Komentář ke vzoru: Upozornění na zákonnou
možnost a povinnost vymáhat náhradu způsobené
škody po odpovědné osobě
Aktualizováno k 07. 03. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor je vhodný pro každého, komu byla postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, přiznána náhrada škody nebo nemajetkové újmy, a
kdo zároveň stojí o to, aby stát žádal regresní úhradu od osob, které skutečně škodu
způsobily anebo byly za vznik škody či újmy odpovědné.
V českém právním řádu neexistuje právní nárok na kladné vyřízení tohoto podání –
v zákoně není výslovně uvedena povinnost státu regresní úhradu požadovat a není
tedy možné takové jednání po státu dále vymáhat právní cestou, pokud stát Vašemu
návrhu nevyhoví. Zároveň je třeba upozornit, že právo na regresní úhradu vzniká
pouze tehdy, byla-li škoda nebo nemajetková újma způsobena zaviněným
porušením právní povinnosti.
Přestože zde není zákonná povinnost podat upozornění v určité lhůtě, doporučujeme
Vám tak učinit co nejdříve po vyplacení náhrady škody.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

Podatel
o Vyplňte své osobní údaje požadované v hranatých závorkách (jméno,
příjmení, adresu a datum narození).
Adresát
o Komu budete podání adresovat, záleží na tom, který úředník škodu či
újmu způsobil:
o Pokud se jedná o úřad či úředníka jednajícího v přenesené
působnosti, záležitost vyřizuje příslušné ministerstvo či ústřední
správní úřad.
o Pokud se jedná o úřad či úředníka územního samosprávného celku,
nejprve škodu také hradí ministerstvo či ústřední správní úřad, ale
následně škodu může požadovat po obci/kraji, a ta pak po úřední
osobě. Proto se v takovém případě podání zasílá také úřadu
obce/kraje na vědomí.
Místo a datum vyhotovení podání.
První část
o Nejprve zvolte datum, kdy Vám byla vyplacena náhrada škody;
následně v polovině odstavce vyberte, zda Vám byla náhrada škody
vyplacena na základě přiznání náhrady úřadem nebo rozhodnutí
soudu; na konci odstavce opět volíte jednu z možností – zda Vám byla
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-

-

škoda způsobena nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním
postupem.
Druhá část
o Druhou část upozornění není potřeba upravovat.
Třetí a čtvrtá část
o V třetí části hned na začátku zvolte, který úředník škodu způsobil
(stejná volba jako v případě adresáta). Pokud se jednalo o úředníka
obce/kraje tak v posledním odstavci uveďte, o který územní celek se
jednalo (hranaté závorky).
Jméno, příjmení a podpis

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k náhradě škody za chyby úředních osob najdete v našem
manuálu:
- Kdy a jak požadovat náhradu škody za chyby úředníků?
https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-a-jednaniuredniku/rada/kdy-a-jak-pozadovat-nahradu-skody-za-chyby-uredniku

Na co nezapomenout
-

-

V případě, že upozornění zasíláte ministerstvu/ústřednímu
správnímu úřadu a také úřadu obce/kraje na vědomí,
nezapomeňte vyhotovit dva stejnopisy, podáváte-li upozornění
v listinné podobě
Upozornění podat co nejdříve po vyplacení náhrady škody
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

