
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy 

nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

Abstrakt 

V nejobecnější rovině si předkládaná práce klade za cíl posoudit soulad českého 

kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení se závazky plynoucími 

z Evropské úmluvy o lidských právech. Za tímto účelem se v úvodní části věnuje pečlivému 

zkoumání dílčích požadavků plynoucí z relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva. V dalším kroku čtenáři přibližuje relevantní ustanovení českého právního řádu a 

analyzuje fungování mechanismu odškodňování za průtahy v řízeních v praxi. Českou právní 

úpravu a rozhodovací praxi vnitrostátních orgánů, zejména soudů, následně poměřuje 

evropskými standardy. Tímto porovnáním autor dospívá k závěru, že stávající odškodňovací 

mechanismus vykazuje řadu nedostatků, které mohou Českou republiku vystavovat riziku, že 

bude v řízení o individuálních stížnostech shledána odpovědnou za porušení závazků, které na 

sebe dobrovolně přijala ratifikací Úmluvy.  

Kromě shora uvedeného práce popisuje nejnovější vývoj v dané oblasti, který byl podnícen 

sérií stížností proti České republice, v nichž stěžovatelé nenamítali pouze porušení práva na 

projednání věci v přiměřené lhůtě dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jak bylo doposud zvykem, ale 

s ohledem na délku řízení o odškodnění a nedostatečnou výši přiznaných náhrad i porušení 

práva na účinný prostředek nápravy dle jejího článku 13. Z pozice člena pracovní skupiny, která 

byla vytvořena za účelem zjištění, zda tyto stížnosti odhalují systémový problém vnitrostátní 

úpravy či praxe, autor seznamuje čtenáře s její činností a závěry. Na podkladě zjištění této 

pracovní skupiny bylo nakonec přijato několik dílčích, ale významných opatření, od nichž je 

očekáváno zefektivnění stávajícího prostředku nápravy.  

V závěrečných pasážích práce autor vyjadřuje své přesvědčení, že provedené změny, byť 

nepochybně představují posun správným směrem, nejsou dostatečné. Proto formuluje i některé 

další návrhy opatření, která by mohla napomoci uvést kompenzační prostředek nápravy 

nepřiměřeně dlouhých řízení do souladu s relevantní judikaturou Soudu. 

 


