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Úvod 

 

 Vznikem Evropských společenství a následně Evropské unie, podpisem 

zakládajících Smluv, vzniklo v prostředí mezinárodního práva zcela specifické 

uskupení, které se od jiných tradičně chápaných mezinárodních organizací, založených 

na základě mezinárodního práva veřejného a principu svrchované rovnosti, naprosto liší 

a vytváří ojedinělý právní a ekonomický svazek států. Členské státy se odhodlaly svým 

členstvím v Evropských společenstvích, a později v Evropské unii, přijmout omezení 

části své státní suverenity, která byla po staletí dobrovolně nedotknutelnou výsadou a 

právem každého národa na území Evropy, a jejíž omezení bylo prosazováno jen „silou 

meče“. Tímto nadstátním principem, který v určitých oblastech Evropská společenství 

založila, byl položen mezník ve vývoji práva na evropském území, jehož podoba se 

stále vytváří a není zdaleka statická, což je zejména patrné nyní, v období po volbách do 

Evropského parlamentu a po přijetí Lisabonské smlouvy. Ta  přinesla očekávanou revizi 

zakládajících Smluv, která byla naposledy provedena v r. 2000 Smlouvou z Nice.  

 Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Její znění pozměňuje 

Smlouvu o Evropské unii1 a Smlouvu o založení Evropského společenství, která je nově 

přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie2. Jak stanoví článek 1 SEU, je 

Unie, která článkem 47 SEU nabyla právní subjektivitu, založena na těchto dvou 

Smlouvách, jež mají stejnou právní sílu. Zároveň je řečeno, že Evropská unie nahrazuje 

Evropské společenství a je jeho nástupkyní. Evropské společenství de iure zaniklo a 

nadále funguje pouze Evropské společenství pro atomovou energii. Kladení důrazu na 

oblast acquis communautaire3, tedy na právo Společenství, pozbývá platnosti. Tato 

oblast práva, která vyplňovala první pilíř práva EU, fungující na principu nadstátnosti, 

se nyní stala součástí jednotného práva Evropské unie. Přesto výrazu komunitární 

právo, či právo Společenství, budu ve své práci používat pro právní normy přijaté 

Společenstvím do konce platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství. Jinak 

                                                 
1 Dále bude používáno zkratky SEU. 
2 Dále bude používáno zkratky SFEU.  
3 Komunitární právo, vše „čeho bylo dosaženo“. Dnes nadstátní část práva EU, viz pozn. 5. 
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bude používáno výrazu evropské právo či unijní právo pro označení práva Evropské 

unie. Zároveň pokud ESD zmiňuje ve svých rozhodnutích Evropské společenství či 

komunitární právo, nemám za vhodné jakkoli terminologii měnit a čtenáře jen prosím, 

aby měli na paměti, že nyní je nutné pravidla aplikovat na právo EU.  

Státy si pro účely, které má Evropská unie plnit, vytvořily specifickou 

organizační strukturu a samostatný právní řád,4 který je nejen bezprostředně účinný na 

území členských států, ale ve své aplikaci mu byla stanovena i přednost před jejich 

národními řády. Přenesením části pravomocí členských států na EU byl vytvořen právní 

prostor, ve kterém rozhodnutí nadstátního útvaru jsou závazná pro členské státy a 

mohou ukládat bezprostřední práva a povinnosti jednotlivcům. Dnem členství státu 

v EU, přijímá tento povinnost provádět právo Evropské unie5 a stává se odpovědným 

při porušení norem, které právní systém EU přináší.  

Právní odpovědnost je jedním ze základních institutů, které právo ze své 

podstaty obsahuje. Všude, kde se vyskytují práva, vyskytují se i případy jejich porušení, 

na které se právní odpovědnost vztahuje. Je to širší a často užívaný pojem, který už od 

časů římského práva v sobě obsahuje nápravu minulé i prevenci budoucí nepravosti. 

Nutně si tak právní odpovědnost našla cestu i do práva EU, kde je primárně ve Smlouvě 

o fungování Evropské unie6 zakotvena odpovědnost státu vůči Unii za porušení Smluv7 

(zde se jedná o povinnost loajality) a odpovědnost za protiprávní jednání institucí a 

úředníků EU.8  

Odpovědnost státu vůči jednotlivci pro porušení evropských norem však 

stanovena nebyla, a vznikla tak nerovnováha v ochraně práv jednotlivce, která 

vyplývala z práva Společenství. Jedná se o právní oblast, která se vyvinula 

                                                 
4 Tímto je myšleno unijní právo jako právo nadstátní. 
5 Primární právo, sekundární právo, smíšené mezinárodní smlouvy, judikatura soudních orgánů EU a 

další. 
6 Článek 258 a násl. SFEU upravující řízení o porušení Smluv (Čl. 226 a násl. Smlouvy o založení 

Evropského společenství) 
7 Jde o porušení pravidel jež vyplývají ze Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Evropské 

unii. Dále bude pro tyto smlouvy užíváno zkratky SFEU a SEU. 
8  Nejdůležitější je úprava společenství za škodu obsažená v  čl. 268, 272 a 340 SFEU (čl. 235, 238 a 288 

SES). 
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až rozhodovací činností Evropského soudního dvora9 pro zachování právní jistoty na 

všech úrovních.  

Podstatná část aplikace evropského práva je přenesena na členské státy a bez 

jejich řádné součinnosti může docházet k narušení právního postavení všech 

zúčastněných subjektů. A právě jednotlivec má ve svém postavení pozici nejslabší a 

bylo tedy jen otázkou času, kdy Společenství a nyní Evropská unie, které jsou 

postaveny na hodnotách právního státu, tuto pozici jednotlivce zohlední a budou jeho 

ochranu vůči členským státům zajišťovat. Nebylo tak dosaženo legislativním působením 

orgánů Společenství, nýbrž tedy pro evropský prostor spíše atypicky judikováním ze 

strany ESD.   

Ve své práci vymezím odpovědnost členského státu za škodu způsobenou 

jednotlivci porušením evropského práva v systému práva EU. Hlavní část bude 

zaměřena na přiblížení vývoje tohoto institutu práva s důrazem na jednotlivé judikáty 

Evropského soudního dvora, jehož posláním je zajistit „dodržování práva při výkladu a 

provádění“ zakládacích Smluv. 

Závěrečná část se bude věnovat přístupu a vyrovnání se české legislativy i 

justice s touto právní oblastí. Zaměřím se zejména na popsání problémů s aplikací 

judikátů Evropského Soudního dvora ve světle národní právní úpravy zakotvené 

především v zákoně č. 82/1998 Sb.10  

                                                 
9 Dále ESD. Od platnosti SFEU se jedná o Soudní dvůr Evropské unie. 
10 Zákon č. 82/1998 Sb. O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo       

nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a 
jejich    činnosti (notářský řád); dále ZOdpŠk. 
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1. Odpovědnost v rámci práva Evropského unie 

 

1.11.11.11.1 Odpovědnostní režimy EU 

 

Unijní právo je svébytný systém, který je z podstatné části založen na 

subordinačním principu. Členské státy jsou tak podřízeny právu Evropské unie, k jehož 

dodržování jsou povinny. Jedním ze základů, na kterých evropské právo stojí, je 

povinnost státu zajistit svým občanům v plném rozsahu Smlouvami zaručená práva. 

Pokud by tomu vnitrostátní právní předpisy bránily, mají státy povinnost užít jich 

eurokonformním způsobem, nebo od jejich užití upustit, popř. si vyžádat závazné 

výkladové stanovisko Soudního dvora Evropské unie v řízení o předběžné otázce. 

Pokud by stát porušil tuto nebo jinou povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, je za 

toto své jednání odpovědný. Tím je navozena stejnorodost právního prostředí ve všech 

členských státech, je zárukou reálnosti práv a svobod unijních občanů a fungující 

soudržnosti Společenství.11  

Byl vytvořen specifický sankční mechanismus, který slouží k vynucování práva 

EU. Bez jeho působení by tento systém ztrácel svoji efektivitu. V rámci práva EU 

můžeme vydělit dva hlavní systémy úpravy odpovědnosti. Jeden systém v sobě 

zahrnuje smluvní odpovědnost,12 která zůstává mimo zaměření této práce a druhý, který 

obsahuje svébytné okruhy mimosmluvní odpovědnosti. Tuto mimosmluvní 

odpovědnost je možné rozřadit do dvou oblastí.13  

1. Obecná odpovědnost za porušení práva EU: 

• odpovědnost Unie, 

                                                 
11  Zemánek, J.: Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Vztah a účinky judikatury na budoucí členské státy 

EU. Výzkumný projekt RB 1/34/02, s. 2 
12  Úprava v čl. 238, 239 a 288 Smlouvy ES (272, 273 a 340 SFEU). Blíže např. Heukels, T., McDonnell, 

A.: The Action for Damages in Community Law. The Hague, London, Boston: Kluwer Law 
International, 1997.  

13  Bobek, M.: Odpovědnost za škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství. Právní 
rozhledy, nakladatelství C.H.Beck, 12/2008. V této stati je uvedena i 3. oblast a to harmonizační snahy 
(Pozn.Aut.). 
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• odpovědnost členských států, 

• odpovědnost fyzických a právnických osob. 

2. Specifické odpovědnostní režimy: 

• spory a náhradu škody mezi Unii a jejími zaměstnanci, 

• zvláštní odpovědnostní režimy založené přímo sekundárním právem EU, 

• odpovědnostní režimy vyžadované právem EU a zřízené v právních 

řádech členských států. 

Tyto jednotlivé oblasti se liší především mírou, s jakou se prolínají s právními 

systémy členských států a samozřejmě jednotlivými subjekty, které jsou za porušení 

norem odpovědny.  

Další výklad se bude zabývat pouze první oblastí, tedy obecnou odpovědností za 

porušení práva EU. Pokud bude zmiňována odpovědnost státu za škodu, bude na mysli 

vždy odpovědnost za porušení práva EU členským státem vůči jednotlivci uplatňovaná 

na národní úrovni. Soudní dvůr, jak bude zmiňováno dále, řeší spory týkající se náhrad 

této škody vždy na základě předložené předběžné otázky. 

Je nutné zdůraznit, že pokud porovnáváme jednotlivé odpovědnostní režimy 

v rámci obecné odpovědnosti, odpovědnost Unie je oblastí, která je samostatně a 

komplexně upravena, včetně procesního postupu její realizace. Její úpravu je tedy 

možno snadno dohledat.14 Na druhé straně odpovědnost členských států je oblastí, která 

není komplexně upravena, je otevřená a jednotlivé judikáty SDEU i soudů jednotlivých 

států tuto oblast neustále rozšiřují.  

Pro výkladové začlenění odpovědnosti státu vůči jednotlivci při porušení 

unijních norem do vnitrostátního i evropského práva považuji jako přínosné krátce 

vyložit pravidla ostatních režimů obecných odpovědnostních vztahů při porušení práva 

EU.  

 

 

                                                 
14  Smlouva o fungování Evropské unie, čl. 268, 272 a 340 (čl. 235, 238, 288 SES) a úprava na ně 

navazující. 
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1.1.1 Odpovědnost Evropské unie za škodu 

 

Ve věci odpovědnosti za škodu se primární právo omezuje pouze na zakotvení 

povinnosti nahradit škodu ze strany Evropské unie.15 Čl. 340 SFEU (čl. 288 SES) uvádí, 

že „v případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Unie v souladu s obecnými zásadami 

společnými právním řádům členských států škody způsobené jeho orgány nebo jeho 

zaměstnanci při výkonu jejich funkce“. Tato úprava je naprosto nezávislá na právních 

řádech členských států. K posouzení těchto prohřešků jsou vždy povolány orgány Unie, 

a pokud je věc řešena žalobou, je příslušný v prvním stupni Tribunál [čl. 256 odst. 1 

SFEU (čl. 225 odst. 1 SES)].  

Jako kritérium k naplnění odpovědnosti Unie stanovil Soudní dvůr ve své judikatuře 

tři kumulativní podmínky: 

a) vznik skutečné škody, 

b) příčinnou souvislost mezi skutečnou škodou a jednáním instituce EU, 

c) nezákonnost jednání instituce EU. 

K těmto podmínkám byla přidána další v roce 1971 a to rozsudkem ve věci 

Schöppenstedt.16 Zde soud omezil odpovědnost Společenství zejména v jeho legislativní 

činnosti, když rozhodl, že v oblasti přijímání právních předpisů bude protiprávní jednání 

Společenství vyvolávat právní odpovědnost pouze pokud došlo k dostatečně zjevnému 

porušení výše postavené právní normy, která slouží k ochraně jednotlivce. 

Budoucí vývoj v oblasti odpovědnosti státu vůči jednotlivci pak v 90. letech přiměl 

ESD revidovat svůj přístup nazírat na pravidla odpovědnosti Společenství a států 

samostatně a zřetelně deklaroval stejný přístup k možnostem jednotlivce domoci se 

náhrady škody jak ve vztahu k státu tak k ES. Jasně byl tento postoj slyšen ze strany 

ESD ve věci Bergaderm,17 když konstatoval že „podmínky, za kterých může být členský 

stát  odpovědný  za  škodu  způsobenou   jednotlivci  porušením  práva  Společenství, se 

                                                 
15  Článek 268 a 340 SFEU (235 a 288 Smlouvy ES). 
16  Rozhodnutí ESD C-5/71, Schöppenstedt. 
17 Rozhodnutí  ESD C-352/98, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA a Jean-Jacques Goupil v. 

Komise. 
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nemohou, při absenci zvláštního ospravedlnění, lišit od podmínek, které upravují 

odpovědnost Společenství za stejných podmínek“. Nadále tedy ESD přistupoval 

k podmínkám pro dosažení náhrady škody v těchto oblastech jednotně. 

1.1.2 Odpovědnost jednotlivce za porušení unijních norem 

 

Odpovědnost jednotlivce za porušení unijních norem je nejčastějším případem. 

V této oblasti platí, že k řešení sporů je povolaný národní soud a to bez ohledu na to, 

zda dojde k pochybení ve vztahu pouze vůči jednotlivci či obecně k porušení ustanovení 

závazných právních norem práva Unie, která na jednotlivce přímo dopadají.18  Tato 

úprava se tedy nikdy nebude týkat směrnic, které ukládají povinnosti pouze členským 

státům. Určitou výjimkou z této příslušnosti jsou případy, ve kterých dojde k porušení 

pravidel o hospodářské soutěži v EU. V této oblasti, která je pro Evropskou unii jednou 

z prioritních, je dána pravomoc přímo Komisi a evropským soudním orgánům. 

1.1.3 Odpovědnost členského státu vůči Evropské unii 

  

Odpovědnost států vůči Unii za porušení práva EU je upravena primárním 

právem, nicméně s náhradou škody se zde nepočítá. Je základním režimem, na kterém 

stojí samotná funkčnost a efektivita práva EU. Tento odpovědnostní režim zdánlivě 

nejvíce evokuje odpovědnost států upravenou mezinárodním právem veřejným mezi 

státem a mezinárodní organizací. EU však vytvořila svou institucionální strukturou a 

pravidly jejího fungování specifický režim.  

Členskému státu jsou přičitatelná veškerá jednání a opomenutí, která jsou 

spojena s výkonem jeho svrchované pravomoci. Může jít o jednání jeho orgánů moci 

výkonné, zákonodárné nebo soudní, na centrální nebo jiné úrovni (regiony, obce) nebo 

na odvozeném základě (např. školy jako veřejnoprávní entity na základě zákonného 

zmocnění), včetně nezávislých institucí (centrální banka, samosprávné jednotky). 

Jednání soukromých osob se považuje za jednání státu, pokud má stát na tyto osoby 

                                                 
18  Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2004. 

strana 102. 
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rozhodující vliv (např. jako vlastník nebo poskytovatel veřejných podpor) nebo účinně 

nezabrání, aby osoby soukromého práva omezovaly výkon unijně zaručených práv 

jiných osob.19 

Porušení unijního práva ze strany státu v naprosté většině případů nevede k 

uplatnění materiálních sankcí. Nevzniká zpravidla žádný odpovědnostní vztah, jak ho 

známe z vnitrostátní úpravy. Orgány Evropské unie se na základě metody „pokárání a 

hrozby“ snaží proviněný stát přimět k nápravě. Tento postup za pomoci pouze 

politických prostředků se v praxi většinou ukazuje jako dostatečně účinný.  

Jako následek porušení práva členským státem je zde možné uvést přímý a 

nepřímý účinek směrnic, postup dle čl. 7 Smlouvy o EU a zejména řízení pro porušení 

Smluv.  

Tento posledně zmíněný následek je v primárním právu podrobně upraven v čl. 

258 – 260 SFEU, kde je stanoven postup orgánů EU ve vztahu k porušiteli. Zde je 

upraveno oprávnění Komise nebo jakéhokoli členského státu podat žalobu k Soudnímu 

dvoru pokud mají za to, že jiný členský stát neplní povinnosti vyplývající pro něj ze 

Smluv. Tento systém, kdy kontrola dodržování mezinárodní smlouvy není vykonávána 

jen samotnými státy, ale je zřízen speciální orgán, v tomto případě Komise, který slouží 

jako ochránce Smluv, je v mezinárodním prostředí ojedinělý. 

Dříve než je věc nucen řešit SDEU, stanoví kolegium komisařů státu lhůtu pro 

vyjádření k domnělému pochybení. Pokud Komise není vyjádřením státu uspokojena, 

vydá odůvodněné stanovisko, ve kterém podrobně specifikuje v čem spatřuje porušení 

unijních pravidel.  

V praxi stát většinou sjedná nápravu již v rámci tohoto administrativního řízení 

před Komisí, které trvá 1-2 roky (pokud však je členský stát žalován jiným státem, má 

Komise pro vyjádření lhůtu tři měsíce). Pokud náprava není sjednána v tomto stádiu, je 

Komise popř. stát oprávněn předložit věc Soudnímu dvoru (proceedings for failure). 

Ten vynese rozsudek stanovující v čem je stát povinen sjednat nápravu a její kriteria. 

                                                 
19  Zemánek, J., Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Vztah a účinky judikatury na budoucí členské státy 

EU. Výzkumný projekt RB 1/34/02 
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Respektování tohoto rozsudku sleduje opět Komise. Je tak v závěru poskytnuto 

několikaleté období (6-8 let, pokud stát vyvíjí zdání snahy) k dobrovolné nápravě. 

 Pokud je zřejmé, že stát rozsudku nevyhověl, zahájí Komise nové 

administrativní řízení, jehož předmětem je druhotné porušení práva, tedy rozsudku 

SDEU. Zde již Komise může navrhnout uvalení peněžité sankce20 - paušální částky, tak 

současně penále21. Soudní dvůr však tímto návrhem není vázán a může uložit sankci ve 

výši jiné.  

Penále je stanoveno periodicky za den popř. rok, a to do doby úplné nápravy. 

Výše se stanovuje zejména s ohledem na význam porušené normy a závažnost následku 

tohoto porušení.  

Naproti tomu paušální pokutu je možné uložit i v případě pozdního splnění 

povinnosti jako trest za to, že stát pokračoval v porušování práva EU i po vynesení 

rozsudku Soudního dvora. Výpočet se provádí jako součin minimální částky22 a doby 

trvání porušení ode dne oznámení rozsudku.23 Sankce v této fázi působí na státy natolik 

odstrašujícím dojmem, že začnou často energicky jednat a nápravy je v krátké době 

(často po dlouhém období ignorace) dosaženo.  

Tyto sankce nejsou tedy způsobem jak provinivší stát pouze trestat, jeho 

„smyslem je zejména co nejrychleji obnovit v zájmu jednotného výkladu a aplikace 

kumunitárního práva na celém území ES stav dodržování kumunitárního práva ze strany 

daného členského státu.“24 

Lisabonská smlouva se snaží vyrovnat se zdlouhavostí tohoto řízení. Hlavní 

změna kterou přinesla, se týká řízení se státem, který nesplnil svou povinnost sdělit 

opatření provádějící směrnici přijatou legislativním postupem.25 V tomto případě může 

Komise navrhnout uložení peněžité sankce již v první fázi soudního řízení, nikoli tedy 

                                                 
20  Postup Komise nebyl v této fázi jasně stanoven. Komise zde postup svého jednání sama upravila 

sděleními (communications) a to ze dne 5.6.19996 a z 28.2.1997.  
  Tato sdělení nejsou normativními akty, ale zavazují instituci, která je vydala  a ta se od nich nemůže 

odchýlit při stanovení přiměřeného odůvodnění  viz. rozhodnutí  C-387/97, Komise v. Řecko  
21  Možnost požadovat obojí potvrdil ESD např. v rozsudku C-304/02 Komise v. Francie 
22  Komisí stanovena ve výši 1.585.000 € 
23  Neubauer, J., Sankce za nerespektování rozsudku ESD o porušení práva ES, Jurisprudence, 2009. č. 2. 

s. 9 - 13 
24  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 5. 
25  Čl. 260/3 SFEU 
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jako dosud až v případě nerespektování předchozího rozsudku ESD. Soudní dvůr zde je 

na rozdíl od minulé úpravy vázán návrhem Komise a nebude moci výši sankce ve své 

pravomoci překročit.  

Druhá změna se týká řízení pro porušení práva EU způsobené nerespektováním 

předchozího rozsudku SDEU. Zde je dle čl. 260 SFEU vypuštěna povinnost vydání 

odůvodněného stanoviska Komisí, ale je stanovena pouze povinnost poskytnout 

členskému státu možnost vyjádřit se. 

 Tato úprava se pro účely Evropské unie jeví jako účinná, nicméně sám 

jednotlivec jí není dotčen prakticky nijak. Sjednání nápravy je z pohledu osob řešící 

problémy každodenního praktického života velmi zdlouhavé a pro nápravu jeho osobní 

újmy, která nastala např. včasným nepřijetím směrnice, nepřináší žádný praktický 

užitek. Jednotlivci se mohou sice obracet na Komisi EU s podáním stížnosti, pokud se 

domnívají, že ze strany kteréhokoli členského státu došlo k porušení Smluv, a to 

prostřednictvím formuláře, či jakoukoli písemnou cestou. Komise ale není zásadně 

povinna na základě těchto oznámení zahájit řízení pro porušení Smluv, popř. podat 

žalobu k Soudnímu dvoru. Komisi je v této oblasti dána široká možnost uvážení a ona 

sama si volí optimální postup. Jednotlivec tak svou funkci podáním stížnosti vyčerpává 

a není oprávněn jednat pomocí žaloby na neplatnost, ani žalobou na nečinnost, jako je 

tomu v případě činnosti orgánů Unie. 

2. Dva významné elementy evropského práva 

 

2.1 Předběžné (prejudiciální) řízení  

 

Pro řádný výklad tématu této práce mám za vhodné objasnit některé prvky 

evropského práva samostatně. Prvním je předběžné, neboli prejudiciální řízení před 

Soudním dvorem Evropské unie.  

Prejudiciální řízení je specifickým institutem evropského práva, který souvisí 

s aplikací unijního práva soudy členských států. Evropské soudnictví je tvořeno 

Soudním dvorem a národními soudy, které tvoří celistvý systém. Podstata tohoto typu 
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řízení spočívá v tom, že pokud vyvstane v řízení před národním soudem otázka týkající 

se výkladu či platnosti práva EU, musí (rozhoduje-li v daném řízení v posledním stupni) 

nebo může (nerozhoduje-li jako soud posledního stupně, tzn. je možné podat řádný 

opravný prostředek) národní soud postoupit danou otázku k rozhodnutí SDEU.  

Pokud se v rámci vnitrostátního soudnictví např. vrátí věc v řízení o opravném 

prostředku od krajského soudu k okresnímu, který má jiný názor na aplikaci evropské 

normy, může sám iniciovat prejudiciální řízení u SDEU jehož výsledek bude následně 

závazný i pro soud vyšší instance. Nutné je také poznamenat, že jakékoli prejudiciální 

rozhodnutí SDEU může být precedentem pro obdobné věci budoucí. Národní soudce 

nesmí přijmout vlastní interpretaci práva Unie, jež by se odlišovala od dosavadní 

interpretace dané judikaturou Soudního dvora. Pokud národní soudce nesouhlasí 

s dosavadní interpretací SDEU může položit předběžnou otázku ve stejné věci. Nikdy si 

však nemůže vyložit unijní právo libovolně po svém. Pokud by tak učinil, vystavoval by 

tím Českou republiku možnému postihu za porušení práva EU. 26    

Je nutné stanovit, kdy vzniká povinnost zahájit řízení o předběžné otázce. Tato 

situace nastává ve třech situacích:  

1. pro všechny soudy členského státu v okamžiku, kdy má národní soud 

pochybnosti o platnosti unijního aktu, tedy když se předběžná otázka netýká výkladu, 

ale platnosti aktu EU; 

2. pro všechny soudy členského státu v okamžiku, kdy se národní soud zamýšlí 

odchýlit od ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie, tedy když má odlišný 

právní názor než Soudní dvůr v předchozích rozhodnutích; 

3. pro soudy posledního stupně v okamžiku, kdy otázka výkladu unijního práva 

nespadá pod některou výjimku z povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce 

stanovených Soudním dvorem v případu Cilfit.27 Tyto výjimky odpovídají tzv. teorii 

                                                 
26  Bobek, Michal, Komárek, Jan, Passer, Jan, Gillis, Mark, Předběžná otázka v 
 komunitárním právu. Linde: Praha, 2005. s. 357 - 358 
27  Rozhodnutí ESD C-283/81 Cilfit v. Ministry of Health,  ESD stanovil pravidla, kdy povinnost předložit 

otázku Soudnímu dvoru nenastane:  
 1) Pokud vyvstalá předběžná otázka byla již předmětem rozhodnutí ESD v podobné věci; 

2) Pokud již existuje ustálená judikatura ESD, která řeší vyvstalou otázku, a to bez ohledu na to, v 
kterém druhu řízení před ESD byla tato otázka řešena, a bez ohledu na to, jestli dotčená vyvstalá otázka 
je úplně totožná s otázkami řešenými v předchozí judikatuře ESD; 
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"acte clair", tzn. je-li ustanovení unijního práva jasné a nejsou tak rozumné pochybnosti 

ohledně jeho platnosti a výkladu, popř. byla stejná či obdobná otázka ESD již 

posouzena, povinnost národního soudu vznést předběžnou otázku nevznikne.  

Prejudiciální řízení lze označit za druh řízení nesporného sui generis. Toto 

pravidlo má za cíl zajistit správnou aplikaci unijního práva národním soudcem, aby bylo 

právo EU aplikováno a vykládáno všemi národními soudy jednotně, vycházeje 

z principu spolupráce mezi národními soudy, které evropské právo aplikují, a SDEU, 

jehož úkolem je zajistit jednotný výklad a náležitou aplikaci evropského práva ve všech 

členských zemích. Cílem není řešit konkrétní spor mezi stranami. Smyslem řízení je 

podat výklad evropského práva a na národním soudci posléze je, aby tento výklad 

aplikoval na konkrétné případ. Předmětem tohoto řízení je podle čl. 267 SFEU (čl. 234 

SES): 

• výklad jednotlivých ustanovení Smluv (pramenů primárního práva), 

• platnost a výklad aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty 

Unie.  

Předmětem naopak nemohou být především: 

• vnitrostátní právo členských zemí,  

• otázky skutkového stavu,  

• povinnost aplikovat určitý předpis.28  

Zda je pro rozhodnutí nezbytné posouzení otázky SDEU, rozhodují vnitrostátní 

soudy. Návrh na prejudiciální řízení jsou tedy povinny (žádost ve formě otázky), podat 

soudy tehdy, jestliže proti konkrétnímu rozhodnutí není možné podat podle 

vnitrostátního práva řádný opravný prostředek. Postoupením předběžné otázky SDEU 

se vnitrostátní řízení přeruší. Vnitrostátní soud je po posouzení otázky Soudním dvorem 

vázán jeho rozhodnutím v rovině platnosti a výkladu posuzované unijní normy.  

Pokud některá ze stran sporu nesouhlasí s předložením předběžné otázky 

Soudnímu dvoru, je možné se proti tomuto postupu odvolat, pokud to umožňuje 

vnitrostátní právo. Slabým místem aplikace těchto pravidel zůstává, že strany sporu 

                                                                                                                                               
3) Pokud správná aplikace komunitárního práva je tak zřejmá, že zde není žádný prostor pro jakoukoli 
rozumnou pochybnost ohledně toho, jak dotčená otázka bude rozhodnuta. 

28  Řízení před komisí a evropským soudním dvorem, www.eps.cz, vytvořil: schmidt.radek@seznam.cz 
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nemají právní nárok na to, aby národní soud předběžnou otázku Soudnímu dvoru 

předložil. Soudy členských států tuto povinnost často ignorují, čímž unijní právo 

jednoznačně porušují. To vede k důsledkům a následkům, o kterých bude pojednáno 

dále, zejména k možným vadám rozhodnutí ve věci samé a následným žalobám na 

náhradu škody. Dle mého názoru, by bylo vhodné určit pro tyto případy vnitrostátní 

instanci např. na krajské úrovni, u které by zástupci stran byli oprávněni předkládat své 

zpracované a odůvodněné návrhy pro předložení předběžných otázek, a jejíž stanovisko 

by bylo pro soudy závazné. 

2.2 Směrnice a problematika přímého účinku 

 

Nejčastější pochybení, kterého se stát dopouští, jsou chyby při provádění 

směrnic. Článek čl. 288 SFEU (čl. 249 SES) obsahuje úpravu směrnice: „Směrnice je 

závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, 

přičemž volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům“. Směrnici 

přijímá Unie a v jejím obsahu formuluje své cíle i časové rozmezí, během kterého má 

být těchto cílů dosaženo. Je pak na jednotlivých státech, aby přijaly odpovídající 

zákonnou úpravu. Zde často dochází k porušení práv, která jednotlivci EU ve směrnici 

přiznává. Stát směrnici neprovede vůbec, pozdě, nebo chybně. Jednotlivec, který 

alespoň okrajově sleduje činnost Unie a práva, která mu ze směrnic plynou pojímá 

automaticky za vlastní, může narazit. 

Jako vsuvku pro orientaci v postavení jednotlivce mezi mlýnskými kameny 

evropského a vnitrostátního práva, bych na tomto místě zmínil teorii přímého a 

nepřímého účinku práva EU. Teorie přímého účinku, tzv. self executing, je používána 

také v označení bezprostřední použitelnost právních předpisů a překládána v českém 

právu jako bezprostřední závaznost.  Tato doktrína byla judikována v případě Van Gend 

en Loos a potvrzena případem Costa v. E.N.E.L.29 Je jím označována schopnost 

evropských norem přímo ovlivnit právní postavení subjektů, přímo udělit práva a uložit 

povinnosti, aniž by tyto normy musely být recipovány do národní úpravy. Aby evropská 

                                                 
29  Rozhodnutí  ESD C-26/62, Van Gend en Loos v. Nederlandse Tarief Commissie a C-6/64 Flaminio 

Costa v. E.N.E.L. 
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norma tuto vlastnost nabyla, musí být svým obsahem bezpodmínečná, dostatečně určitá 

a nezávislá na prováděcím aktu. Stát je pak povinen ji přímo aplikovat. Přímým 

účinkem disponují vždy zakládací Smlouvy a nařízení. Směrnice pouze při splnění 

zmíněných kumulativních podmínek a dále musí obsahovat subjektivní práva, která je 

možné požadovat proti státu a zároveň musí uplynout lhůta k jejímu provedení. V těchto 

případech směrnice získávají bezprostřední použitelnost, ale pouze proti státu. Směrnice 

je závazná pro členský stát a ne pro jednotlivce právě z důvodu nutné implementace. 

Proto se možný přímý účinek vztahuje pouze na vertikální vztah (stát v. jednotlivec) 

nikoli již na horizontální (jednotlivci mezi sebou). Není tedy možné, aby se fyzická 

osoba domáhala přímého účinku směrnice na jiné soukromé osobě např. na soukromé 

právnické osobě (pojišťovně, zdravotnickém zařízení ap.).  

Vzhledem k tomu, že pravidla v oblasti právní jsou jednoznačná výjimečně, i 

zde posouzení není vždy snadné, jak ukázal případ Foster30. Zde soukromá firma British 

Gas Corporation propustila zaměstnankyně v rozporu s neimplementovanou směrnicí 

76/207/ES31. Soudní dvůr zde rozhodl, že přímý účinek je možné uplatnit i proti osobám 

soukromého práva, pokud poskytují veřejné služby pod kontrolou státu a mají pro tuto 

funkci širší oprávnění než je běžné. V tomto případě měla zmíněná společnost 

monopolní postavení v dodávkách plynu, vedení bylo jmenováno státním ministrem a 

v určitých otázkách podřízeno jeho instrukcím. Společnosti byla dána také zákonodárná 

iniciativa v oblasti její činnosti.   

Pokud se nejedná o podobný sporný případ, a jedná se o typický horizontální 

vztah, postoj Soudního dvora je možné nalézt například ve věci Marshall I.32 Soudci 

Evropského Soudního dvora konstatovali, že pokud stojí na obou stranách sporu 

soukromé osoby, národní soudy mají „pouze“ vykládat právo pokud možno v souladu 

s neprovedenou směrnicí.  

Zde narážíme na nepřímý účinek směrnice33, pokud ji nelze označit za přímo 

účinnou. V těchto případech se uplatní effet utile tedy princip efektivity evropského 

                                                 
30 Rozhodnutí ESD C-188/89 Foster. 
31 Směrnice 76/207/ES o rovném zacházení s muži a ženami. 
32  Rozhodnutí ESD C-152/84, M. H. Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health 

Authority. 
33 Rozhodnutí ESD C-14/83 Von Colson a Kamann v. Nordrhein Westfalen 
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práva. Tento účinek označuje povinnost státu brát v úvahu znění směrnice při aplikaci 

vnitrostátních norem a vykládat tedy národní právo ve shodě s požadavky práva EU 

v rozsahu, v jakém to vnitrostátní právo umožňuje. Tato povinnost konformního 

výkladu se vztahuje i na právní normu předcházející směrnici.34 Princip efektivity je 

velmi významný prvek evropského práva a dále se mu budu ještě věnovat. 

  Normy EU často působí právě na postavení jednotlivce a Soudní dvůr hledal 

způsob, kterým by umožnil fyzickým i právnickým osobám v jednotlivých členských 

státech dosažení efektivní a včasné obrany vůči členským státům, pokud některý z nich 

závazné normy evropského práva poruší. Postih, kterého může být dosaženo dle čl. 258-

260 SFEU (čl. 226-228 SES) má spíše deklaratorní charakter a procedura je často 

zdlouhavá. V samotné podstatě právní odpovědnosti postrádá navíc konečný výsledek, 

kterého může být na základě zmíněných článků dosaženo, důležitou kombinaci 

reparačního charakteru a kompenzace újmy, která porušením práva vznikla. Existoval 

tak v evropském právu prostor, ve kterém si právnické a fyzické osoby mohly pouze 

přát, aby jejich újma byla možná co nejmenší a jinak byly de facto bezmocné. 

2.2.1 (Ne)implementace směrnic a ohrožení cílů ES 

 

V osmdesátých letech byly případy vadné implementace směrnic velmi časté a 

ES se snažila tento nepříznivý vývoj změnit. Pro změnu v náhledu na odpovědnost států 

pro porušení komunitárního práva pracovala jistě i úvaha, že pokud by stát napravil 

závadný stav v kratší lhůtě na základě žalob jednotlivců, bude efektivně dosaženo 

žádaného stavu i pro Společenství samotné. Někdy i letité otálení s implementací a 

dodržováním norem, které jsou na evropské úrovni přijaty jako závazné, je vždy 

překážkou k dosažení cílů, které si Evropa jako celek určila. 

Pokud Unie přijme určitou právní normu, na jejímž základě přiznává jednotlivci 

práva, je stát povinen tato práva respektovat. To vyplývá již z článku 4 SEU (čl. 10 

SES), který váže státy povinností směřovat k naplnění cílů Unie a nikterak je 

neohrožovat, a dále z judikatury SD. Právo EU se vyznačuje přímým účinkem – „effect 

                                                 
34 Rozhodnut ESD C-106/89, Marleasing. 
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direkt“ a předností – „primauté“ před vnitrostátním právem. Velký vliv mělo zmiňované 

rozhodnutí ESD 26/62 Van Gend en Loos a 6/64 Costa. V těchto rozsudcích byla 

zřetelně vyjádřena doktrína přímého účinku pro ustanovení Smluv jež ukládají státům 

závazky, které jsou jasné, určité, bezpodmínečné a úplné. Výsledkem vývoje posledních 

desetiletí je koncepce odpovědnosti státu nejen vůči Unii jako tomu, kdo povinnost 

stanovil, ale také vůči tomu, jehož právo bylo porušeno – jednotlivci. Úprava 

odpovědnosti členského státu vůči jednotlivci, jak bude rozebráno dále, vznikla 

z judikatury ESD a díky ní se postupně odděluje od právních úprav členských států. Na 

základě judikatury byly stanoveny určité standardy a ty jsou přenášeny na způsob 

rozhodování soudů členských států.  

3. Historický vývoj odpovědnosti státu za škodu způsobenou 

jednotlivci porušením evropských norem 

 

3.1 Období do rozhodnutí Francovich 

 

Pokud se zadíváme do historie, mohl se jednotlivec domoci spravedlnosti vůči 

státu, který porušil mezinárodněprávní závazky, jen naprosto omezeně. Veškeré 

možnosti uplatnění spravedlnosti začínaly a končily s možnostmi, které dával 

jednotlivci stát v rámci svého vnitrostátního práva. Při uplatnění nároků vůči cizím 

státům mohla být jedinou zvláštní pomocí diplomatická ochrana, kdy jeho nároky 

přebírá a prosazuje jeho domovský stát.  

První přímá žalobní oprávnění na mezinárodním poli vůči státu získal 

jednotlivec v rámci mezinárodní ochrany lidských práv a následně práv na ochranu 

mezinárodních investic. Tato absence přímého žalobního oprávnění pro jednotlivce 

v primárním právu Evropských společenství naznačuje, že zakládající státy před 50 lety 

hleděly na budoucí řešení případných sporů spíše z pohledu mezinárodního práva 

veřejného a předpokládaly, že vnitrostátní úpravy budou dostatečnou zárukou legality.  
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V období, které bylo na počátku 90. let ukončeno jasným definováním 

odpovědnosti státu za škodu jednotlivců, která byla způsobena porušením 

kumunitárněprávních závazků členskými státy, můžeme najít početnou skupinu případů, 

při jejichž řešení vyvstala potřeba se touto otázkou zabývat.  

Nemalý počet případů řešily soudy členských států a přístup jednotlivých států 

se významně lišil. „Zatímco soudy Belgie, Nizozemska či Itálie byly ochotny považovat 

porušení kumunitárního práva za skutečnost zakládající odpovědnost států, a to 

zejména v případě, že porušení bylo již autoritativně konstatováno rozsudkem Soudního 

dvora,“ „soudy ve velkých členských státech Francie a Spojeného království… odmítly 

prosté porušení kumunitárního práva ze strany státu automaticky sankcionovat 

uložením povinnosti k náhradě škody.“35 

Postoje vnitrostátních soudů byly postupně utvářeny rozsudky ESD, které 

postavení jednotlivce v průběhu let stále posilovaly. První posuny v nazírání na 

odpovědnost státu můžeme spatřit již na počátku 60. let, kdy Soudní dvůr dal najevo, že 

následkem porušení kumunitárního práva ze strany státu může být i náhrada škody.  

Významný je rozsudek Soudního dvora ve věci J. E. Humblet v. Belgický stát.36 

Zde Belgický stát započetl příjem úředníka ESUO, který mu byl poskytnut 

Společenstvím, do výpočtu daně jeho manželky podle belgických norem pro společné 

zdanění manželů. Tím jasně porušil protokol o výsadách a imunitách ESUO, který 

úředníkům garantoval daňovou exempci ve členských státech. ESD zde odmítl návrh, 

aby v řízení pro porušení Smlouvy rušil normativní akty státu, u nichž shledá 

odporovatelnost komunitárnímu právu a tím přímo zasahoval do legislativy či správy 

členského státu. Nicméně s odkazem na přednost komunitárního práva ESD uvedl, že 

„tento stát je na základě článku 86 SESUO (čl. 4 SEU)  povinen jak zrušit akt, o který 

jde (akt, který je v rozporu s evropským právem), tak reparovat protiprávní účinky, 

které tento akt mohl vyvolat.“37 ESD tak konstatoval, že následkem porušení norem 

SESUO je jak povinnost k nápravě práva, které odporuje přijatým závazkům, tak 

náhrada škody, kterou tyto vadné normy způsobily. V tomto případě spočívala náhrada 
                                                 
35  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 19. 
36  Rozhodnutí ESD C-6/60, J.E.Humblet v. Belgický stát. 
37  Rozhodnutí ESD C-6/60, J.E.Humblet v. Belgický stát, 1960, Sb. Rozh. 1128, str. 1146. 
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pouze ve vrácení daně, která byla chybně vybrána, ale z rozsudku se dalo vyvozovat, že 

součástí reparace by měla být i náhrada škody, pokud by byla prokázána.38  

V roce 1973 byl vynesen další rozsudek, který podobu právní odpovědnosti států 

nasměroval. Stát Itálie zde nepřijal včas nutná opatření, aby vyhověl nařízení č. 

1975/69/EHS a č. 2195/69/EHS, která se týkala společné zemědělské politiky, 

konkrétně náhrad za vybíjení krav a omezení prodeje mléka. Itálie sice přijala nutná 

opatření ještě před vynesením rozsudku a z toho důvodu požadovala zastavení řízení, 

nicméně soud přesto vyjádřil ve svém rozsudku porušení kumunitárního práva a svůj 

postoj odůvodnil: „i v případě prodlení s plněním povinnosti se s rozsudkem vydaným 

Soudním dvorem podle čl. 169 a 171 Smlouvy může pojit materiální zájem související se 

zakotvením základu pro odpovědnost, kterou v takovém případě může členský sát nést 

v důsledku svého porušení vůči ostatním členským státům, Společenství nebo 

jednotlivcům.“39 Tento judikát se stal důležitým argumentem v pozdějších případech 

s tím, že důraz byl kladen již na škodu způsobenou jednotlivci. 

Ve starší judikatuře Soudního dvora byla nejvýrazněji řešena otázka 

odpovědnosti státu za škodu rozsudkem Russo v. AIMA.40 V Itálii byla žalována italská 

agentura pro intervenci na zemědělských trzích o náhradu škody, kterou měla způsobit 

domácímu pěstiteli pšenice. Agentura nakupovala tuto komoditu na světových trzích a 

následně prodávala výrobcům pečiva za nižší cenu, než určují pravidla společné 

organizace trhu. Toto protiinflační opatření mělo zabránit vzrůstání cen pečiva a 

těstovin konečným spotřebitelům, ale také se výrazně projevilo na sníženém odbytu 

domácích pěstitelů.  V tomto případě soud již nerozhodoval o porušení smlouvy, ale 

vyjadřoval se k výkladu kumunitárního práva na základě předběžných otázek, které mu 

předložil italský soud.41 Otázky, které zde musel Soudní dvůr na žádost italského soudu 

řešit, byly následující: Byl postup agentury v rozporu s komunitárním právem? Pokud 

                                                 
38  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 7. 
39  Rozhodnutí ESD C-39/72, Komise v. Itálie, 1973, bod 11. 
40  Rozhodnutí ESD C-60/78, Russo v. AIMA, 1976.  
41  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 8. 
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ano, jaké důsledky by měly být vyvozovány ve vztahu k jednotlivci, který byl 

porušením práva poškozen?  

Soudní dvůr rozpoznal v jednání agentury porušení kumunitárního práva, ovšem 

v otázce náhrady škody vyslovil velmi důležitý postoj a uvedl, že „je na vnitrostátním 

soudu, aby konstatoval při zvážení okolností každého případu, zda taková škoda byla 

jednotlivému výrobci způsobena“ a „v případě, že taková škoda vznikla v důsledku 

porušení  kumunitárního práva, bylo by na státu, aby ve vztahu k poškozené osobě nesl 

následky v rámci úpravy vnitrostátního práva týkající se odpovědnosti státu“.42  

V roce 1977 pokračoval ESD ve svých úvahách při vytváření rozsudku ve věci 

Simmenthal.43 Zde Soudní dvůr judikoval, že nesmí být použito vnitrostátního právního 

aktu, který je v rozporu s komunitárním právem u národního soudu, přestože nabyl 

účinnosti později než komunitární norma. Toto neužití nemůže být v žádném případě 

podmíněno následným rozhodnutím vnitrostátního orgánu (např. zákonodárného sboru, 

ústavního soudu). Dále bylo v rozsudku Simmenthal řečeno, že k rozhodnutí o 

povinnosti státu nahradit vzniklou škodu jednotlivci je příslušný národní soud.  

3.2 Vliv principu ekvivalence a efektivity 

 

Z rozsudků, které soud ve své starší judikatuře vynesl, vyplývá jasný příklon 

k názoru, že stát je povinen odstranit všechny vady v legislativě, které zakládají 

porušení evropského práva a zároveň, což je velmi důležité, odpovídá za nápravu všech 

negativních důsledků, které byly tímto porušením způsobené, včetně náhrady škody. 

Obsah tohoto rámce však v oblasti náhrady škody výslovně Soudní dvůr přenechává 

vnitrostátní úpravě jednotlivých států.  

Soudní dvůr tedy zavazuje svým postojem státy k náhradě škod, ale způsob 

jakým tuto povinnost naplní, nechává na formách vycházejících z jejich vnitrostátních 

zákonných norem. Státům byla zpočátku přiznána naprostá procesní autonomie. 

Postupně však byly kladeny ze strany Soudního dvora na státy určité procesní 

požadavky. Prvním byl princip ekvivalence, tedy nediskriminace, který stanoví, že pro 

                                                 
42  Rozhodnutí  ESD C-60/75, Russo v. AIMA, cit., bod 8,9. 
43  Rozhodnutí ESD C-106/77, Simmenthal. 
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uplatnění evropského práva nesmí být kladeny méně příznivé podmínky než pro nárok 

vycházející z vnitrostátního práva. Druhým pak praktická možnost uplatnění práva. 

Tyto požadavky byly formulovány v rozhodnutí Rewe44. Dovozci jablek do Německa 

museli platit v rozporu se Smlouvou poplatky za hygienickou kontrolu,  a tak se firma 

Rewe domáhala náhrady. Německý soud vznesl dotaz, zda může být náhrada přiznána, 

přestože podle vnitrostátního práva lhůta pro napadení platnosti právního aktu vypršela. 

Dotaz tedy směřoval na zodpovězení otázky, zda domácí procesní předpisy jsou 

použitelné k vymáhání nároku plynoucího z evropského práva. Soudní dvůr svým 

rozhodnutím odpověděl, že pokud členské státy dodrží požadavky zmíněné výše, nemají 

povinnost zavést konkrétní nové opatření k nápravě, nepožaduje-li to výslovně evropské 

právo.   

Požadavky stanovené v rozhodnutí Rewe se ukázaly jako nedostačující 

v případech, kdy procesní normy členského státu vůbec neposkytují dostatečně efektivní 

opatření k nápravě. Soudní dvůr formuloval zásadu další, a tou je často zmiňovaná 

zásada efektivity (effectiveness, effet utile). Ta stojí v určité opozici vůči procesní 

autonomii. Stanoví tendenci vykládat vnitrostátní právo způsobem, aby bylo dosaženo 

cílů EU v co nejvyšší míře. Troufám si říct, že její zastánci ji vykládají jako obcházení 

či možnost nepoužít vnitrostátní procesní normy, pokud brání efektivní možnosti jak se 

domoci subjektivních práv. Příklon k upřednostnění tohoto principu můžeme najít 

rozhodnutí Factortame45 Firma Factortame založena podle anglického práva, byla 

ovládána španělskými akcionáři. Velká Británie vydala zákon o námořním obchodu, 

kterým chtěla zabránit, aby lodě bez jakéhokoli vztahu k monarchii pluly pod britskou 

vlajkou. Zákon požadoval novou registraci všech lodí, a společnost Factortame novým 

pravidlům nevyhověla. Společnost Factortame napadla pro  zjevnou neslučitelnost 

s právem Společenství přijatý zákon a také požadovala předběžné opatření, které by jí 

umožnilo vyvíjet svou činnost, než bude akt zrušen. Nicméně vydání předběžného 

opatření tamní právní řád zakazoval z důvodu presumpce správnosti právních předpisů. 

„Soudní dvůr se zabýval otázku, zda britský soud má  aplikovat  zákaz předběžného 

opatření, plynoucí z vnitrostátního práva, čímž by však neochránil práva jednotlivce 

                                                 
44 Rozhodnutí ESD C-33/76, Rewe-Zentralfinanz. 
45 Rozhodnutí ESD C-213/89, Factortame. 



 

 21 

mající původ v evropské úpravě. Soudní dvůr prohlásil, že plná efektivita práva 

Společenství by byla snížena, kdyby národní právo zabránilo uplatnění předběžného 

opatření, a proto předběžné opatření musí být vydáno.“46 

Opačný postoj Soudní dvůr zaujal ve věci Van Schijndel47. Zde otázka zněla, 

zda se musí národní soudy z úřední pravomoci zabývat porušením evropského práva, 

přestože strany tento postup v řízení nenavrhly. Byl tedy napadán princip pasivity soudů 

v občanskoprávním řízení, který brání smysl sporného řízení, ve kterém soud vystupuje 

jako nezávislý arbitr a zamezuje prodlužování soudního řízení. Soudní dvůr posuzoval 

ochranu subjektivních práv v souvislosti se zásadou právní jistoty a právem na řádný 

proces. Dospěl k závěru, že komunitární právo nepožaduje, aby se národní soudy ex 

offo zabývaly porušením práva Společenství tam, kde by je zkoumání této otázky nutilo 

opustit jejich pasivní roli, takže by překročily rozsah sporu vymezený procesními 

stranami. 

„Soudní dvůr našel střední cestu mezi dvěma extrémy - požadavkem absolutní 

efektivity komunitárního práva a národní procesní autonomií. Každé národní procesní 

ustanovení musí být podrobeno ne abstraktnímu, ale konkrétnímu zkoumání v daném 

případě, následkem čehož může být zásada efektivity práva Společenství limitována, 

tedy  národní soudní či jiné řízení nemusí vždy vyjít plně vstříc požadavku 

vymahatelnosti komunitárního práva, jsou-li pro to dány pádné důvody.“48  

Princip ekvivalence a efektivity je základním vodítkem pro uplatnění 

evropských norem. Jak ukážu dále, je klíčovým argumentem v mnoha judikátech 

Soudního dvora. V procesněprávní oblasti označuje příslušnost členských států určit 

procesní pravidla, dle kterých bude poskytována ochrana subjektivním právům 

stanovených unijním právem, pokud chybí úprava na evropské úrovni. Tato pravidla 

však nesmí být méně výhodná, než ta co upravují ochranu práv plynoucích 

z vnitrostátního práva, a zároveň nesmí činit nadměrně obtížnou, nebo nemožnou 

                                                 
46 Navrátilová, M., Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část. III. – náležitá forma a aplikace    
transpozičního opatření, www.epravo.cz, 30.4. 2004. 
47 Rozhodnutí ESD C-430-431/93, Van Schijndel. 
48 Navrátilová, M., Implementace směrnic ve vnitrostátním právu část. III. – náležitá forma a aplikace    
transpozičního opatření, www.epravo.cz, 30.4. 2004. 
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náhradu vzniklé škody.49 Samotný princip efektivity je v mnoha materiálech, které jsem  

pročetl, ne zcela jasně definován. Přitom je dle mého pro aplikaci evropské úpravy 

zásadní a z pohledu právní vědy velmi atypický. Jeho výklad není jednotný. Za jeho 

právní základ považuji čl. 4 odst. 3 SEU. Jeho účelem by mělo být dle mého názoru 

výklad evropských norem takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximálních úspěchů 

při prosazování cílů EU, a zároveň prosazování cílů Unie v případě mezer ve 

vnitrostátní úpravě, popř. eurokonformní výklad vnitrostátních norem. Tento výklad by 

však neměl jít contra legem. Prosazování, byť oprávněné, subjektivních práv, která 

vycházejí z evropských norem, navzdory vnitrostátním procesním pravidlům, může 

postavit jejich subjekty do výhodnějšího postavení než subjekty práv vnitrostátních 

norem. To podle mého osobního názoru určitým způsobem může narušit princip 

rovnosti a legitimního očekávání. Mám za to, že střet těchto principů je nutné řešit 

primárně legislativními změnami na vnitrostátní úrovni, pokud nutnost takových změn 

z evropského práva vyplývá. Pokud k těmto změnám nedojde, je v odůvodněných 

případech na místě požadovat náhradu škody, jejíž vymáhání je díky judikatuře 

Soudního dvora principem efektivity silně ovlivněno, jak bude popsáno dále.   

Protože Soudní dvůr jasně nevyjádřil pravidla, za jakých podmínek k náhradám 

škod po porušení kumunitárního práva ze strany členských států dochází, provázely 

obdobné případy v jednotlivých státech mnohé otázky. Mezi často kladenou patřila 

otázka, zda povinnost k náhradě škody by měla být státu uložena jen v případě, kdy 

Soudní dvůr nalezne porušení kumunitárního práva, nebo zda tohoto výroku není třeba. 

S tím se pojily i úvahy, zda vedle způsobu uplatnění nezávisí i samotný vznik 

odpovědnosti čistě na vnitrostátní úpravě daného státu.50 Postavení jednotlivce a jeho 

nároky vůči státu by tak byly napříč Společenstvím o to více nejednotné. Další rozsudky 

Soudního dvora, ani postavení jednotlivých států nepřineslo do této oblasti více světla. 

Výrazný posun ve směru právní jistoty, legitimního očekávání a posílení práv 

jednotlivce, nastal až na počátku 90. let.     

                                                 
49  Rozhodnutí ESD C-33/76, Rewe-Zentralfinanz.  
50  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 10. 
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3.3 Rozhodnutí Francovich 

 

 Vývoj judikování odpovědnosti státu za škodu můžeme rozdělit do čtyř skupin. 

Rozhodnutí první generace, vymezila obecně princip odpovědnosti a vztáhla ho 

zejména na neimplementaci směrnic. Druhá generace přenáší tuto odpovědnost i na 

činnost jednotlivých složek státní moci, kromě moci soudní. Třetí konkretizuje 

jednotlivé prvky odpovědnosti – rozsah náhrady škody, závažnost provinění ap. Čtvrtá 

nakonec potvrzuje odpovědnost státu za škodu i pro porušení práva ES ze strany soudů 

ve všech stupních. 

Až do počátku 90. let v rozhodnutích Soudního dvora chybělo jasné ustanovení 

o odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES. 

Rozsudek Francovich51 tuto mezeru zacelil vyslovením jasného principu odpovědnosti 

státu vůči jednotlivci a podmínek, za kterých je tuto odpovědnost možno uplatňovat.  

Na počátku případu, který byl nejzásadnější v této právní oblasti, byl v roce 

1985 krach italské firmy CDN Elettronica. Po likvidaci firmy, se pan Francovich spolu 

se svými kolegy domáhal zaplacení dlužné mzdy.52 Z důvodu, že neobdrželi žádnou 

kompenzaci podali po pěti letech žalobu k italskému soudu a požadovali náhradu mzdy 

přímo na základě směrnice od státu, k čemuž by byli oprávněni, pokud by příslušná 

směrnice disponovala přímým účinkem.53 Alternativně pak požadovali na Itálii náhradu 

vzniklé škody. Svou žalobu přitom opřeli o skutečnost, že existovala směrnice 

80/987/ES o sblížení právních řádů členských států ES ve vztahu k ochraně 

zaměstnanců v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, přijata Radou ES 

20. 10. 1980.54 

Významné bylo, že Evropský soudní dvůr již v únoru 1989 rozhodl, že byla 

porušena Smlouva ze strany Itálie, když Komise proti ní dle článku 169 SEHS (čl. 226 

SES resp. čl. 258 SFEU) podala žalobu pro nesplnění povinnosti vyplývající ze 

                                                 
51  Rozhodnutí ESD C-6 a 9/90, A. Francovich a D. Bonifaci a další v. Italský soud, 19.11.1991. 
52  Probíhalo více řízení se stejnou skutkovou podstatou. 
53  Rozhodnutí  ESD C-26/62, Van Gend Loos v. Nederlandse Tarief Commissie a C-6/64, Flaminio Costa 

v. E.N.E.L. 
54  Petrus, V., Šturma, P., Odpovědnost státu za neprovedení směrnice podle práva Evropských 

společenství, Právo a zákonnost, ročník XL, 1992. číslo 9. 
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Smlouvy. Směrnice měla být provedena do 23. 10. 1983 a pochybení Itálie bylo 

naprosto jasně v rozsudku Soudu deklarováno.55 

Tato směrnice byla přijata za účelem poskytnout zaměstnancům minimální 

sociální ochranu, pokud jejich zaměstnavatel není schopen dostát svým závazkům a 

nevyplatí svým zaměstnancům mzdy. Pro tyto účely uložila směrnice státům povinnost 

založit záruční instituci, která by zaručovala vyplacení alespoň určité části nevyplacené 

mzdy. Délka, po kterou instituce měla tyto záruky přebírat, byla stanovena na dva či tři 

měsíce podle okamžiku, od kterého začne mzdy vyplácet. K volbě bylo datum počátku 

insolvence, datum ke kterému dostali zaměstnanci výpověď, nebo od kdy nastalo 

přerušení pracovní smlouvy. Jednotliví zaměstnavatelé byli povinni na fungování 

instituce přispívat, avšak její odpovědnost nebyla na splnění této podmínky jakkoli 

vázána.  

Protože jednotlivec na základě Smlouvy neměl vůči státu u ESD žalobní 

oprávnění, žalovali tedy poškození Itálii u italského soudu. Dva Italské soudy zde 

položily ESD předběžnou otázku dle čl. 177 (234 SES resp. 267 SFEU) Smlouvy EHS, 

kde žádaly o rozhodnutí otázky, zda články směrnice, které stanovují období, po které 

záruční instituce přebírá závazky zaměstnavatele, mají přímý účinek. A dále, zda 

jednotlivec může uplatnit nárok na náhradu škody, která mu vznikla tím, že stát 

netransponoval do svého práva ustanovení směrnice, jež nejsou dostatečně určitá a 

bezpodmínečná.  

Evropský soudní dvůr obě řízení spojil56 a rozhodl, že čl. 3 a 4 jsou na základě 

již judikovaných rozhodnutí dostatečně určité a vyvolávají jasnou představu o rozsahu, 

v jakém stát za závazky ručí. Je možné na základě direktivy určit minimální rozsah 

nároku, který by oprávněným osobám vznikl, pokud by stát směrnici řádně 

implementoval. Ohledně článku 5 směrnice ovšem došel k závěru, že financování, 

organizace a samotné fungování záruční instituce nabízí státům různé varianty a není 

možné říci, zda by financování probíhalo pouze ze státních prostředků či nikoli. 

Z těchto důvodů Soudní dvůr rozhodl, že zmíněná směrnice není dostatečně určitá, aby 

                                                 
55  Rozhodnutí ESD 22/87 Komise v. Itálie [1989] ECR. 
56  Rozhodnutí ESD ve spojených případech C-6/90 a C-9/90, A. Francovich a D. Bonifaci a další v. Itálie 

[1991] ECR I-5357, bod 43. 
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vyvolávala přímý účinek, a jednotlivec se nemůže dovolat obsahu jednotlivých 

ustanovení před vnitrostátními soudy, pokud je stát řádně netransponoval do svého 

právního řádu. 

Pro budoucí vývoj institutu odpovědnosti byla zásadní druhá část rozsudku, kde 

se ESD zabýval odpovědností státu za škodu způsobenou porušením povinnosti, kterou 

mu uložilo komunitární právo. Soud uvedl, že podle čl. 10 Smlouvy ES (čl. 4 odst. 3 

SEU) jsou státy povinny přijmout všechna opatření, která jsou nezbytná k zajištění 

splnění povinnosti vyplývajících ze Smlouvy nebo z aktů institucí ES a že státy se mají 

vyvarovat veškerého jednání, které by ohrožovalo naplnění Smlouvy a jejích cílů. 

Soudní dvůr připomněl případy Van Gend en Loos a Costa57, ve kterých bylo 

konstatováno oprávnění Společenství udělovat práva a povinnosti přímo jednotlivcům 

v členských státech na základě teorie bezprostřední použitelnosti a bezprostředního 

účinku práva.  

Smlouva o založení Evropského společenství vytvořila nový právní řád, který se 

stal součástí práva členských států. Subjekty tohoto práva nejsou jen členské státy, ale 

též jejich příslušníci.58 Svých práv se jednotlivec pak může dovolat přímo, aniž by 

evropská norma byla transponována, pokud je splněna podmínka jasnosti a 

bezpodmínečnosti ustanovení s tím, že tato práva nevznikají jednotlivci pouze 

výslovným ustanovením evropských norem, ale i na základě povinností, které evropské 

právo ukládá členským státům.  

S odkazem na rozsudky Simmenthal59 a Factortame60 připomněl ESD v bodě 32, 

že je věcí vnitrostátních soudů, kterým přísluší v rámci jejich pravomoci uplatňovat 

ustanovení práva Společenství, aby zajistily plný účinek těchto norem a poskytovaly 

ochranu právům, jež tyto normy poskytují jednotlivcům. 

 ESD judikoval povinnost státu odstranit všechny důsledky porušení Smlouvy 

ES. Vyjádřil se, že odpovědnost státu za škodu, kterou způsobil jednotlivci svým 

jednáním, je komunitárnímu právu inherentní a je žádoucí zejména v případech, kdy se 

                                                 
57  Rozhodnutí  ESD C-26/62, Van Gend Loos v. Nederlandse Tarief Commissie a C-6/64, Flaminio Costa 

v. E.N.E.L. 
58  Rozhodnutí  ESD C-6/64, Flaminio Costa v. E.N.E.L., bod 8.  
59  Rozhodnutí ESD C-106/77, Simmenthal, bod 16. 
60  Rozhodnutí ESD C-213/89, Factortame, bod 19. 
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v důsledku nečinnosti státu nelze dovolat přímého účinku evropského práva. V bodě 37 

jasně vyslovil názor, že členský stát je odpovědný za škodu, kterou způsobil jednotlivci 

porušením kumunitárního práva. Jak ESD uvedl v bodě 34, „Možnost náhrady škody 

k tíži členského státu je nezbytná zvláště tehdy, kdy, jako je tomu v projednávaném 

případě, je plný účinek norem Společenství podmíněn činností ze strany státu, a kdy 

v důsledku toho jednotlivci v případě jeho nečinnosti nemohou uplatnit u vnitrostátních 

soudů práva, jež jim přiznává právo Společenství.“ 

Následně Soudní dvůr v bodě 40 judikoval tři podmínky, které musí být splněny, 

aby se jednotlivec mohl úspěšně domáhat na státu náhrady škody u vnitrostátního 

soudu: 

a) Směrnice musí zakotvit subjektivní právo ve prospěch jednotlivce. 

b) Obsah těchto práv musí být identifikovatelný na základě samotné 

směrnice. 

c) Musí být dána příčinná souvislost mezi porušením povinnosti uložené 

státu právem ES a škodou vzniklou jednotlivci. 

Na základě těchto podmínek, dospěl soud k závěru, že subjektivní právo je ve 

směrnici obsaženo v nároku na zaplacení dluhované mzdy, pokud se zaměstnavatel 

dostane do platební neschopnosti.  

 Druhou podmínku v odůvodnění svého rozhodnutí rozvedl Soudní dvůr nejvíce. 

Výrok, zda je možné jasně určit ze samotného znění směrnice subjektivní právo, které 

by na základě směrnice jednotlivci vzniklo, aniž by byla implementována do právního 

řádu příslušného státu, byl pro úspěšnost žaloby klíčový. Tato podmínka souvisí úzce 

s otázkou přímého účinku směrnice. Přestože soud v prvé části svého rozsudku rozhodl, 

že směrnice nemá jako celek přímý účinek, zde identifikoval subjektivní právo na 

základě samotné direktivy. Soud zde precizně rozlišil dva rozdílné pohledy. Výběr 

několika možností jak požadovanou záruční instituci organizovat a řídit znemožňuje 

přímý účinek směrnice a možnost dovolat se jí před vnitrostátním soudem bez její 

předchozí implementace. Subjektivní práva jsou však z jejího obsahu natolik jasně 

určitelná, že jednotlivec má nárok na kompenzaci, pokud mu tato práva byla odepřena. 

Je totiž možné jasně určit osobu oprávněnou, kterou je zaměstnanec. A je možné jasně 
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určit minimální rozsah nároku co do výše a časového trvání, pokud by byla směrnice 

řádně přijata. Z tohoto důvodu je pro subjekty, kterými jsou zaměstnanci, nepodstatné 

jakým způsobem bude upravena organizace a financování záruční instituce.  

 Pro naplnění třetí podmínky nevyvstaly žádné pochybnosti. Příčinná souvislost 

je naprosto zjevná. Pokud by byla direktiva řádně Itálií přijata, zaměstnanci by získali 

snadno alespoň část nevyplacených mezd.  

 Soud tedy určil základní hmotněprávní podmínky vzniku odpovědnosti škody 

napříč komunitárním právem a zdůraznil již zmíněný princip ekvivalence a efektivity. 

Státům ponechal autonomii v další úpravě a procesním postupu, jak má být těchto 

nastavených principů dosaženo. Procesní autonomie a hmotněprávní podmínky 

vnitrostátního práva jsou tedy limitovány jen požadavkem, aby „hmotněprávní a 

procesně právní podmínky stanovené různými vnitrostátními předpisy v záležitosti 

náhrady škod nebyly konstruovány tak, aby dosažení náhrady činily prakticky 

nemožným nebo nadměrně obtížným“.61 

 Soudní dvůr se v případu Francovich vyjádřil, že pokud by jednotlivec neměl 

v případě porušení komunitárního práva členským státem možnost uplatnit nárok na 

náhradu škod, které mu byly způsobeny, byla by účinnost evropského práva snížena a 

byl by znemožněn přístup jednotlivců k jejich právům. Přestože nebyl princip 

odpovědnosti členského státu zakotven ve Smlouvě ES, Soudní dvůr ho vyvodil ze 

zásady effet utile62 a znění článku 10 SES (čl. 4 odst. 3 SEU), který stanoví povinnost 

státu přijmout veškerá vhodná opatření k plnění závazků vycházejících ze Smlouvy.  

Po rozhodnutí ESD byla podána nová žaloba proti státu o náhradu škody a byla 

vznesena další předběžná otázka k ESD ohledně dosahu neprovedené směrnice. Bylo 

zjištěno, že nárok pana Francoviche nenastal, protože jeho bývalý zaměstnavatel 

nevstoupil do konkurzu, jak bylo směrnicí požadováno.63 Přestože tedy po čtyřech 

letech soud rozhodl, že pan Francovich nespadá do skupiny zaměstnanců, kterým by 

směrnice přinášela jasně rozpoznatelná subjektivní práva a požadovaného odškodnění 

                                                 
61  Rozhodnutí ESD ve spojených případech C-6/90 a C-9/90, A. Francovich a D. Bonifaci a další v. Itálie 

[1991] ECR I-5357, bod 43.  
62  Snaha vykládat evropské právo tak, aby bylo dosaženo maximální míry užitku z hlediska cílů 

vytyčených ve Smlouvách. Podle mnoha autorů jeden z hlavních principů evropského práva. 
63  Rozhodnutí ESD C-479/93, Francovich II. 
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se nedočkal, pravidla stanovená Soudním dvorem v tomto judikátu, zůstaly základním 

prvkem odpovědnosti členských států. Tento případ přinesl zásadní obrat v závěru, že 

jednotlivec má nárok na náhradu škody, která mu vznikla jako důsledek řádného 

nepřijetí směrnice. A to přesto, že směrnice nemá přímý účinek a není možné se jejího 

obsahu dovolat u vnitrostátního soudu před tím, než byla implementována. Precedenční 

charakter tohoto rozhodnutí znamenal výrazný posun v koncepci odpovědnosti státu 

v rámci Evropských společenství.  

Je možné rozpoznat jakousi „kaskádovitou výstavbu opravných prostředků“, 64 

pokud stát nerespektuje evropské normy, které jsou použitelné na vnitrostátní úrovni. 

Na primární úrovni je to princip přednosti unijního práva a přímého účinku. Ve chvíli, 

kdy nelze připustit přímý účinek, je třeba zkoumat možnost nepřímého účinku, tedy 

souladného výkladu. Pokud neexistuje ustanovení práva na vnitrostátní úrovni, které by 

bylo možné souladně vyložit, zbývá uplatnit náhradu škody, která je určitou záchranou 

kategorií, když není přímé prosazení práva EU možné.  

 Reakce států na toto rozhodnutí nebyly příliš pozitivní. Viděly v něm judikování 

pravidel, která překračují rámec norem, přijatými ve Smlouvě. Prostor evropského 

práva, který se vytváří bez jejich souhlasu a může mít velmi závažné následky. Soudní 

dvůr má však na základě Smluv monopol na interpretaci evropského práva a svou 

judikaturou může vyplňovat mezery, které se v praxi objeví. Článek čl. 19 SEU (220 

SES) říká, že Soudní dvůr „zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Smluv“. 

Je snahou Soudního dvora, aby evropské právo bylo vykládáno tak, aby byly naplněny 

cíle obsaženy v primárním právu EU. Jeho činnost je nejvíce ovlivněna principem effet 

utile, na který se ve svých judikátech často odvolává.  

Poprvé zde byla judikována odpovědnost státu vůči jednotlivci za svou chybnou 

legislativní činnost, která je ovládána principem plné reparace. Cílem je náprava situace 

do stavu, ve kterém by se poškozený nalézal, pokud by k porušení práva nedošlo. 

Zároveň je vidět snaha ESD o posilování přednosti kumunitárního práva před právem 

vnitrostátním. V neposlední řadě zde byla vytvořena nová cesta jak liknavé státy přimět 

k včasnému transponování směrnice, tedy k povinnosti, které stát převzal podpisem 

                                                 
64  Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní rozhledy, 

12/2008. str.5. 
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Smluv. Přesto by neměla být tato funkce odpovědnosti státu za škodu přeceňována. 

Částky, které je stát povinen platit na reparace poškozeným, nedosahují takových výšek, 

aby byla většinou pro stát na příště dostatečným varováním. Nicméně nepříjemnou 

procedurou a „špatnou reklamou“ pro ostatní státy a hlavně voliče to jistě je.  

Nejpádnějším konstatováním jistě bude, že Soudní dvůr zde hlavně potvrdil práva 

jednotlivce, která získal ve chvíli, kdy se stát rozhodl vstoupit do evropských struktur. 

Funkcí SD je toto právo obhajovat a jak vyplývá ze Smluv zajistit plnou účinnost 

evropského práva.  

Napříště zde byl jasný postoj Evropského soudního dvora, se kterým musí státy 

počítat: „plná účinnost komunitárních předpisů by byla narušena a ochrana práv, která 

zakládají, by byla oslabena, kdyby se jednotlivci nemohli domoci náhrady škody, jsou-li 

jejich práva porušována v důsledku porušení kumunitárního práva, za které odpovídá 

členský stát. Nárok na náhradu škody od členského státu je nezbytný zejména tehdy, je-

li jako v tomto případě, plný účinek práva ES závislý na jednání státu a přitom, 

v případě nečinnosti státu, nemají jednotlivé osoby možnost domoci se před 

vnitrostátními soudy svých subjektivních práv založených právem ES.“65 

3.3.1 Případ Miret navazující na případ Francovich 

 

Na rozsudek Francovich navázal nedlouho poté spor, který se objevil ve 

Španělsku.66 Jednalo se o kauzu, která vznikla stejně jako předchozí případ na základě 

přijaté směrnice 80/987/EHS. Španělsko již při vzniku této směrnice mělo zřízeno 

garanční fond pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelé se dostali do platební 

neschopnosti. Španělská vláda proto považovala jakoukoli další úpravu za nadbytečnou 

a stávající úpravu ponechala beze změny. Jak se však ukázalo, Španělská úprava 

obsahovala ustanovení, které přijaté směrnici odporovalo. Z působnosti garančního 

fondu byli vyňati vedoucí pracovníci, jejichž zaměstnavatel nebyl schopen proplácet 

mzdy, přestože směrnice žádné podobné výjimky neobsahovala. Proto se pan Miret, 

který byl vedoucím pracovníkem, domáhal náhrady mzdy z garančního fondu, protože 

                                                 
65  Rozhodnutí ESD C-6 a 9/90, A. Francovich a D. Bonifaci a další v. Italský soud, cit., bod 33,34. 
66  Rozhodnutí ESD C-334/92, Teodoro Wagner Miret v. Fondo de Garantía Salarial. 
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společnost ve které působil se dostala do finanční tísně a on nemohl získat svou 

nárokovatelnou mzdu.  

Jak vyplývá z evropského práva, stát není povinen automaticky změnit svou právní 

úpravu, pokud ta platná vyhovuje požadavkům, které jsou formulovány v přijaté 

směrnici. Stát však má povinnost provést důkladnou právní analýzu a ujistit se, že 

stávající vnitrostátní úprava plně respektuje cíle, které jsou formulovány v obsahu 

přijaté směrnice. Pokud tak neučiní, dopouští se stejných chyb, jako stát, který 

implementaci provede chybně. Zde se Španělský stát dopustil chyby, když nepodrobil 

svou úpravu řádnému zkoumání a ponechal v platnosti výjimku pro vedoucí 

pracovníky, která znění směrnice odporovala.  

ESD ve svém rozsudku potvrdil výrok z případu Francovich, tedy že se jednotlivec 

nemůže dovolat práv plynoucích z této směrnice přímo před vnitrostátními soudy. A 

dále, že španělská úprava skutečně právu ES odporuje, čímž Španělsko směrnici řádně 

neprovedlo a je tak povinno na základě doktríny Francovich uhradit škody, které pan 

Miret utrpěl.  

Případy Francovich i Miret jsou příkladem pasivního pochybení při implementaci 

směrnice. Stát nepřijme úpravu, která je směrnicí vyžadována, vůbec, nebo ponechá 

v platnosti stávající vnitrostátní úpravu odporující v určitých bodech cílům, které jsou 

obsaženu v právu ES. Druhou možností, jak stát chybně implementuje evropskou 

úpravu je aktivní pochybení, kdy směrnici převezme v rozporu s obsahem, nebo přijme 

právní předpis, který znění směrnice odporuje.   

3.4 Judikát Brasserie du Pêcheur a Factortame III 

 

Po rozsudku Francovich následovalo několik dalších zásadních judikátů působících 

na ochranu práv jednotlivce založených komunitárním právem. Ta jsou díky postupu 

členských států často obtížně dosažitelná. Nutně zmíněným judikátem ESD, který dále 

rozvedl závěry přijaté ve věci Francovich, byl rozsudek ve věci Brasserie du Pêcheur a 
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Factortame III.67 Zde Soud řešil otázku náhrady škody jednotlivci, pokud stát poruší 

komunitární právo jinak než vadnou implementací směrnice. Byly slyšet hlasy, které 

volaly po obecné odpovědnosti státu zahrnující všechny složky státní moci, například 

pokud vnitrostátní ustanovení nebo správní akt neodpovídá právu ES.  

Soud zde zkoumal dopad působení německého zákona o dani z piva a anglického 

zákona o námořním obchodě. V německém zákoně o dani z piva bylo obsaženo 

ustanovení o složení piva a podílu jednotlivých přísad, hlavně konzervačních látek. Tyto 

obsahy byly v souladu s tradiční výrobou piva v Německu velmi přísné. Výrobci 

z ostatních zemí, kteří vyráběli pivo dle svých národních receptur, nebyli často schopni 

vyhovět přísným německým regulím a na německý trh nebyli připuštěni. Tento zákon se 

tak stal diskriminačním hlavně pro okolní velké distributory piva Belgii, Nizozemí a 

Francii.   

Zkoumaný anglický zákon zase stanovil, že podílet se na rybolovu v anglických 

vodách mohou pouze lodě plující pod anglickou vlajkou, pokud jsou vlastníci lodě 

minimálně ze 75% občané Spojeného království.  

Tyto zákony byly po konstatování porušení práva ES a následné žalobě ze strany 

Komise dle čl. 226 Smlouvy ES (čl. 258 SFEU) prohlášeny za odporující 

komunitárnímu právu.68 Následně se poškozené společnosti, francouzský pivovar 

Brasserie du Pêcheur a španělská rybářská společnost Factortame, domáhaly u 

národních soudů náhrady škody.  

Spolkový soudní dvůr, dle německé vnitrostátní úpravy, neměl možnost přiznat 

náhradu škody pro opomenutí při výkonu legislativy. Vznesl však dotaz na ESD, zda 

náhrada škody v tomto případě neplyne přímo z kumunitárního práva. Britský soud zase 

reagoval na požadavek náhrady ušlého zisku a dalších zvláštních náhrad předběžným 

dotazem na ESD, zda je stát pro dané okolnosti povinen škodu uhradit a jakými pravidly 

se má soud při jejím stanovení řídit.  

Francouzský případ byl postaven na skutečnosti, že zákonodárce nepřizpůsobil 

stávající úpravu evropským pravidlům. Naopak Británie přijala novou úpravu, která 
                                                 
67  Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v. Federal Republic of 

Germany and  The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others, (dále 
Brasserie du Pêcheur a Factortame). 

68  Rozhodnutí ESD C-178/84 Komise v. Německo, C-246/91 Komise v. Velká Británie 
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těmto pravidlům odporovala. Nešlo zde tedy o jednoznačné netransponování směrnice 

do vnitrostátní úpravy, nýbrž se jednalo o otázku obecné odpovědnosti, pokud 

legislativní moc jakkoli poruší závazky vyplývající ze Smlouvy ES.  

Státy zde prezentovaly svůj názor, že právo na náhradu škody může nastupovat jen 

v případě, pokud členské státy poruší ustanovení, která nemají přímý účinek. 

Ustanovení zakládajících Smluv, která byla v těchto případech porušena, poskytují 

v tomto případě možnost dovolat se jich přímo před vnitrostátními soudy. Není proto na 

místě poskytovat možnost domáhat se náhrady škody na komunitární úrovni.69   

S touto námitkou se Soudní dvůr vyrovnal konstatováním, že je- li odpovědnost 

členských států nepostradatelná k zajištění plné ochrany práv, která jsou založena 

normami bez přímého účinku, musí mít své místo i v případě porušení norem s přímým 

účinkem, jehož důsledek tvoří.70 Soud tak potvrdil, že nahlíží na odpovědnost členských 

států jako na univerzální institut, který má své místo ve všech případech porušení norem 

ES státem, třebaže mohou být přímo vymahatelné u vnitrostátních soudů. Nově také 

zakotvil, že nárok jednotlivce na reparaci škody mu plyne přímo z práva ES a stanovení 

podmínek pro její vymáhání přebírá ES.  

Dotčené státy také argumentovaly tím, že odpovědnost členského státu nelze 

stanovit pouhým výrokem Soudního dvora, pokud nemá oporu v legislativě. ESD však 

již ve věci Francovich zdůraznil, že odpovědnost státu vůči jednotlivci vychází ze 

samotného systému Smlouvy a ESD má jako jediný pravomoc k jejímu výkladu dle čl. 

228 (čl. 260 SFEU). Dále Soudní dvůr připomněl, že pokud Smlouva neobsahuje 

výslovné ustanovení, vychází Soud při svém rozhodování z obecných principů 

komunitárního právního řádu a právních zásad společných všem členským státům, aby 

zajistil zákonnost při výkladu a aplikaci zakládacích Smluv.  

Dochází tedy k prolínání evropského a vnitrostátního práva s tím, že hmotněprávní i 

procesněprávní standardy, které jsou zmiňovány, určuje evropské právo. Procesní 

autonomie členských států je limitována co do požadavků, které jsou kladeny jako 

standard ochrany subjektivních práv. Za prvé je zde uplatněn požadavek rovnocennosti, 

                                                 
69  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 34. 
70  Rozhodnutí ESD ve spojené věci Brasserie du Pêcheur a Factortame C-46/93 a C-48/93, bod 22. 
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v rámci kterého je požadováno, aby se jednotlivec domohl svých práv vycházejících 

z evropského práva za stejných podmínek jako práv, které mu přiznává vnitrostátní 

právo a vnitrostátní úprava nesmí získání náhrady škody nadměrně ztěžovat.71 Druhým 

prvkem je princip účinné ochrany. Ten zajišťuje vymáhání subjektivních práv i 

v situaci, kdy vnitrostátní úprava není použitelná, nebo nárok, který je v evropské 

normě obsažen, národní normy vůbec neupravují.72 Těmito požadavky je vytvářen tlak 

na změnu těch procesních norem vnitrostátního práva, které požadavkům nevyhovují a 

dochází k harmonizaci vnitrostátních úprav.73   

V dalším posuzování věci Soudní dvůr jasně vyjádřil svůj postoj, že vnímá stát v 

otázkách odpovědnosti jako jednotný celek pohledem mezinárodního práva, a tedy není 

rozhodné, která ze složek státní moci pochybení, které vedlo ke škodě, způsobila.74 

V tomto případě se legislativní moc, která ve většině vnitrostátních úprav disponuje za 

svou činnost imunitou, nemůže této imunity dovolávat. 

Soud zde také poprvé vyslovil, že odpovědnost států a odpovědnost Společenství by 

měla být postavena na rovných podmínkách vzniku, pokud se jedná o srovnatelné 

případy.75  

Soud pro tyto případy rozšířil podmínky nutné pro úspěšné vymáhání reparace 

škody jednotlivcem na státu. Podmínky formulované ve věci Francovich modifikoval a 

stanovil podmínky obecné odpovědnosti státu: 

a) porušení práva musí být dostatečně závažné, 

b) porušená právní norma musí mít za účel udělit práva jednotlivcům, 

c) musí existovat příčinná souvislost mezi porušením povinnosti státem a 

škodou, kterou utrpěli poškození. 

Tím byl prostor pro uplatnění nároků na náhradu škody oproti případu Francovich 

zúžen a podmínka dostatečné závažnosti dala celkem široký prostor pro možnost 

                                                 
71  Rozhodnutí ESD ve spojené věci Brasserie du Pêcheur a Factortame C-46/93 a C-48/93, rozhodnutí 

bod 2. 
72  Rozhodnutí ESD ve spojené věci Brasserie du Pêcheur a Factortame C-46/93 a C-48/93, rozhodnutí 

bod 4. 
73  Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní rozhledy, 

12/2008. str.8. 
74  Stanovisko generálního advokáta Tesuara, Brasserie du Pêcheur, C-46/93, bod 34. 
75  Rozhodnutí ESD ve spojené věci Brasserie du Pêcheur a Factortame C-46/93 a C-48/93, bod 42. 
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uvážení. Zároveň tyto podmínky byly napříště použitelné pro odpovědnost států i pro 

odpovědnost Společenství.  

Velmi zásadní bylo konstatování, že oprávněnost nároku na náhradu škody vůči 

členskému státu nemůže být podmíněna tím, aby Soudní dvůr nejprve rozhodl, že se 

dotčený členský stát dopustil porušení Smlouvy.76 Tím byla vyřešena podstatná otázka, 

na kterou od případu Francovich byly pokládány různé odpovědi.  

Rozhodnutí Brasserie du Pêcheur a Factortame stanovilo také základní procesně 

právní pravidla pro stát, který o náhradě škody rozhoduje: 

a) Škoda se hradí v souladu s vnitrostátními pravidly pro odpovědnost. Tato 

pravidla, ale nesmí být méně výhodná než ta, která se uplatňují při řešení 

podobných případů vnitrostátních (zásada ekvivalence). 

b) Náhrada škody nesmí být podle vnitrostátních pravidel podmíněna úmyslným 

nebo nedbalostním zaviněním na straně odpovědného státního orgánu, 

rozhodující je jen závažnost rozhodnutí.77 

Rozhodnutí Brasserie du Pêcheur a Factortame III tedy prohloubilo závěry, které 

vyplynuly z případu Francovich a vztáhnulo odpovědnost státu na jakékoli porušení 

komunitární úpravy veřejnou mocí členského státu.   

4. Prvky odpovědnosti za škodu způsobenou členským státem  

 

 Pro možnost vymáhat náhradu škody od státu v případech, na které se zaměřuje 

tato práce, je nutné naplnit podmínky, které vyplynuly z judikatury ESD. Jejich bližší 

výklad považuji za nutný.  

4.1  Subjekt odpovědnosti a subjektivní stránka 

 

Z povahy věci je pasivním subjektem vždy stát, který ručí za škodu, kterou způsobil 

porušením evropského práva. Je možná také dělená odpovědnost státu a samosprávných 

                                                 
76  Rozhodnutí ESD ve spojené věci Brasserie du Pêcheur a Factortame C-46/93 a C-48/93, bod 95. 
77  Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame, bod 2, 3. 
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orgánů či samosprávných teritoriálních jednotek.78 Z jednání přičitatelných státu nelze 

vyloučit ani decentralizované orgány nebo veřejné podniky.79 Stát je odpovědný také za 

osobní pochybení jednotlivých úředníků, kteří poruší evropské právo.80 Pro řízení o 

odpovědnosti vystupuje však stát jako celek, a kdo je za něj oprávněn jednat určí např. 

v naší právní úpravě zákon č. 82/1998 Sb.81  

Pro odpovědnost státu za škodu není vyžadováno, ani se neposuzuje zavinění. 

Subjektivní stránka je těžko identifikovatelná, a zejména je pro poškozeného často 

velmi těžko nebo vůbec prokazatelná. Pokud by muselo být prokazováno, procesně 

právní postavení poškozeného by tak bylo velmi ztíženo.82 

Aktivním subjektem je poškozený jednotlivec, tedy subjekt, který není ve 

veřejnoprávním postavení. Aktivní subjektivita není nijak vázána na příslušnost 

k členskému státu, pouze musí být kumulativně splněny podmínky pro uplatnění 

náhrady škody, jak vyplývá z rozsudků Soudního dvora. 

4.2  Protiprávnost 

 

Protiprávnost je založena na porušení evropské právní normy. Toto porušení je 

posuzováno dle podmínek nastavených judikáty Soudního dvora. Vždy je zkoumáno co 

je zdrojem právní povinnosti, zda došlo k jejímu porušení, jedná-li se o normu, která 

přiznává práva jednotlivci a je-li porušení dostatečně závažné. Práva, která jsou 

jednotlivci porušenou normou přiznána, musí být formulována bezpodmínečně. 

Jakákoli možnost uvážení daná státu, nebo nutnost splnění určitých podmínek ze strany 

státu, znemožňuje jednotlivci domáhat se škody. Obsažená práva, tak jak je evropská 

norma formuluje, nemohou tedy být podmíněna nějakou budoucí událostí nebo činností 

státu, která je pro státní orgány fakultativní. Protiprávné mohou být všechny akty, které 

                                                 
78  Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní rozhledy, 

12/2008. str.9. 
79  Rozhodnutí ESD C-152/84 Marshall. 
80  Rozhodnutí ESD C-470/03 A.G.M.-COS.MET v. Finsko a T. Lehtinen. 
81  Zákon č. 82/1998 Sb., o  odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
    nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o 

notářích   a jejich činnosti (notářský řád).  
82  Týč, V., Následky porušení práva ES/EU pro ČR jako členský stát a pro fyzické a právnické osoby jako 

adresáty přímo použitelných komunitárních předpisů, projekt MZV, RM01/13/05 Týč. str. 12. 
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stát přijímá. Může jít o porušení evropských norem práva primárního, sekundárního, ale 

i smluv se třetími státy. Zároveň se tak může dít nerespektováním obecných právních 

principů jako je zákaz diskriminace, legitimní očekávání nebo např. princip pečlivosti a 

řádného výkonu správy, nebo právních zásad vyvozených SD.83  

 Zda zakládá odpovědnost za škodu také porušení obecných právních principů, na 

kterých je Unie založena, nastínil SD poprvé v případu Schmidberger.84 Šlo o případ 

německého autodopravce, který podal žalobu u rakouského soudu proti rakouskému 

státu. Požadoval náhradu škody za to, že Rakousko nepřijalo vhodná opatření pro 

zabezpečení volného pohybu zboží. Skutečností, která tento spor zapříčinila, byla stávka 

rakouských ekologických sdružení v Brennerském průsmyku, proti které rakouské 

úřady nezasáhly a průsmyk tak zůstal neprůjezdný.  

 ESD při posuzování předběžných otázek pojímal volný pohyb zboží, jako jeden 

ze základních principů Společenství na kterých je postaveno. Svým postojem Soudní 

dvůr ukázal, že tyto principy uznává jako normy zakládající práva jednotlivcům a jejich 

porušení může vést k odpovědnosti členského státu.85 Soud zde ochranu volného 

pohybu zboží musel ocenit ve vztahu k ochraně svobody projevu a svobody 

shromažďování. Tedy svobod, která patří do skupiny práv, na kterých stojí 

demokratické zřízení členských států a tedy i Společenství samo. Soudní dvůr připustil, 

že aby tato základní práva a principy sloužily všem, mohou se někdy vzájemně 

omezovat. V tomto případě tedy pan Schmidberger náhradu škody nezískal, ale 

porušení základních principů jako subjektivních práv jednotlivce bylo uznáno jako 

důvod pro vymáhání náhrady škody.  

Pro nastínění možného budoucího vývoje, bych jako malou odbočku zmínil 

možnost odpovědnosti za škodu, pokud žádné právo nebylo porušeno. Tato zdánlivě si 

odporující konstrukce obsahuje případy, kdy je nečekaně změněno zákonnou cestou 

právo, které poskytovalo určitým subjektům některé výhody či jistoty. Je to oblast 

                                                 
83  Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní rozhledy,   

12/2008. str.10. 
84  Rozhodnutí ESD C-112/00, Schmidberger v. Rakouská republika. 
85  Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova    

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 92. 
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odpovědnosti diskutována zejména v rámci regulace trhů a hospodářské aktivity.86 

Jedná se o myšlenku, že všechny subjekty by měly být ze strany státu zatíženy stejně a 

zároveň výhody jim poskytované by neměly být určité skupině poskytovány bez důvodu 

nad hranici pro ostatní. Tato teorie v Německu nazývaná „Sonderopfer“87 se začíná 

prosazovat v oblasti odpovědnosti Evropské unie. Do budoucna pak můžeme čekat 

diskusi i v rámci odpovědnosti států.  

Prvním případem, který byl ESD řešen je rozhodnutí Dorsch.88 Tato německá 

společnost se podílela na výstavbě dálnice v Iráku. Irácká vláda u ní měla na konci 80. 

let značný dluh, ale projevila snahy o domluvu a zaplacení. Posléze však kvůli 

hospodářskému embargu OSN po útoku na Kuvajt a následnému nařízení ES, které 

postoj OSN potvrdilo, byly zakázány hospodářské styky s touto zemí. Společnost 

Dorsch tak přišla o své pohledávky a žádala náhradu škody na Společenství. Požadavek 

společnosti byl zamítnut, avšak pro podobné typy nároků soud stanovil tři nutné 

podmínky: 

a) škoda je skutečná (vzniklá a reálná), 

b) je dána příčinná souvislost mezi ní a jednáním orgánů Společenství, 

c) škoda je svojí povahou „neobvyklá a zvláštní“.89  

Jak se vyjádřil soud prvního stupně, třetí podmínka uvedená výše je splněna pokud 

„přesahuje meze hospodářského rizika vlastního činnostem v dotčeném odvětví, a 

jednak zvláštní, pokud zasahuje konkrétní kategorie hospodářských subjektů 

nepřiměřeným způsobem v porovnání s ostatními subjekty“.90  

 

 

                                                 
86  Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní rozhledy, 

12/2008. str.14. 
87  Možno přeložit jako zvláštní nebo mimořádná oběť.  
88  Rozhodnutí ESD C-237/98, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Rada a Komise. 
89  Rozhodnutí ESD C-237/98, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Rada a Komise, bod 18, 19. 
90  Rozhodnutí ESD Spojené věci C-120/06 P a C-121/06, Fabbrica italiana accumulatori motocarri 

Montecchio SpA (FIAMM) a další v. Rada Evropské unie a Komise Evropských společenství, 
stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura, bod 76. 
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4.3 Práva zaručená jednotlivci 

  

Soud zde bude zkoumat, zda porušená norma obsahuje určitelné právo, které přísluší 

přímo jednotlivci. Jedná se o podmínku tzv. ochranného charakteru normy. Může se 

jednat o normy primárního práva vycházející ze Smluv (např. čl. 45 SFEU zákaz 

diskriminace pracovníků na základě státní příslušnosti, čl. 21 SFEU svoboda pohybu 

v rámci Unie nebo např. čl. 56 SFEU zákaz omezení volného pohybu služeb) i práva 

získaná na základě sekundárních norem Evropské unie. 

Vždy se musí jednat o oprávnění, které by mohl využívat přímo poškozený. Nemůže 

tedy pro porušení normy žalovat nikdo jiný, nežli ten, kdo pro vadné jednání státu utrpěl 

újmu. A není zde důležité, zda se jedná o normu přímo účinnou nebo nikoli. Posuzuje se 

pouze, zda by byl poškozený subjektivně oprávněným. Je přitom nepodstatné, z jakého 

důvodu mu práva nejsou přiznána. Může se tak stát například z důvodu, že obsah 

neprovedené směrnice není dost určitý, aby mohl být konstatován její přímý účinek jako 

ve věci Francovich, nebo protože přímý účinek nastal a právo jednotlivce je jasně 

zakotveno ve Smlouvě, ale stát toto ustanovení Smlouvy svou přijatou legislativou 

porušuje, jako v případě Factortame.  

4.4  Dostatečně závažné porušení 

 

Tato podmínka je nejhůře kvalifikovatelná, a je otázkou, nakolik její hodnocení 

může být subjektivní. Její vyžadování má za cíl zabránit tomu, aby byla odpovědnost 

vyvozována příliš široce a tím nebyla zbrzděna činnost orgánů státu a jejich 

zaměstnanců.91 Problém nastává již při jejím výkladu v různých jazykových verzích. 

Anglická verze „sufficiently serious breach“ lze přeložit jako dostatečně závažné 

porušení, francouzský požadavek „violation suffisamment caractériseé“ zní na 

dostatečně zřetelné porušení a německý „ein hinreichend qualifizierten Verstoss“ 

požaduje dostatečně kvalifikované porušení.  

                                                 
91  Pipková, H., Malíř, J.,Grygar, J.: Vybrané komentované rozsudky Soudního dvora Evropských 

společenství. 1. vyd. Stráž pod Ralskem : Justiční akademie ČR, 2004. 304 s., str. 28. 



 

 39 

Vodítkem zde je hlavně prostor, ve kterém může orgán státu volit různá řešení 

situace. Pokud je mu dána širší míra uvážení, bude potřeba, aby zřetelně překročil meze 

a jasně z nich odbočil. Pokud je naopak orgánu stanoven jasně postup a cíl, kterého má 

dosáhnout, bez možnosti vlastního uvážení, postačí jednoduché porušení normy, aby 

bylo kvalifikováno jako závažné. Je možné říci, že pokud nebyla dána státu možnost 

uvážení, jedná se o závažné porušení vždy pokud: 

a) Směrnice nebyla vůbec implementována, nebo byla implementována chybně. 

b) Poté co ESD konstatoval porušení práva, stát stále od vadného jednání neopustil. 

c) Aplikace vnitrostátního předpisu je v rozporu s ustálenou judikaturou ESD. 92  

Jak bylo řečeno, zavinění nebo úmysl není podmínkou protiprávnosti, nicméně 

právě posouzení zavinění může být prováděno jako jedno z kritérií pro posouzení, zda 

porušení normy bylo dostatečně závažné. 

Určitý návod a skupinu kritérii, ke kterým by mělo být přihlíženo, ESD stanovil ve 

věci Brasserie du Pêcheur a Factortame III.93 Jedná se o: 

a) stupeň jasnosti a přesnosti porušené normy, 

b)  rozsah prostoru pro uvážení, který je ponechán orgánům státu, 

c) úmyslná nebo neúmyslná povaha protiprávního jednání, 

d) omluvitelnost nesprávného právního posouzení, 

e) skutečnost, že k opomenutí mohlo přispět chování orgánu Společenství, 

f) přijetí nebo zachování vnitrostátních opatření, které jsou v rozporu s právem 

ES.94 

Při porušení evropské právní úpravy národním soudem v poslední instanci se 

závažnost porušení posouvá ještě o něco dále. Jak bylo judikováno v rozhodnutí 

Köbler,95 je tato odpovědnost státu omezena jen na výjimečné případy, kdy soud poruší 

aplikované evropské právo zjevným způsobem. SD tak zohledňuje zvláštní postavení 

soudních rozhodnutí v činnosti orgánů členských států. 

                                                 
92  Týč, V., Následky porušení práva ES/EU pro ČR jako členský stát a pro fyzické a právnické osoby jako 

adresáty přímo použitelných komunitárních předpisů, projekt MZV, RM01/13/05 Týč. str. 12. 
93  Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame III. 
94  Rozhodnutí ESD ve spojené věci  C-46/93 a C-48/93,  Brasserie du Pêcheur a Factortame III, bod 56. 
95  Rozhodnutí ESD C-224/01, G.Köbler v. Rakouská republika. 
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4.4.1 Judikatura ESD týkající se závažnosti porušení 

 

Pro posouzení závažnosti porušení je třeba zmínit případ British 

Telecommunication.96 V tomto případě žalovaly British Telecommunications anglickou 

vládu o náhradu škody, kterou utrpěly z důvodu, že Británie nesprávně implementovala 

směrnici o veřejných zakázkách. Protože BT měly v oblasti komunikací oprávnění, 

která přesahovala oprávnění ostatních komerčních subjektů, vztáhla pravidla o 

udělování veřejných zakázek i na ně. Zde podle rozhodnutí ESD stát porušil své 

povinnosti. Nicméně v zápětí konstatoval, že porušení není dostatečně závažné a to ze 

dvou důvodů. Zaprvé samotné ustanovení směrnice nebylo dostatečně jasně 

formulováno. Její obsah bylo možné vyložit několika způsoby a závěry, ke kterým 

během implementace došla Velká Británie, lze obhájit. ESD shledal znění čl. 8 odst. 1 

této směrnice jako nepřesné a přijal za fakt, že Velká Británie postupovala ve své snaze 

směrnici implementovat v dobré víře. Za druhé ke stejnému výkladu jako Velká 

Británie došly i jiné státy. A za třetí obsah ustanovení nebyl zatím předmětem výkladu 

ESD a ani Komise tento obsah nijak neupřesnila.97 

Opačným příkladem, kde závažné porušení bylo konstatováno z důvodu, že 

nebyl dán prostor pro uvážení při aplikaci normy ES, je případ Hedley Lomas. V tomto 

případě se jednalo o porušení Smlouvy ES, které způsobila státní správa. Velká Británie 

zakázala export živého skotu do Španělska z důvodu, že Španělská úprava nevyhovuje 

evropské směrnici č. 74/577/EHS, která upravuje zacházení se zvířaty na jatkách. 

Španělská úprava postrádala dle státní správy Velké Británie kontrolní mechanismy, 

které by dodržování norem na jatkách zajistily. Velká Británie se odvolávala na čl. 30 

Smlouvy ES (čl. 36 SFEU). Tento článek umožňuje omezení vývozu z důvodu ochrany 

veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí 

i zvířat. Tato omezení však dle Smlouvy nemohou být prostředkem svévolné 

diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.  

                                                 
96  Rozhodnutí  ESD C-392/93, The Queen v. H.M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc. 
97  Rozhodnutí ESD The Queen v. H.M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc, C-392/93, 

bod 43,44. 
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Británie však nepostupovala v tomto případě správně. Je všeobecně přijímáno, 

že přijetí harmonizační směrnice již dostatečně chrání zájmy stanovené v článku 36 

SFEU, a neumožňuje tak členským státům jednostranně omezit režim volného pohybu 

zboží. Není tedy možné podniknout jednostranné opatření, ale pouze podat žalobu na 

porušení práva EU jiným členským státem přímo nebo prostřednictvím Komise.98  

Soudní dvůr ve svém rozhodnutí opět pracoval s podmínkou dostatečně 

závažného porušení komunitárního práva pro vznik odpovědnosti za škodu. Soud 

potvrdil svůj pohled na stát jakožto celistvou jednotku bez rozdílu, který konkrétní 

orgán pochybení způsobil. Pokud však pochybení záleží v jednání státní správy a nikoli 

legislativní činnosti zákonodárného sboru, je možnost uvážení při aplikaci práva ES 

minimální. Podmínka závažnosti bude proto naplněna i pouhým porušením komunitární 

úpravy.99  

Řádným neprovedením směrnice a závažností porušení práva ES se zabýval také 

ESD ve věci Dillenkofer.100 Zde Německo porušilo právo ES tím, že včas 

neimplementovalo směrnici, která ochraňovala klienty cestovních kanceláří v případě 

jejich insolventnosti. Německo argumentovalo krátkou prováděcí dobou a potřebou 

změnit fungování cestovních kanceláří, k čemuž je potřebná spolupráce samotných 

kanceláří i pojišťoven, a samotná legislativní změna nepostačuje. ESD kontroval, že 

nečinnost při implementaci pravidel, na kterých se Společenství dohodlo a začlenilo do 

směrnice, nemůže stát omlouvat podmínkami ve svém vnitrostátním právním řádu. 

Pokud je lhůta pro provedení směrnice pro stát příliš krátká, má za povinnost 

podniknout kroky na komunitární úrovni, aby mu tato lhůta byla prodloužena. 

Neprovedení směrnice je podstatným a zjevným porušením povinnosti státu založené 

komunitárním právem. Bylo tedy stanoveno pravidlo, že samotné opominutí přijmout 

opatření k implementaci směrnice v řádné lhůtě je dostatečně závažné porušení práva. 

Poškození jednotlivci mají tedy nárok na náhradu škody.   

                                                 
98  Svoboda, P., Odpovědnost členských států ES za porušení komunitárního práva, Právník, roč. 136, 

12/1997. str. 995. 
99  Rozhodnutí ESD C-5/94, The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley 

Lomas Ltd. 
100 Rozhodnutí C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 a C-190/94, spojená věc Erich Dillenkofer, 

Christian Erdmenn, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula a Troster Knor v. Spolková 
republika Německo. 
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Evropský soudní dvůr naopak možná nečekaně nenalezl dostatečně závažné 

porušení práva v jednání Dánska v případě Brinkmann.101 Zde Dánskem nebyla vůbec 

provedena směrnice číslo 79/32/EHS102, což by samo o sobě mělo dle dosavadního 

přístupu soudu značit porušení dostatečně závažné. Soudní dvůr ve své argumentaci 

však uvedl, že pro Dánsko se směrnice stala bezprostředně účinnou a proto zkoumal 

okolnosti případu.103 V tomto zkoumání se ukázalo, že znění směrnice nebylo 

dostatečně přesné ohledně výkladu „cigaretový smotek“, kterým může být chápán 

cigaretový tabák i cigareta, což následně znatelně ovlivní pravidla pro výměru daně. 

Z toho důvodu bylo jednání Dánska posouzeno mírněji. 

Dalším často uváděným rozsudkem, který potvrzoval závažnost porušení práva 

ES, byl Stockholm Lindöpark.104 Zde se jednalo o žalobu golfového hřiště pro 

podnikatele vůči Švédsku. Švédsko dva roky po svém přistoupení k ES neupravilo svůj 

zákon dle znění šesté směrnice o DPH. Dále tak platila úprava, dle které byly dodávky 

v oblasti sportu a fyzického vzdělávání osvobozeny od DPH. Žalobce si tak nemohl 

odečíst DPH za zboží a služby, které pořídil pro svou podnikatelskou činnost. Domáhal 

se proto na Švédsku zaplacení sumy, kterou by získal, pokud by stát směrnici řádně 

přijal.  

Soudní dvůr zde konstatoval dostatečně závažné porušení práva ES a to právě 

z důvodu, že stát neměl možnost jiného postupu, nežli směrnici řádně implementovat. 

Nebyl zde dán prostor pro uvážení a stát toto nerespektoval.105 

Přístup SD tedy není zcela jednotný. Přesto obecně jsou vidět jasné meze, v kterých 

se rozhodnutí Soudního dvora pohybují. Pokud je státům dána široká možnost uvážení, 

nebo obsah směrnice určené k implementaci není dostatečně přesný, je jednání státu 

posuzováno mírněji a z valné většiny případů nezakládá dostatečně závažné porušení 

evropského práva. Pokud však státu není dán prostor pro volbu a možnost uvážení je 

omezena na minimum, je chybné jednání státu považováno téměř automaticky za 

                                                 
101 Rozhodnutí ESD C-319/96, Brinkman Tabakfabriken GmbH v. Skatteministeriet 
102 Směrnice Rady č. 79/32/EHS o daních jiných než daních z obratu ovlivňujících spotřebu tabákových 

výrobků 
103 Steiner, J., Woods, L., Twigg-Flesner, Ch., Textbook on EC law, 8. ed., Oxford : Oxford University 

Press, 2003. str. 117. 
104 Rozhodnutí ESD C-150/99, Swedish State v. Stockholm Lindöpark AB. 
105 Rozhodnutí ESD C-150/99, Swedish State v. Stockholm Lindöpark AB, bod 41. 
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dostatečně závažné. Jde tedy o případy, kdy je jasně stanoveno, jaké kroky jsou od státu 

očekávány, a stát jedná v rozporu s těmito nároky popř. pokud neprovede kroky žádné a 

pouze přešlapuje na místě v naději, že si toho nikdo nevšimne. 

4.5  Určení škody 

 

Způsob určení škody není konkrétně stanoven. Přestože Soudní dvůr obsah 

škody ve svých stanoviscích nerozvádí, náhrada škody by měla obsahovat škodu 

hmotnou i nehmotnou, škodu faktickou (damnum emergends) i ušlý zisk (lucrum 

cessans).106   

 Pokud není státem např. řádně provedena směrnice, která jednotlivcům garantuje 

práva v oblasti hospodářské, faktická škoda by často nedosahovala takové výše jako 

částka o kterou jednotlivec přišel ztrátou na zisku. Je proto nutné, aby náhrada škody 

obsahovala obě složky, pokud mohou být skutečně prokázány.  

ESD jasně vyjádřil požadavek, aby škoda byla „skutečná a určitá“.107 Výše 

škody a její výpočet bude záležet vždy na soudech členských států. Měla by však vždy 

být postavena na principu plné reparace.108 Ve věci Brasserie du Pêcheur109 Soudní dvůr 

uvedl, že náhrada škody musí být především přiměřená utrpěné ujmě. Kritéria a rozsah 

musí být v souladu se zásadou effet utile a zákazem diskriminace, v ostatních směrech 

jsou předmětem vnitrostátní úpravy. Soud by měl také zohlednit snahu poškozeného 

minimalizovat újmu a užít pokud možno všechny prostředky, které měl k dispozici, aby 

bylo škodě zabráněno.110 Výsledkem by tak mělo být obnovení stavu, ve kterém se 

poškozený nacházel před škodlivou událostí. Vnitrostátní soudy by vzniklou škodu 

měly vždy posuzovat v intencích principu neminem laedere a přiznat náhradu celé 

materiální i morální újmy. A konečně, škoda by měla být hrazena od svého vzniku. 

                                                 
106 Rozhodnutí C-152/84, Marshall. 
107 Rozhodnutí Soudu prvního stupně např. T-415/03,  Cofradía de pescadores de San Pedro de Bermeo 

v. Rada, , bod 110. 
108 Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní 

rozhledy, 12/2008. str.16. 
109 Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame III, bod 82. 
110 Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame III, bod 84. 
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Omezit její výpočet od konstatování Soudního dvora, že stát jednal protiprávně, není 

možné, protože toto rozhodnutí SD nemá konstitutivní účinek.111 

 Zajímavým případem, ve kterém bylo problematické určit výši škody, byl 

judikát Hoechst.112 Podle daňové úpravy Velké Británie měly dceřiné společnosti sídlící 

na území Velké Británie povinnost odvádět zálohy na daň z dividend vyplácených 

mateřským společnostem sídlících v jiném státě. V případě, že jim nakonec daňová 

povinnost nevznikla, nebo vznikla v menší míře, byla záloha na daň převedena do 

dalšího účetního období. Pokud však dceřiné i mateřské společnosti měly sídlo na území 

Velké Británie, mohly se této povinnosti na svou vlastní žádost zbavit. Společnosti, 

které měly své „matky“ na britském území, byly tak podstatně zvýhodněny, když 

finance, které nemusely konzervovat ve formě daňových záloh, mohly užít jako aktiva 

pro své finanční operace.  

 Na základě této nerovnoprávné úpravy požadovala společnost Hoechst náhradu 

škody ve formě úroku z částky, kterou byla povinna použít coby zmíněnou zálohu na 

daň. Velká Británie na obranu proti požadované úhradě škody argumentovala svou 

snahou o zamezení daňových úniků. Nicméně v zápětí svou daňovou právní úpravu 

pozměnila a tuto zálohovou daň zrušila. ESD v tomto případě rozhodl, že Velká 

Británie svou daňovou úpravou porušila svobodu podnikání zaručenou v čl. 43 SES (čl. 

49 SFEU) tím, že uplatňovala rozdílný přístup k obchodním společnostem podle toho, 

zda se jejich mateřská společnost nachází na britském území, nebo na území jiného 

státu.   

Jak ESD uvedl: „ Pokud je dceřiná společnost se sídlem v jednom členském státě 

povinna zaplatit zálohu na daň z příjmů právnických osob, jejímž předmětem jsou 

dividendy vyplacené její mateřské společnosti se sídlem v jiném členském státě, zatímco 

dceřiné společnosti mateřských společností se sídlem v daném členském státě byly za 

podobných okolností oprávněny zvolit si daňový režim umožňující jim vyhnout se této 

povinnosti, článek 52 Smlouvy vyžaduje, aby dceřiné společnosti-rezidenti a jejich 

mateřské společnosti-nerezidenti měly k dispozici účinný procesní prostředek, aby se 
                                                 
111 Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame III, 

rozhodnutí bod 5. 
112 Rozhodnutí ESD C-397/98 a 410/98, Metallgesellschaft Ltd. a Hoechst AG v. Commissioners of 

Inland Revenue. 
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mohly domáhat vrácení nebo náhrady finanční ztráty, která jim vznikla a ze které 

získaly prospěch orgány dotyčného členského státu v důsledku zaplacení zálohové daně 

dceřinými společnostmi. Pouhá skutečnost, že by jediným předmětem takové žaloby bylo 

zaplacení úroků odpovídajících finanční ztrátě, která vznikla jako důsledek nemožnosti 

disponovat s předčasně zaplacenými částkami, není důvodem pro zamítnutí takové 

žaloby.“113 

Ve výroku týkajícího se požadované náhrady škody, soud potvrdil závěry přijaté 

ve věci Brasserie, tzn. že pravidla pro stanovení výše škody a postup pro její vymáhání 

jsou v kompetenci členského státu. Avšak tyto pravidla nesmí být méně příznivá než 

pro vymáhání náhrady škody podle vnitrostátního práva a zároveň nesmí tato pravidla 

činit dosažení náhrady škody nemožné nebo výrazně ztížené. Musí být tedy dosaženo 

několikrát zmíněného principu efektivity a ekvivalence.  

 Pro daný případ však právní úprava Velké Británie nepřiznávala náhradu škody 

formou platby úroku. Protože však tento nárok byl způsobem jak zhojit újmu, která byla 

společnosti vytvořena a zajistit tak požadované rovné zacházení v porovnání s jinými 

společnostmi, činila tato právní úprava náhradu škody nemožnou. 

 Zde ESD judikoval v bodě 87:  „zaplacení úroků pokrývajících ztrátu vzniklou 

nemožností použít částky zaplacené z titulu ACT (advance corporation tax – zálohová 

daň z příjmu právnických osob) není vedlejší, ale představuje samotný předmět návrhu 

žalobkyň v původním řízení. Za takových okolností, kdy porušení práva Společenství 

nevyplývá ze zaplacení samotné daně, ale z toho, že byla předčasně splatná, zaplacení 

úroků představuje „vrácení“ toho, co bylo neoprávněně zaplaceno a jeví se jako 

nevyhnutelné pro opětovné nastolení rovného zacházení zaručeného článkem 52 

Smlouvy.“ V bodě 89: „V důsledku toho poskytuje článek 52 Smlouvy dceřiné 

společnosti se sídlem ve Spojeném království nebo její mateřské společnosti se sídlem 

v jiném členském státě možnost uplatňovat úroky z částky ACT zaplacené dceřinou 

společností za období mezi zaplacením ACT a datem splatnosti MCT (mainstream 

corporation tax - základní daň z příjmu právnických osob) a tuto částku je možné 

uplatňovat na základě žaloby na vrácení.“ Závěrem pak v bodě 95: „Za okolností, jako 

                                                 
113 Rozhodnutí ESD C-397/98 a 410/98, Metallgesellschaft Ltd. a Hoechst AG v. Commissioners of 

Inland Revenue, bod 96. 
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jsou okolnosti původního řízení, se proto přiznání úroků jeví jako nevyhnutelné za 

účelem náhrady škody způsobené porušením článku 52 Smlouvy.“ 

4.6  Příčinná souvislost 

 

Mezi vznikem škody a protiprávním jednáním státu musí existovat příčinná 

souvislost a škoda musí být přímým následkem protiprávního jednání. Tato podmínka 

tedy určuje, že bez vadného jednání by následek vůbec nenastal, nebo nastal, ale jiným 

způsobem. Stanovení příčinné souvislosti se ukazuje zejména v rozhodovací praxi 

Soudu prvního stupně, dnes po přijetí Lisabonské smlouvy Tribunálu. V judikatuře 

tohoto soudu byl vysloven požadavek, aby škoda byla nevyhnutelným a bezprostředním 

následkem protiprávního chování (inevitable and immediate consequence).114  

Pokud došlo tedy k vadnému jednání porušujícím evropskou úpravu, ale nedošlo 

na základě tohoto jednání ke vzniku škody, mohl by být stát odpovědným pouze na 

základě řízení o porušení Smluv. Jeho odpovědnost za škodu způsobenou jednotlivci by 

nebyla na místě. 

Požadavek, aby škoda byla bezprostředním následkem, pak stanoví podmínku, 

aby následek nebyl způsoben také jinými vnějšími vlivy, které mohly výši škody 

například značně zvýšit (např. změna poptávky na trhu, nezodpovědná firemní 

ekonomika atd.). Důkladné posouzení v jednotlivých případech je nezbytné.  

4.7  Příslušnost soudu 

 

Rozhodovat spory o náhradě škody způsobené jednotlivci státem porušením 

evropských norem jsou příslušné vždy národní soudy. A to i v případě, pokud členský 

stát vykonává svou činnost na základě normy přijaté Evropskou unii. Tak např. vybírání 

cel a poplatků je záležitostí vždy členského státu, přestože je upraveno přímo 

aplikovatelnými předpisy EU. Proto i kdyby nastala situace, že norma přijatá na úrovni 

Unie, která upravuje vybírání poplatků, je Soudním dvorem dle čl. 263 SFEU 

                                                 
114 Rozhodnutí Soudu prvního stupně T-231/97, New Europe Consulting and Michael P. Brown v. 

Commission of European Communities. 
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prohlášena za neplatnou pro porušení Smluv, odpovědným za škodu bude členský 

stát.115 

Problémem zde může být paralelní odpovědnost členského státu a Unie. Zde 

neexistuje úprava společného řízení a žalovanému nezbývá nic jiného, nežli zahájit 

řízení dvě. Musí žalovat co do rozsahu způsobené škody státem u národního soudu, tak 

u Tribunálu za škodu způsobenou orgánem EU podle čl. 340 SFEU. Pokud jsou však 

podány dvě žaloby, na úrovni státu a Unie, praxe SD většinou postupuje cestou 

přerušení řízení až do doby než rozhodne členský stát, a s určitým přihlédnutím 

k výsledku pokračuje v řízení.116 

4.8  Promlčení nároku jednotlivce na náhradu škody vzniklé porušením 

evropského práva členským státem 

 

Pro postavení jednotlivce je důležité krátce vyložit možnost promlčení nároku, tedy 

po jak dlouhý časový úsek je možné se účinně náhrady škody domáhat. 

Základním pravidlem, které se zde uplatní je opět princip efektivity a ekvivalence. 

Národní zákonodárci mají tedy ve své pravomoci určit délku promlčecí doby, ale musí 

být úměrná ostatním lhůtám stanoveným vnitrostátním právem. ESD se k této 

problematice vyjádřil již v 90. letech v souvislosti s případem Francovich a Bonifaci. 

Itálie zpětně přijala směrnici řešící postavení zaměstnanců pro případ insolventnosti 

zaměstnavatele a zároveň stanovila podmínky pro přiznání odškodnění poškozených 

osob. Jednou z podmínek bylo podání žaloby na náhradu škody do jednoho roku od data 

účinnosti dekretu, kterým byla směrnice a podmínky  pro přiznání náhrady přijaty.  

Paní Palmisani podala svou žalobu až po uplynutí této lhůty a italský soud položil 

k ESD předběžnou otázku, zda tato lhůta není v rozporu s požadavkem efektivity  

komunitárního práva. ESD vyjádřil názor, že nárok na náhradu škody by s ohledem na 

požadavek právní jistoty, neměl být nárokem, který nepodléhá promlčení. Stanovení 

lhůt pro promlčení domáhat se svého nároku je zcela v souladu s principem 

                                                 
115 Bobek, M., Odpovědnost a škodu vzniklou porušením práva Evropských společenství, Právní 

rozhledy, 12/2008. str.20. 
116 Rozhodnutí ESD spojené věci C-5,7 a 13 až 24/66, Kampffmeyer v. Commission 
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efektivity.117 Druhým problémem byla délka této lhůty, která byla dle vnitrostátních 

předpisů pětiletá. Zde se posuzoval princip proporcionality, kde ESD však posouzení 

ponechal na italském soudě.  

Z důrazu, který SD ve svých judikátech na princip efektivity a proporcionality 

klade, je možné říci, že je to zásadní a v tomto případě také jediný návod pro členské 

státy, jak délku promlčení upravit, aby se případnému konfliktu s ESD vyvaroval.   

5. Odpovědnost státu za soudní rozhodnutí  

 

5.1 Rozhodnutí Köbler   

  

Od rozhodnutí ve věci Francovich začaly soudy, více či méně ochotně, 

akceptovat nárok jednotlivce na náhradu škody, kterou mu stát způsobil porušením 

evropského práva, jako neoddiskutovatelný prvek práva ES a nyní Evropské unie. 

Rozhodnutí ESD v této věci bylo v průběhu let potvrzeno v dalších rozsudcích. Přestože 

v rozsudku Brasserie du Pêcheur bylo konstatováno, že soud jako viníka shledává stát 

jako celistvou jednotku a nerozlišuje mezi tím, která státní moc svou činností porušení 

komunitární normy zapříčinila, žádný rozsudek jasně nepřiznal náhradu škody za vadné 

rozhodnutí soudu. Byly vznášeny také silné argumenty proti možnosti, aby se tak stalo. 

Mezi ně patřily zejména názory, že rozhodování soudů má být v prvé řadě nestranné a 

národní soudy mají rozhodovat nezávisle. Dalším pak připomínka, že jedním ze 

základních principů ovládajících soudní činnost je princip právní jistoty a tedy 

respektování rei iudicatae.  

 Soudy přitom mohou porušit právo ES nerespektováním hmotněprávních 

pravidel založených evropským právem, kdy přednostně neaplikují evropské právo 

nebo jednotlivým normám přisoudí chybný výklad. Procesněprávně pak chybují 

zejména při aplikaci článku čl. 267 SFEU upravující prejudiciální řízení. Jinak procesní 

postupy soudů jsou téměř vždy v kompetenci národní úpravy. 

                                                 
117 Rozhodnutí ESD C-261/95, Rosalba Palmisani v. INPS, bod 28. 
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Evropský soudní dvůr nebyl nucen řešit otázku odpovědnosti státu za 

nerespektování práva ES národním soudem až do počátku nového století. Přelom a další 

posílení subjektivních práv jednotlivce nastal v roce 2003 s rozhodnutím ve věci 

Köbler.118  

 Základem tohoto případu byl případ rakouského vysokoškolského profesora 

Gerharda Köblera. Ten po 15 letech výuky na vysokých školách žádal v roce 1996 o 

věrnostní příplatek, na který v takovém případě vznikal v Rakousku nárok podle 

rakouského zákona o platech.119  Nárok vznikal zaměstnancům ve funkci profesora, 

kteří působí na rakouských univerzitách minimálně 15 let. Jeho žádost byla však 

zamítnuta z důvodu, že 5 let tohoto období působil na školách v jiných členských 

státech EU, konkrétně v Německu. Profesor Köbler následně podal žalobu 

k Verwaltunggerichtshofu (Nejvyšší správní soud) ve které tvrdil, že Rakousko svým 

postupem zavádí nepřímou diskriminaci dle práva ES, protože komunitární právo 

zaručuje možnost volného pohybu pracovních sil v rámci Společenství, a jeho práce na 

zahraničních univerzitách je rovnocenná. Měla by proto být uznána jako podmínka pro 

přiznání věrnostního příplatku.  

 Rakouský soud vznesl k ESD předběžnou otázku dle čl. 234 SES (čl. 267 

SFEU), zda jde skutečně o diskriminaci. Otázku však stáhl v neprospěch žalobce. Stalo 

se tak po rozhodnutí ESD v obdobném případě ve věci C-15/96 Schöning-

Kougebetopoulou.120 Paní Kougebetopoulou byla řecká státní příslušnice, která 

nastoupila jako státní lékařka do nemocnice v Hamburku poté, co ve své původní 

domovině odpracovala šest let praxe. Po svém nástupu byla zařazena do platové třídy 

podle kolektivní tarifní smlouvy spolkových zaměstnanců, která neodpovídala délce její 

praxe, kterou vykonala i mimo Německo. Německá úprava uznávala pro stanovení 

platových tříd pouze odpracovaná léta v Německu. Lékařka podala proto žalobu 

k pracovnímu soudu a napadala diskriminační jednání státu, které porušuje normy práva 

ES. Německo se hájilo mimo jiné tím, že služba ve veřejné správě má zvláštní charakter 

                                                 
118 Rozhodnutí ESD C-224/01, G.Köbler v. Rakouská republika. 
119 BGBI.,1956/54 nov. 2001/34 
120 Rozhodnutí ESD C-15/96, Kalliope Schöning-Kougebetopoulou v. Freie und Hansestadt Hamburg. 
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a je na něj uplatněna výjimka v článku 39 Smlouvy ES (čl. 45 SFEU), a dále, že snahou 

je odměnit věrnost německých pracovníků.  

Soud položil poté Soudnímu dvoru prejudiciální dotaz, zda německá úprava 

odporuje evropské. ESD konstatoval, že výkon povolání lékaře není výkonem státní 

moci a zabezpečováním veřejných státních zájmů. Nemůže proto na něj být uplatněna 

výjimka obsažená v článku 39/4 Smlouvy ES (čl. 45/4 SFEU). A za další, že kolektivní 

tarifní smlouva dopadá na velmi široký okruh pracovníků a zaměstnavatelů. Tím 

umožňuje pohyb pracovníků napříč různými odvětvími plnících různorodé veřejné 

zájmy. Není tedy prostředkem jak motivovat zaměstnance k věrnosti u svého 

zaměstnavatele, ani jak ho za tuto věrnost odměnit. Systém věrnostních systémů 

tarifních tříd byl tedy označen za diskriminační. 

Rakouský Nejvyšší správní soud z tohoto rozhodnutí chybně vyvodil, že pokud 

podle rakouského zákona je jediným nositelem subjektivity vysokých škol a tedy 

jediným zaměstnavatelem rakouský stát, je možné zvláštní příplatek pro učitele 

vysokých škol považovat za věrnostní odměnu za práci jedinému zaměstnavateli, na 

kterou lze užít výjimku z obecného zákazu diskriminace.121 

Köbler poté vznesl žalobu k Landesgericht für Zivilrechtsachen Wien (Vídeňský 

oblastní civilní soud). Zde nemohl žádat zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, ale požadoval náhradu škody, dle jeho tvrzení za chybné rozhodnutí, které 

odporuje komunitárnímu právu.  

Oblastní soud hned na počátku svého zkoumání narazil na problém v podobě 

rakouského zákona č.20/1949, který vylučoval v čl. 2 odst. 3 odpovědnost státu za 

rozsudky nejvyšších soudů. Vznesl tedy k Soudnímu dvoru těchto pět otázek: 

• Je judikatura ESD, která nerozlišuje odpovědnost státu za porušení 

komunitárního práva dle instituce, jež se takového porušení dopustí, 

aplikovatelná i na případy, kdy se údajného pochybení dopustí nejvyšší soud 

členského státu? 

• V případě kladné odpovědi na první otázku: má být judikatura ESD, která 

stanoví, že je na jednotlivých státech, aby určily příslušný soud povolaný 

                                                 
121 Rozhodnutí ESD C-224/01, G.Köbler v. Rakouská republika, bod 11. 
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k řešení takových sporů, použita i za situace, kdy je právo ES porušeno 

rozhodnutím nejvyššího soudu? 

• Jestliže je odpověď na druhou otázku kladná: představuje výklad práva ES 

učiněný Nejvyšším správním soudem v tomto případě porušení přímo 

aplikovatelných předpisů komunitárního práva a ustálené judikatury ESD? 

• Je-li odpověď na třetí otázku kladná: vzniká na základě uvedeného předpisu 

přímo aplikovatelného práva ES (zejména čl. 39 SES) subjektivní právo žalobce 

v hlavním líčení? 

• Jestliže je odpověď na čtvrtou otázku kladná: má ESD na základě předložené 

žádosti dostatek informací k tomu, aby stanovil, zda došlo v tomto případě ze 

strany Nejvyššího správního soudu k zjevnému a zásadnímu překročení svých 

pravomocí nebo je zodpovězení této otázky na předkládajícím soudu?  

Proti rozhodnutí ve prospěch odpovědnosti státu ve zkoumaném případě se vyjádřilo 

několik členských států. Hlavním argumentem, který byl vznesen, byla obava, že pokud 

by stát odpovídal za porušení komunitárních norem ze strany soudu v poslední instanci, 

došlo by k oslabení principu právní jistoty a principu rei iudicatae. Právní systém 

vyžaduje určitou stálost a jistotu v rozhodnutí, které soudy vytvářejí. Pokud by 

rozhodnutí soudu v poslední instanci mohla být napadána pro škodu, která na základě 

těchto rozhodnutí vznikla, pokud by soudní rozhodnutí mohla být neustále otvírána, tato 

jistota by byla velmi oslabena. Státy také namítaly hrozbu oslabení autority a 

nezávislosti soudní moci. Jako velmi komplikované je také jevilo z procesněprávní 

stránky věci stanovit, který soud bude rozhodovat o pochybení soudů poslední instance.  

V rozhodnutí ESD konstatoval, že princip věci rozhodnuté (rei iudicatae) není 

vzneseným nárokem popírán. Stát by měl v situacích, kdy i nejvyšší soud zásadně 

poruší svým rozhodnutím právo ES, odpovídat za škodu, která je tímto rozhodnutím 

způsobena. Rozhodnutí soudu zůstává přesto neměnné.  Tato odpovědnost však může 

být uplatněna jen ve výjimečných případech. Soudy fungují jako nezávislí a nestraní 

ochránci práva a v porovnání s rozhodováním např. správních orgánů, zde musí jít o 

zvlášť zřetelné porušení práva nebo judikatury ESD.122   

                                                 
122 Rozhodnutí ESD C-224/01, G.Köbler v. Rakouská republika, bod 53,56. 
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Ohledně nezávislosti soudní moci bylo řečeno, že se nejedná o osobní odpovědnost 

soudce, ale státu, a proto jeho autorita není nijak oslabena. 

Závěrem se ESD vyjádřil k procesněprávním otázkám a judikoval, že vymezení 

procesních náležitostí je čistě v kompetenci členských států a je na nich, aby zajistily 

efektivní ochranu práv jednotlivců.  

 ESD rozvedl, že přestože jde o rozhodnutí soudu, na které je třeba nahlížet 

odlišně od činností např. administrativních orgánů, plná účinnost a efektivní ochrana 

práv by byla omezena, pokud by se jednotlivci nemohli domoci náhrady škody, která 

jim byla způsobena porušením práva ES ze strany soudů členských států rozhodujících 

v posledním stupni. Závažné porušení jasného a jednoznačného ustanovení práva ES, 

musí být postiženo tím, že možnost domoci se náhrady škody bude umožněna. 

Na  čtvrtou otázku Soudní dvůr podotkl, že komunitární úprava, která má za cíl 

zamezit diskriminaci a zajistit rovné zacházení se zaměstnanci, zcela jasně zakládá 

práva jednotlivcům. Rakouská úprava vylučuje jakékoli započítání a ocenění práce 

v jiných členských státech. Tím de facto brání volnému pohybu pracovníků a 

znevýhodňuje zaměstnance z jiných členských zemí, kteří se chtějí uplatnit 

v rakouském pracovním prostoru. Takovéto opatření nemůže být omluveno odkazem na 

veřejný zájem. 

Byly vzneseny tři příklady, kdy je rozhodnutí soudu dostatečně závažným a 

zjevným porušením práva ES, aby založilo odpovědnosti státu za způsobenou škodu: 

a) Nejvyšší soud vydá rozhodnutí, které je v nesouladu s ustanoveními 

komunitárního práva, i když jejich obsah a sféra aplikace jsou jasné. 

b) Nejvyšší soud vydá rozhodnutí, které zjevně nerespektuje judikaturu ESD, jaká 

existuje v době vynesení rozhodnutí. 

c) Nejvyšší soud zjevně nerespektuje povinnost vznést dotaz v rámci řízení o 

předběžné otázce, neexistuje-li judikatura ESD v této právní otázce.123    

V případě Köbler došlo k porušení třetí možnosti. Nejvyšší soud nečekal na 

zodpovězení předběžné otázky, svůj dotaz stáhl a vyvodil si vlastní závěr. Tím byla 

povinnost podle čl. 234 odst. 3 Smlouvy (čl. 267 odst. 3 SFEU) porušena a zároveň 

                                                 
123 Rozhodnutí ESD C-224/01, G.Köbler v. Rakouská republika, stanovisko generálního advokáta, bod 

140, 141, 144. 
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nebyla dodržena regulérnost řízení v čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských 

právech.124 

Soudní dvůr potvrdil v bodě 51 a 52 podmínky vzniku odpovědnosti. Tedy 

komunitární norma, která byla porušena, musí zakládat práva jednotlivci. Za druhé musí 

být patrná příčinná souvislost mezi porušením komunitární normy a vzniklou škodou. 

Za třetí porušení musí být dostatečně závažné.  

V rozhodnutí případu profesora Köblera Soudní dvůr nakonec rozhodl, že na 

základě všech informací, které byly předloženy, se v tomto konkrétním případě nejedná 

o dostatečně závažné porušení komunitárních norem. Rakousko tak nebylo odpovědné 

za jednání Nejvyššího správního soudu. Je zajímavé, že stejně jako v případě 

Francovich, ani v tomto zásadním sporu žalobce neuspěl. Rozsudek však jasně stanovil 

pozici Evropského soudního dvora k odpovědnosti státu za jednání národních soudů. 

Rozhodování soudů v poslední instanci není nadále imunní, přesto podmínky pro 

uplatnění náhrady škod by měly být v podobných případech posuzovány se vší 

obezřetností, aby se nenaplnily obavy odpůrců a soudní činnost tak neztratila své 

výsadní postavení a autoritu.  

Z rozsudku Köbler tedy vyplývá možnost odpovědnosti státu za škody, které byly 

způsobeny rozsudkem národního soudu v poslední instanci, který zjevně a výrazně 

porušil evropskou právní úpravu. Nicméně také, že konečná rozhodnutí vnitrostátních 

soudů nemohou být dodatečně zpochybněna a tím porušen princip rei iudicatae a jistota 

zúčastněných stran.  

5.2 Rozhodnutí Kapferer   

 

Závěry z případu Köbler byly potvrzeny i v rozhodnutí Kapferer.125 Pro výklad 

tohoto případu je nutné začít o něco dříve. Tomuto sporu, který se zabývá povahou 

                                                 
124 Týč, V., Následky porušení práva ES/EU pro ČR jako členský stát a pro fyzické a právnické osoby 

jako adresáty přímo použitelných komunitárních předpisů, projekt MZV, RM01/13/05 Týč. str. 16. 
125 Rozhodnutí ESD C-234/04, Rosmarie Kapferer v. Schlank & Schick GmbH. 
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soudní činnosti, předcházel případ Kühne126 zabývající se činností správní a který 

ovlivnil formulaci předběžné otázky položené rakouským soudem v případě Kapferer.   

5.2.1 Rozhodnutí předcházející případu Kapferer – Kühne & Heitz 

(pochybení při správním rozhodování) 

 

V této kauze byl řešen spor holandské společnosti Kühne & Heitz s holandským 

správním úřadem. Společnost vyvážela mimo Společenství drůbeží maso, které bylo 

přeřazeno do jiné kategorie Celního kodexu Společenství. Tím společnost ztratila nárok 

na vývozní dotaci, která ji však byla již předem vyplacena a byla nucena vrátit téměř 

980 tis. Guldenů, které měly být dle tvrzení správního úřadu vyplaceny neoprávněně. 

 Společnost, která podala proti správnímu rozhodnutí následně zamítnuté 

odvolání, s věcí předstoupila před Správní soud pro obchod a průmysl. Ten ve věci 

rozhodoval jakožto poslední instance a rozhodnutí správního orgánu potvrdil. 

Společnost však z důvodu rozhodnutí ESD ve věci Voogd Vleesimport en – export 

BV,127 které dávalo společnosti Kühne & Heitz šanci na úspěch v rámci komunitární 

úpravy, předložila věc opět správnímu orgánu. Ten věc odmítl na základě principu rei 

iudicatae, a věc řešil opět Správní soud pro obchod a průmysl, který uznal své 

pochybení, když ve věci již v prvním řízení nepředložil předběžnou otázku k ESD. 

Zároveň na základě nové judikatury připustil chybné rozhodnutí správního úřadu.  

Důležitou otázkou, která byla v tomto řízení vznesena, a jíž se zabýval Evropský 

soudní dvůr bylo, zda je správní orgán povinen obnovit řízení ukončené pravomocným 

rozhodnutím, pokud se ve světle pozdější judikatury ukáže takové rozhodnutí 

nesprávným. Tato úvaha měla základ v povinnosti vyplývající z primárního práva ES 

zajistit plnou účinnost komunitárního práva a závazku loajality zakotveném v článku 10 

Smlouvy ES (čl. 4 odst. 3 SEU).  

V judikátu ESD bylo řečeno, že pokud správní rozhodnutí nabylo právní moci pouze 

z důvodu jeho potvrzení národním soudem, který chybně vyložil právo ES, měla by být 

použita interpretace evropského práva provedená ESD i na ta správní rozhodnutí, která 

                                                 
126 Rozhodnutí ESD C-453/00, Kühne & Heitz NV v. Productschap voor Pluimvee en Eieren. 
127 Rozhodnutí ESD C-151/93, Voogd Vleesimport en – export BV. 
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výkladu příslušné normy Soudním dvorem předcházela. Dále pro zachování určité 

právní jistoty Soudní dvůr potvrdil povinnost správního orgánu otevřít pravomocné 

rozhodnutí, které se ukáže na základě pozdější judikatury ESD jako odporující právu, 

pouze pokud jsou splněny následující podmínky:  

1) Správní orgán má pravomoc k přezkumu pravomocného rozhodnutí. 

2) Předmětné rozhodnutí se stalo pravomocným pro rozsudek soudu v poslední 

instanci. 

3) Tento soudní rozsudek je shledán jako odporující výkladu evropského práva pro 

následné rozhodnutí ESD, a k této vadě by nedošlo, kdyby národní soud 

neporušil svou povinnost zakotvenou v článku 234/3 Smlouvy ES (čl. 267 

SFEU) o předložení prejudiciální otázky. 

4) Poškozená strana si u správního orgánu, jenž ve věci rozhodoval, stěžovala 

ihned poté, co se dozvěděla o novém soudním rozsudku Soudního dvora, který 

objasňuje řešenou věc. 

Těmito podmínkami Soudní dvůr podpořil povinnost soudu, která pro něj vyplývá 

z čl. 234 SES (čl. 267 SFEU) a deklaroval, že správnímu rozhodnutí porušujícímu 

komunitární práva jednotlivce, byť je konečné, nenáleží ochrana pravomocně 

rozsouzené věci a je možný jeho přezkum. Bylo tak připomenuto vnitrostátním soudům, 

že nesmí povinnost předložit předběžné otázky, která vede ke sjednocení výkladu a 

aplikace evropského práva, Soudnímu dvoru opomíjet. 

5.2.2 Kapferer v. Schlank & Schick 

 

Vraťme se nyní k případu Kapferer. Počátkem této kauzy, rozhodnuté Soudním 

dvorem 16. 3. 2006,  byla žaloba paní Rosmarie Kapferer. Tato rakouská občanka 

žalovala německou společnost, která ji dopisem informovala o výhře téměř 4000 EUR. 

Výplaty této částky se nedočkala (velmi běžný jev i v Česku). Paní Kapferer požadovala 

u rakouského soudu od této společnosti přislíbenou cenu. Společnost Schlank & Schick 

namítala nepříslušnost rakouských soudů. S touto námitkou neuspěla, ale vzhledem 

k tomu, že požadovaná cena žalobkyni přiznána nebyla, případ se dostal k odvolacímu 

soudu Landesgericht Insbruck díky odvolání paní Kapferer. Společnost Schlank & 
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Schick však odvolání nepodala a rozhodnutí ve výroku, který se týkal mezinárodní 

příslušnosti soudu nabyl právní moci. Odvolací soud však měl pochybnosti o 

mezinárodní příslušnosti Bezirksgericht Hall in Tirol, který rozhodoval věc v prvním 

stupni a vznesl proto dotaz k ESD.   

Na základě prejudiciální otázky řešil ESD dva problémy. Za prvé otázku 

příslušnosti soudu na základě nařízení č. 44/2001/ES. A dále zda „musí být zásada 

spolupráce zakotvená v článku 10 ES vykládána v tom smyslu, že také vnitrostátní soud 

je povinen podle podmínek vymezených v rozsudku Soudního dvora ve věci Kühne & 

Heitz přezkoumat pravomocné soudní rozhodnutí a zrušit je, pokud se jeví, že porušuje 

právo Společenství? Existují pro přezkum a zpětvzetí soudních rozhodnutí případně 

další podmínky ve srovnání se správními rozhodnutími?“ 

Soudní dvůr vyzdvihl zvláštní postavení a význam soudní činnosti na právní 

prostředí členských států a judikoval, že vnitrostátní soudy nejsou, na rozdíl od 

správních rozhodnutí, poviny pravomocné soudní rozsudky rušit, z důvodu rozporu 

s komunitárním právem. Ve svém rozhodnutí uvedl: „Zásada spolupráce vyplývající z 

článku 10 ES neukládá vnitrostátnímu soudu, aby nepoužil vnitrostátní procesní 

pravidla za účelem přezkumu pravomocného soudního rozhodnutí a jeho zrušení, pokud 

se jeví, že je v rozporu s právem Společenství. Za účelem zajištění jak stability práva a 

právních vztahů, tak řádného výkonu spravedlnosti je totiž důležité, aby soudní 

rozhodnutí, která se po vyčerpání možných procesních prostředků nebo po uplynutí lhůt 

stanovených pro tyto procesní prostředky stala konečnými, již nemohla být 

zpochybněna.“128 

„Právo Společenství tudíž vnitrostátnímu soudu neukládá, aby nepoužil vnitrostátní 

procesní pravidla přiznávající rozhodnutí povahu zakládající překážku věci rozsouzené 

i přesto, že by to umožnilo napravit porušení práva Společenství dotčeným 

rozhodnutím.“129 

Překážka věci rozsouzené je důležitou podmínkou pro zachování právní jistoty a 

ochrany nabytých práv. Princip právní jistoty tak na základě tohoto rozsudku byl 

postaven nad princip spravedlnosti, aby jednou soudně rozhodnuté věci na národní 

                                                 
128 Rozhodnutí ESD C-234/04, Rosmarie Kapferer v. Schlank & Schick GmbH, bod 21. 
129 Rozhodnutí ESD C-234/04, Rosmarie Kapferer v. Schlank & Schick GmbH, bod 22. 
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úrovni nebyly dále zpochybňovány. Škoda, kterou by však mohly způsobit, nemůže být 

přehlížena, a jak bylo judikováno v rozhodnutí Köbler, přechází v těch nejzávažnějších 

případech na stát.  

5.3 Rozhodnutí Traghetti del Mediterraneo 

 

 Velmi důležitý a zajímavý případ v oblasti odpovědnosti státu za činnost 

nejvyšších soudů, který navazoval na případ Köbler, byl byl judikován v roce 2006. 

 Společnost námořní přepravy Traghetti del Mediterraneo podala v roce 1981 

žalobu na konkurenční společnost Tirrenia del Mediterraneo u soudu v Neapoli. 

Problémem, který byl řešen, bylo stanovení velmi nízkých cen pro přepravu mezi Itálií a 

ostrovy Sardinie a Sicílie žalovaným. Tato cenová politika byla společnosti Tirrenia 

umožněna získáním dotací ze strany státu. Žalobce požadoval náhradu škody, protože 

v jednání žalovaného viděl zneužití dominantního postavení a nekalosoutěžní jednání 

zakázané Smlouvou ES. 

 Žaloba byla zamítnuta jak v prvním stupni, v řízení odvolacím, tak v řízení o 

kasačním opravném prostředku u Corte suprema di cassazione. Společnost Traghetti del 

Mediterraneo se mezitím dostala do likvidace a v řízení pokračoval přiřazený správce 

konkurzní podstaty. Ten viděl v rozsudku nejvyššího soudy, který rozhodoval o kasační 

stížnosti rozpor s komunitárním právem a zažaloval proto Itálii u janovského soudu 

Tribunale di Genova. Žalobou požadoval náhradu škody, kterou společnost utrpěla 

kvůli, podle jeho mínění, chybnému výkladu a nesprávným závěrům nejvyššího soudu a 

chybnému postupu, kdy nejvyšší soud chybně nepředložil Soudnímu dvoru žádost o 

rozhodnutí předběžné otázky.  

 Podle Italské úpravy taková žaloba neměla naději na úspěch pro ustanovení 

zákona č. 117/1988, který upravuje náhrady škod způsobených při výkonu soudních 

funkcí. Tento zákon výslovně vylučuje veškerou odpovědnost státu za škody, které jsou 

jednotlivci způsobené vnitrostátním soudem rozhodujícím v poslední instanci, pokud se 

tak stalo chybným výkladem právních pravidel nebo chybným posouzením skutkových 

okolností a důkazů. Odpovědnost je připuštěna pouze pro případy úmyslné nebo hrubé 

nedbalosti soudce. Janovský soud vznesl otázku na základě čl. 234 Smlouvy ES (čl. 267 
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SFEU) k Soudnímu dvoru, zda právo Společenství a judikatura ESD, zejména v případu 

Köbler, odporuje vnitrostátní italské úpravě.  

Soudní dvůr uvedl, že vzhledem k tomu, že posuzování skutkových okolností 

a výklad právních pravidel jsou vlastní soudní činnosti, vyloučení odpovědnosti státu za 

škody způsobené jednotlivcům při výkonu této činnosti by v takových případech v praxi 

znamenalo vyloučení jeho odpovědnosti za veškerá porušení práva Společenství 

přičitatelná soudní moci.130 

Soud připomněl, že pro princip náhrady škody jednotlivci, kterou způsobil některý 

státní orgán porušením práva ES, je platný bez ohledu na orgán tohoto státu, jehož 

jednáním či opomenutím k porušení došlo. 

Soud se dále vyjádřil k omezení odpovědnosti na případy úmyslu nebo hrubé 

nedbalosti soudce, která byla specifikována v čl. 2 odst. 3 zákona č.117/1988. „Rovněž 

to může vést k faktickému vyloučení veškeré odpovědnosti státu, jelikož jednak samotný 

pojem „hrubá nedbalost“ není ponechán k volnému posouzení soudce pověřeného 

rozhodnutím o případném návrhu na náhradu škody způsobené soudním rozhodnutím, 

ale je striktně ohraničen vnitrostátním zákonodárcem, který dopředu vyjmenovává, a to 

taxativně, případy hrubé nedbalosti.“131 

Italská vláda, jejíž pozici zastávalo také Irsko a Spojené království Velké Británie 

odporovala tomuto tvrzení a kontrovala, že italská úprava stojí na zásadách stejných, 

jako samo Společenství a je nutné docílit rovnováhy mezi ochranou subjektivních práv 

v nejzávažnějších případech porušení práva soudy a ochranou nezávislosti soudní moci 

s požadavky právní jistoty. 

Soudní dvůr v tomto ohledu vycházel zejména ze základní úlohy soudní moci při 

ochraně práv. Ta jsou jednotlivcům poskytována právem ES. Dále ESD vycházel 

z předpokladu, že soud rozhodující v poslední instanci tvoří poslední soudní orgán, před 

kterým mohou tito jednotlivci uplatňovat svá práva. Potvrdil tak svá stanoviska zaujatá 

v judikátu Köbler, „že ochrana těchto práv by byla oslabena, a plná účinnost pravidel 

Společenství poskytujících taková práva by byla zpochybněna, pokud bychom vyloučili, 

že jednotlivci za určitých okolností mohou získat náhradu škod, které jim byly 

                                                 
130 Rozhodnutí  ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, bod 25. 
131 Rozhodnutí  ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, bod 26. 
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způsobeny porušením práva Společenství přičitatelným rozhodnutí vnitrostátního soudu 

rozhodujícího v poslední instanci“132 

Soudní dvůr však potvrdil, že soudní rozhodnutí je specifické a požadavek právní 

jistoty je legitimní. Odpovědnost státu není proto neomezená a může být v takových 

případech uplatněna jen ve výjimečných případech, pokud soud rozhodující v poslední 

instanci porušil naprosto zjevně právo použitelné pro daný případ. Zde se Soudní dvůr 

opět vrátil ke svému stanovisku v případě Köbler a konstatoval podmínku, že „za 

účelem určení, zda je tato podmínka splněna, musí vnitrostátní soud, jemuž byla 

předložena žaloba na náhradu škody, v tomto ohledu vzít v úvahu veškeré skutečnosti 

charakterizující situaci, která mu byla předložena, a zejména stupeň jasnosti a přesnosti 

porušeného pravidla, zda k porušení došlo záměrně, omluvitelnou nebo neomluvitelnou 

povahu nesprávného právního posouzení, případně postoj zaujatý orgánem 

Společenství, jakož i nesplnění povinnosti obrátit se na Soudní dvůr s žádostí 

o rozhodnutí o předběžné otázce podle třetího pododstavce článku 234 ES dotčeným 

soudem“.133 

 Samotný chybný výklad práva by tedy podle ESD neměl být automaticky 

důvodem pro založení odpovědnosti státu. Výklad práva však tvoří nedílnou součást 

činnosti soudu a ten musí provést rozbor právních norem, aby mohl zaujmout postoj 

k projednávané věci, když proti sobě stojící strany přicházejí s vlastními rozpornými 

závěry a „vyloučit za takových okolností veškerou odpovědnost státu z důvodu, že 

porušení práva Společenství vyplývá z výkladu právních pravidel uskutečněného 

soudem, by znamenalo zbavit zásadu zakotvenou Soudním dvorem ve výše uvedeném 

rozsudku Köbler jejího smyslu. To platí tím spíše pro soudy rozhodující v poslední 

instanci, které jsou pověřeny zajištěním jednotného výkladu právních pravidel na 

vnitrostátní úrovni.“134 

 Stejně chybné by bylo přijmout neodpovědnost státu, pokud soud poškodí práva 

jednotlivce pro své vadné závěry, které učinil při posuzování skutkových okolností a 

relevantních důkazů. Patří sem kvalifikace skutkového stavu, stanovení hodnoty důkazů 
                                                 
132 Rozhodnutí ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, bod 31. 
133 Rozhodnutí  ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, bod 32. 
134 Rozhodnutí ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, stanovisko 

generálního advokáta, bod 52. 
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a nesení důkazního břemene. Zde se nachází základní činnost soudu, jejíž řádné 

provedení je zásadní pro ochranu práv účastníků sporu a nalezení spravedlnosti. 

Vyloučit jakoukoli odpovědnost státu, pokud se porušení práva ze strany soudu týká 

provedeného posouzení skutkových okolností a důkazů, by znamenalo, že principy 

přijaté v rozsudku Köbler ztratí svůj účinek.135 

Soud v bodě 44 a 45 konstatoval, že vnitrostátní právo může upřesnit kritéria 

týkající se povahy a stupně porušení zakládající odpovědnost státu za porušení práva 

Společenství soudem rozhodujícím v poslední instanci, ale tato kritéria nikdy nemohou 

ukládat přísnější požadavky, než jaké vyplývají z podmínky zjevného porušení 

použitelného práva v bodech 53 až 56 rozsudku Köbler.  Dále je nutné, aby porušené 

pravidlo mělo za účel poskytnout práva jednotlivcům a existovala přímá příčinná 

souvislost mezi uplatňovaným zjevným porušením a škodou, která poškozenému 

vznikla. Tyto tři podmínky, jak bylo řečeno v bodě 57 rozsudku Köbler, jsou nutné a 

dostačující pro to, aby jednotlivci vznikl nárok na náhradu škody, a nevylučují, že 

odpovědnost státu bude na základě vnitrostátního práva založena méně omezujícími 

podmínkami, nikdy však více restriktivními. 

Soud na vznesený dotaz odpověděl jasně:  „ Vzhledem ke všem předchozím úvahám 

je tedy namístě odpovědět na otázku položenou předkládajícím soudem, jak byla nově 

formulována jeho dopisem ze dne 13. ledna 2004, tak, že právo Společenství brání 

vnitrostátním právním předpisům, které obecně vylučují odpovědnost členského státu za 

škody způsobené jednotlivcům porušením práva Společenství přičitatelným soudu 

rozhodujícímu v poslední instanci z důvodu, že dotčené porušení vyplývá z výkladu 

právních pravidel nebo z posouzení skutkových okolností a důkazů uskutečňovaných 

tímto soudem. Právo Společenství rovněž brání vnitrostátním právním předpisům, které 

omezují založení této odpovědnosti pouze na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti 

soudce, pokud by takové omezení vedlo k vyloučení založení odpovědnosti dotčeného 

členského státu v ostatních případech, kdy dojde ke zjevnému porušení použitelného 

práva tak, jak je upřesněno v bodech 53 až 56 výše uvedeného rozsudku Köbler.“136 

                                                 
135 Rozhodnutí  ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, bod 40. 
136 Rozhodnutí  ESD C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica italiana, bod 46. 
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Rozhodnutí ve věci společnosti Traghetti del Mediterraneo tedy potvrdilo 

odpovědnost státu za činnost soudů v poslední instanci, které rozhodují o subjektivních 

právech jednotlivců vycházejících z evropských norem. Ochrana principu právní jistoty 

musí být zachována, ale ne na úkor přehlížení nejzávažnějších porušení evropského 

práva. 

5.4 Vnitrostátní soudní orgán z pohledu ESD   

 

 Je nutné poznamenat, jakým způsobem je soudní orgán vnímán evropským právem. 

Jak bylo judikováno v rozhodnutí Köbler, ke vzniku odpovědnosti dochází pouze pro 

porušení evropského práva soudem, proti jehož rozhodnutí již nelze použít opravný 

prostředek. SD se snaží o sjednocení výkladové praxe a právě soudy v poslední instanci 

tuto výkladovou praxi na národní úrovni většinou vytvářejí. Soudní dvůr však chápe 

soud nikoli podle institucionálního začlenění, ale podle judikatorní náplně činnosti. Jak 

bylo uvedeno v judikátu Dorsch,137 aby ESD národní orgán vnímal jako soud, musí být 

splněny následující podmínky: 

• stálost, 

• je požadováno jeho právní zakotvení, 

• rozhoduje sporná řízení mezi stranami, 

• povinnost přezkumu po všech stránkách vad, nejen z hlediska formální 

nezákonnosti, tedy obligatorní jurisdikce, 

• musí rozhodovat na základě právních norem platného práva, 

• musí být nezávislý.  

„Whether the body is established by law, whether it is permanent, whether its 

jurisdiction is compulsory, whether its procedure is inter partes, whether it applies 

rules of law and whether it is independent“.138 

                                                 
137 Rozhodnutí ESD C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft 

Berlin mbH. 
138 Rozhodnutí ESD C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v Bundesbaugesellschaft Berlin 

mbH., bod 23. 
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Nezbytným požadavkem je tedy jeho oficiální povaha, musí jít tedy o státní orgán 

rozhodující podle zákona (nikoli na základě dohody stran, dle pravidel spravedlnosti 

atd.). Soudem tedy pro rozhodování Soudního dvora bude např. Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.139 Otázkou je, jak ESD bude vnímat 

pozici např. rozhodčího soudu při Burze cenných papírů nebo finanční arbitry. Tato 

otázka zatím však v praxi řešena nebyla.  

6. Odpovědnost státních orgánů za škodu způsobenou 

jednotlivci porušením práva EU v legislativě ČR  

 

6.1 Přijetí své odpovědnosti jednotlivými členskými státy 

 

Odpovědnost členských států v případech, o kterých pojednává tato práce je 

otevřený systém, kde jsou základní úpravou vnitrostátní zákonné normy upravující 

náhradu škody, na které jsou kladeny požadavky ze strany Soudního dvora Evropské 

unie. Přiznání náhrady škody většinou předchází řízení o porušení Smlouvy podle čl. 

258 SFEU nebo zodpovězení předběžné otázky, zda došlo k porušení práv EU. Přestože 

Evropský soudní dvůr konstatoval, že jeho předchozí výrok o porušení komunitárního 

práva není potřebný, ba naopak pro ochranu subjektivních práv jednotlivce není žádoucí 

podmiňovat přiznání náhrady škody tímto předchozím zkoumáním,140 vnitrostátní soudy 

často samy nezkoumají rozpor napadených aktů s evropským právem a čekají na výrok 

Soudního dvora. 

Podle všech materiálů, které jsem během práce prostudoval, se vnitrostátní úprava 

všech členských států vyrovnává se svou odpovědností vůči jednotlivci, pokud jakýkoli 

státní orgán poruší evropskou úpravu, pozvolně a pokud se jedná o odpovědnost za 

činnost soudů a zákonodárných sborů, často neochotně. Ačkoli žádný soud svým 

rozhodnutím přímo nezpochybnil odpovědnost členských států coby princip inherentní 

                                                 
139 Zemánek, J., Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Vztah a účinky judikatury na budoucí členské    

státy EU. Výzkumný projekt RB 1/34/02. 
140 Rozhodnutí ESD ve spojené věci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame III, bod 5. 
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evropskému právnímu řádu, jsou vidět stále rozdíly napříč členskými státy, ve způsobu 

jakým národní soudy přijímají svou úlohu obecných unijních soudů, které mají 

zabezpečovat aplikaci evropských norem i postojů Soudního dvora vyplývajících 

z jednotlivých rozsudků.  

Vstřícně k povinnosti státu nahradit vzniklou škodu v duchu judikatury Soudního 

dvora přistupují soudy Velké Británie, Belgie a také Irska. Soudy Velké Británie 

v případě Factortame porušení práva ES „postavily na roveň porušení zákonné 

povinnosti, a tím jej dokázaly propojit s tradičními koncepty vnitrostátního práva.“141  

Soudy České republiky zatím neřešily případ náhrady škody způsobené státním 

orgánem jednotlivci. Je ale možné předpokládat, že taková řízení se u českých soudů 

brzy objeví. O České republice bylo k nynějšímu datu již v deseti případech rozhodnuto 

Evropským soudním dvorem, že porušuje právo ES z důvodu řádného nepřijetí 

směrnice142a další dvě žaloby čekají na výrok soudu143. Česká republika se řadí mezi 

první místa porušitelů práva EU mezi nově přistoupivšími státy. Postavení případných 

žalobců bude existujícími výroky o porušení evropského práva ze strany ČR velmi 

zjednodušeno a ČR může v budoucnu řešit mnoho žalob a následně reparovat škody, 

které svým liknavým postojem způsobila.  

 

6.2 Právní základ úpravy odpovědnosti státu v ČR 

 

Česká úprava se zakládá na ustanovení Listiny základních práv a svobod. Zde je 

v článku 36 odstavci 2 a 3 garantováno právo domoci se přezkoumání zákonnosti 

                                                 
141 Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008, strana 166,169. 
142 Rozhodnutí ESD C-203/06, uznávání lékařských diplomů, rozhodnutí C-204/06, uznávání diplomů 

zubních lékařů; rozhodnutí C-115/07, humánní přípravků,hromadná výroba léčiv; rozhodnutí C-
117/07, hodnocení humánních léčivých přípravků; rozhodnutí C-114/07, hodnocení tradičních 
rostlinných léčivých přípravků; rozhodnutí C-60/07, problematika technických požadavků na krav a 
krevní složky; rozhodnutí C-41/08, rovné zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního 
zabezpečení pracovníků,; rozhodnutí C-87/08 organizační požadavky a provozní podmínky 
investičních podniků; rozhodnutí C-100/09, průhlednost informací o emitentech jejichž cenné papíry 
byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu; rozhodnutí C-343/08 instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a dohled na nimi.   

143 Žaloba Evropské komise C-481/09, C-378/09. 
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rozhodnutí, které učinil orgán veřejné správy a právo na náhradu škody, která byla 

subjektu způsobena nezákonným úředním rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem státního orgánu nebo orgánu veřejné správy. Bližší úprava pak má být 

stanovena zvláštním zákonem.  

Tímto speciálním zákonem je zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

(ZOdpŠk), který je proveden nařízením vlády č. 116/1998. Tento zákon řeší reparaci 

škody, která byla způsobena pří výkonu veřejné moci jednak nezákonným rozhodnutím, 

ať správním či soudním a za druhé nesprávným úředním postupem, kam patří i 

protiprávní opomenutí orgánů veřejné moci. Jako subsidiární zákon označuje ZOdpŠk 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.  

Česká právní úprava narozdíl od evropské nezná požadavek dostatečně závažného 

porušení práva. Je v tomto ohledu méně přísná a poškozené nijak neomezuje v možnosti 

vznést požadavek náhrady škody za jakékoli porušení evropského práva ze strany státu. 

Do výše škody se započítává škoda hmotná i nehmotná a zároveň jak škoda skutečná, 

tak ušlý zisk. Odpovědnost za škodu, která vznikne porušením evropského práva 

státem, je v souladu s judikaturou SD odpovědností objektivní, které se nelze zprostit, a 

není tedy vyžadováno zavinění. Největší negativa české úpravy, která dále rozeberu, 

jsou naopak komplikovaný postup, jak dosáhnout náhrady škody způsobené 

nezákonným rozhodnutím a nepřípustnost odpovědnosti státu za legislativní činnost 

zákonodárce. 

Dle § 1 se stává odpovědným za výkon veřejné moci stát, pokud byla škoda 

způsobena při výkonu státní moci, a územně samosprávné celky, byla-li škoda 

způsobena při výkonu jejich pravomocí v rámci „samostatné působnosti“. Tato 

odpovědnost se týká případů, kdy orgány veřejné moci rozhodují o právech a 

povinnostech subjektů, které nejsou v rovnoprávném postavení a výsledek tohoto 

rozhodnutí není závislý na jejich vůli. Pokud by se tedy jednalo o škodu způsobenou 

v rámci soukromoprávní věci, např. při nakládání s majetkem, bude se odpovědnost 

státu řídit zvláštními zákony.144 

                                                 
144 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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 Pokud se rozhoduje o odpovědnosti státu na základě ZOdpŠk, je první otázkou, zda 

je příslušný orgán možné zařadit mezi subjekty v § 3 a jeho činnost do výčtu uvedeném 

v § 5 ZOdpŠk.   

§ 3 

Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily 

a) státní orgány, 

b) právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem 

nebo na základě zákona, (dále jen "úřední osoby"), 

c) orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní 

správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen "územní 

celky v přenesené působnosti"). 

§ 5 

Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena 

 a) rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v 

řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním, 

b) nesprávným úředním postupem. 

Odpovědnost za škodu ukládá tedy zákon státu nejen za činnost státních orgánům, 

ale i právnických a fyzických osob, pokud jim byl výkon státní správy státem svěřen. 

Jako příklad je možné uvést vodní či lesní stráž, některé úkony notáře, soudního 

exekutora, či veřejné zdravotní pojišťovny nebo profesní komory.  

6.2.1 Nezákonné rozhodnutí 

 

Zásadní je určit za které jednání je úřední osoba odpovědna. Za prvé jde o 

nezákonné rozhodnutí, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním 

řízení, v řízení podle soudního řízení správního nebo v řízení trestním. Zákon přesně 

nedefinuje pojem rozhodnutí, nicméně obecně se má za to, že jde o správní akt v oblasti 

veřejné správy a usnesení nebo rozsudek v oblasti soudnictví, a to v části, která nabývá 

právní moci. Jedná se tedy o výrok rozhodnutí. Aby bylo možné uplatňovat nárok na 

náhradu škody, je dle § 8 ZOdpŠk nutné, aby po vyčerpání opravných prostředků 

rozhodnutí nabylo právní moci a bylo zrušeno nebo změněno pro nezákonnost 
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příslušným orgánem. Jak stanoví § 8 odst. 3 opravným prostředkem je zejména řádný 

opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, mimo návrhu na obnovu řízení, a 

další procesní prostředky k ochraně práva, s jejichž uplatněním je spojeno zahájení 

soudního, správního nebo jiného řízení. Účastník řízení má tedy povinnost využít 

všechny právní prostředky, jak opravné, tak např. podnět k přezkumnému řízení. Leda 

by bylo uznáno, že jde o případ zvláštního zřetele hodný (§ 8 odst. 3 ZOdpŠk). 

Výjimkou je případ, kdy byla škoda způsobena nezákonným rozhodnutím 

vykonatelným bez ohledu na právní moc. V těchto situacích lze uplatnit nárok na 

náhradu škody i pokud bylo rozhodnutí změněno nebo zrušeno na základě řádného 

opravného prostředku.  

Nárok na náhradu škody se uplatňuje u příslušného orgánu nebo úřadu, který je 

oprávněn ve věci jednat jménem státu. Pokud nebyl poškozený plně uspokojen se svým 

nárokem do šesti měsíců, je mu dána možnost domáhat se svého nároku u soudu. Svůj 

nárok musí však uplatnit v tříleté promlčecí lhůtě, která začíná běžet od doručení 

zrušovacího rozhodnutí. Maximální desetiletá lhůta je pak dána ode dne doručení 

nezákonného rozhodnutí. U nemajetkové újmy je dána subjektivní lhůta v délce šesti 

měsíců a objektivní deset let. Promlčecí lhůty se nevztahují na náhradu škody 

způsobenou na zdraví.   

Podmínka zrušení nezákonného rozhodnutí bude z hlediska judikatury Soudního 

dvora nejvíce problematická. Soudní dvůr se ve svých rozhodnutích vyjádřil, že 

přiznání náhrady škody v rámci evropského práva není podmiňováno předchozím 

zrušením vadného rozhodnutí. Tento postup by činil pravděpodobně dosažení náhrady 

nadmíru obtížným a v rozporu s principem efektivity práva, a to zejména v oblasti 

soudního rozhodování, kde dle rozhodnutí Köbler lze vznést požadavek na náhradu 

škody jen proti rozhodnutí soudu v poslední instanci. Zrušení těchto rozhodnutí je 

možné jen na základě mimořádných opravných prostředků obnovy řízení, popř. na 

základě Ústavní stížnosti, jejichž iniciování je velmi omezené. 

 Úpravu obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb. nelze nahradit ani eurokonformním 

výkladem, který je obecně žádoucí. V tomto případě by totiž musel směřovat přímo 
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proti platné zákonné úpravě, a to možné není.145 Pokud by SDEU v rámci předběžné 

otázky posuzoval českou právní úpravu, je možné očekávat, že by ji shledal v rozporu 

s požadavky unijního práva. 

6.2.2 Nesprávný úřední postup 

 

Problematické by bylo řešení případů, kdy by pochybení spočívalo v činnosti 

zákonodárného sboru, proto se na tuto situaci nyní zaměřím. Od počátku účinnosti 

tohoto zákona byl jeho výklad ze strany právní obce takový, že podle tohoto zákona lze 

uplatnit nárok na náhradu škody způsobené pouze mocí výkonnou a soudní.146  

Otázkou zůstává, co vše je možné definovat jako úřední postup. Nesprávný úřední 

postup je postupem státního orgánu či správního úřadu při výkonu veřejné moci, který 

není rozhodovací činností a který spočívá v porušení pořádku postupu či v činnosti 

odporující obecně závaznému právnímu předpisu. Může být shledán i v nedodržení 

právních zásad či smyslu a účelu zákona. Za nesprávný úřední postup se považují i 

průtahy a nečinnost státních orgánů. Půjde např. o porušení povinnosti vydávat 

rozhodnutí v rámci stanovených lhůt, doručovat vyhotovení rozhodnutí včas i povinnost 

orgánů řídit se obecnými ustanoveními právních předpisů požadujícími včasnost 

apod.147 

Jak ve své učebnici uvádí prof. Hendrych se svými kolegy, „nesprávný“ implikuje 

v tomto případě ke smyslu protiprávní. A postup úřední je postupem přímo souvisejícím 

s realizací určité veřejnoprávní působnosti autoritativní povahy. Jde tedy např. o výkon 

správního dozoru, nuceného výkonu rozhodnutí (exekuce) ap. Na rozdíl od předchozí 

úpravy nyní odpovídá stát za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 

kteréhokoli státního orgánu, např. tedy i prezidenta republiky, vlády nebo parlamentu. 

Normotvorná činnost nebo nečinnost orgánů veřejné moci ovšem jako nesprávný úřední 

postup, jak byl výše vymezen, posuzována být nemůže, takže v tomto ohledu orgány 

                                                 
145 Bobek, M., Vyhnání z rajské zahrady neodpovědnosti (Národní soudy a porušení komunitárního 

práva), Soudce, 2004. č. 9, strana 2 – 20. 
146 Kubačka, P., Neubauer, J., Odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci, Právní fórum, ročník 

3, 2006. č. 5. str.185. 
147 Holub, M. a kol., Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním, 

Linde, Praha 2004, str. 388. 
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veřejné moci za případnou škodu neodpovídají.148 Přijímání zákonných norem 

parlamentem se řídí jednacím řádem komor a výsledek je vždy závislý na aktuálním 

rozložení politických stran s tím, že poslanci a senátoři nejsou ve své vůli jak hlasovat 

vázáni žádnými příkazy149. To činí ze zákonodárného rozhodování parlamentu zcela 

specifickou oblast činnosti státu. Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 245/1998 

vztahuje zákon ZOdpŠk rovněž na nesprávný úřední postup legislativního orgánu, avšak 

nebyla uznána odpovědnost zákonodárného sboru za jeho legislativní činnost. 

Česká úprava nedefinuje v § 13 ZOdpŠk nesprávný úřední postup jasně. Dle 

důvodové zprávy je tomu tak záměrně, jelikož definici nelze pro mnohotvárnost tohoto 

pojmu podat. Ta je tak ponechána soudní praxi a teorii. Pokud by však za definici 

úředního postupu byl přijat „postup státního orgánu při výkonu veřejné moci“, mohla by 

být pod tuto definici podřazena i zákonodárná činnost. Nicméně Nejvyšší soud ČR jasně 

vyjádřil, že proces přijímání zákonů není úředním postupem. Stalo se tak v rozsudku 

Cdo 1124/2005 ze dne 31. 1. 2007. Skupina vlastníků nemovitostí zde žalovala o 

náhradu škody stát za nepřijetí vládního návrhu zákona, který má ukončit regulaci 

nájemného, o jejíž neústavnosti rozhodl již Ústavní soud. Nejvyšší soud zde možnost 

odpovědnosti poslanecké sněmovny rezolutně nepřipustil. Ve své argumentaci uvedl, že 

Parlament ČR je nezávislý vrcholný orgán moci zákonodárné, jehož členové hlasují 

svobodně a jejich vůle nemůže být nijak regulována. Výsledek hlasování není možné 

předem určit a jakákoli soudní kontrola tohoto výsledku by byla v rozporu se 

základními principy demokratického státu, kde každá ústavní moc je suverénní a 

nezávislá.  

Jediné kladné vyjádření přinesl ve svých nálezech Ústavní soud ČR při řešení 

ústavních stížností, které se týkaly právě regulace nájemného. V roce 2006 se plénum 

Ústavního soudu zabývalo návrhem na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 

40/1964 Sb., ÚS ve svém rozhodnutí150 uvedl: 

„Dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky spočívající v nepřijetí 

zvláštního právního předpisu vymezujícího případy, ve kterých je pronajímatel 

                                                 
148 Hendrych, D. a kol., Správní  právo, Obecná část, 6. vydání, C. H. Beck, Praha 2006. str. 633. 
149 Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., čl. 26. 
150 Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 20/2005. 
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oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, a 

změnit další podmínky nájemní smlouvy, je protiústavní a porušuje čl. 4 odst. 3, čl. 4 

odst. 4 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu 

č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.“   

V dalším rozhodnutí151, ve kterém Ústavní soud v rámci stejného problému řešil 

právo stěžovatele na soudní ochranu vyplývající z článku 36 Listiny, bylo judikováno: 

„Dále Ústavní soud dodává, že výrokem I. nálezu sp.zn. Pl. ÚS 20/05 byla založena 

odpovědnost státu za újmu vzniklou nepřijetím předvídané právní úpravy. Z toho plyne, 

že pokud pronajímatelův důvodný nárok nebude v plné míře uspokojen, nezbude mu jiná 

cesta, než uplatnit vůči státu požadavek na náhradu škody.“ 

Tyto výroky Ústavního soudu však podle všeho neproměnily všeobecný přístup 

k odpovědnosti státu za legislativní činnost a zároveň nepřidaly příliš světla do 

problému, na jakém právním základě by měly soudy vůbec tuto škodu přiznávat.152 

Hmotněprávní základ pro uplatnění odpovědnosti státu za škodu způsobenou 

jednotlivci na základě judikátů SD je v české právní úpravě nedostatečný. Lze vycházet 

přímo z článku 36 Listiny, ale pro svou použitelnost potřebuje úpravu v prováděcích 

předpisech. Tuto mezeru v hmotněprávní úpravě bude nutno zacelit. Do budoucna 

nemůže napravit tento problém ani svou rozhodovací činností ústavní soud fungující na 

principu kasačním a ne apelačním.  

Procesněprávní úprava je pro řízení o odpovědnosti státu za škody způsobené 

jednotlivci porušením práva EU vnitrostátní legislativou také nepřipravena. Přestože 

tyto spory vykazují určité prvky soukromoprávní povahy, jde o spory, které vyplývají 

z veřejnoprávních vztahů. Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád,153 spadají do působnosti civilních soudů jiné věci než stanovené v § 7 odst. 

1 pouze, stanoví-li tak zákon. Zákon však o odpovědnosti zákonodárce nestanoví nic. 

Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, upravené v části páté OSŘ, 

                                                 
151 Rozhodnutí Ústavního soudu I ÚS 489/2005. 
152 Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008, strana 176. 
153 § 7 odst. 1. z. č. 99/1963 Sb. OSŘ „…rozhodují soudy spory…, které vyplývají z občanskoprávních, 

pracovních, rodinných a z obchodních vztahů…“ odst. 3. „Jiné věci projednávají a rozhodují soudy 
v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.“ 



 

 70 

ani správní soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se také neuplatní, 

jelikož v případě legislativních chyb parlamentu nejde o činnost správního orgánu. Část 

pátá OSŘ je vyloučena už z důvodu, jak bylo řečeno, že tyto spory vycházejí 

z veřejnoprávního základu a ne soukromoprávního, jak pro své použití OSŘ požaduje. 

Soudní přezkum je tedy z procesního hlediska také vyloučen.154  

Určitou berličkou může být, pokud si uvědomíme, že ve většině případů bude škoda 

způsobena až administrativním  prováděním legislativy a odpovědnost se tak přenese i 

na správní orgán. Poškozený se pak bude moci domáhat náhrady škody pro porušení 

evropského práva správním orgánem, a zde mu česká legislativa už poskytuje určitý 

prostor. 

6.3 Výklad stávající zákonné úpravy  

 

Na základě dostupných materiálů a názorů odborné veřejnosti potřebuje Česká 

úprava doplnění, a pokud k němu nedojde, je nutné změnit výklad té stávající, která by 

se tak stala více „eurokonformní“. Vzhledem k členství ČR v Evropské unii a judikatuře 

Soudního dvora, nemůže rozhodně obstát tvrzení, že stát za legislativní činnost 

neodpovídá. Tím by byl naprosto zmařen nárok založený evropským právem.155 Jak se 

vyjádřil Soudní dvůr, z článku 4 odst. 3 SEU (čl. 10 SES) vyplývá také povinnost 

k výkladu národního práva tak, aby výsledek byl v souladu s komunitárním právem.156 

To je dnes platné stejnou měrou pro právo Evropské unie. Pro tento účel může sloužit 

upřednostnění teleologického výkladu před historickým, popř. jazykovým.  

Přestože jde o vztah, jehož základ je ve výkonu veřejné moci, nese tento vztah 

znaky vztahu soukromoprávního.157 Podle § 420 odst. 1 ObčZ odpovídá každý za 

škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Touto právní povinností je jistě i 

                                                 
154 Svoboda, P., Český a komunitární koncept odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci 

porušením práva, Europeizace národních právních řádů, 2000, vydání 1., str. 67-83. 
155 Valečková, P., Odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES a důsledky    

pro Českou republiku v souvislosti s odpovědností za legislativní činnost, Právní rozhledy, Roč.II., 
4/2004. str. 185-187. 

156 Rozhodnutí ESD C-14/83, Sabine Von Colson a Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen. 
157 Kubačka, P., Neubauer, J., Odpovědnost státu za škodu způsobenou jednotlivci, Právní fórum, ročník   

3., 5/2006. str.187. 
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povinnost státu, která pro něj plyne z evropského práva, které se dobrovolně zavázal 

přijmout. Tak byl překonán např. problém s aplikací soukromoprávních norem na 

odpovědnost za škodu přičitatelnou státu v Rakousku.158  Stejná interpretační metoda by 

podle některých výkladů mohla být použita i na obsah pojmu „nesprávný úřední 

postup“.   

Za nesprávný úřední postup by bylo možné označit mimochodem také opomenutí 

soudu předložit předběžnou otázku ESD, opomenutí rozhodovat o nároku opíraném o 

unijní právo či rozhodovat o něm v nepřiměřené lhůtě.159  

Soudy České republiky se přístupem ČR k Evropské unii staly povinnými preferovat 

právo EU a chránit práva opírající se o evropskou úpravu, pokud by národní právo bylo 

s evropským v rozporu. Subjektivním právem je dle judikatury Soudního dvora i právo 

na náhradu škody způsobenou legislativním opomenutím. České soudy by proto měly 

náhradu této škody přiznat pravděpodobně přímo na základě evropského práva, bez 

nutnosti vyčkávání revize české úpravy. Jak jsem uvedl, určitou pomocí může být 

přenesení odpovědnosti na správní orgány, jejichž činností vykonávanou na základě 

špatně recipované evropské normy škoda vznikne. Tato cesta však jasně nemůže uspět 

v případě legislativní nečinnosti.  

7. Závěr  

 

Ve své práci jsem se zaměřil na postih členského státu za škodu způsobenou 

jednotlivci činností státních orgánů, pokud nerespektují evropské právo. Tato oblast 

práva byla utvářena Evropským soudním dvorem zejména v posledních 20 letech, a 

doznala velkého posunu. Závěry, které ve své judikatuře Soudní dvůr vytvořil, jasně 

deklarovaly existenci této odpovědnosti.  

Jedná se o otevřený odpovědnostní systém, kde jsou základní úpravou vnitrostátní 

zákonné normy upravující náhradu škody, na které jsou kladeny požadavky ze strany 

Soudního dvora. Jeho původ je možné najít v případě Russo v. Aima, ve kterém Soudní 
                                                 
158 Bapuly, B., Odpovědnost státu plynoucí z porušení práva EU, Evropské mezinárodní právo, 2/2004, 

str. 42. 
159 Malíř, J., Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské Unie. Beroun: Univerzita Karlova 

v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko, 2008. strana 182. 
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dvůr vyslovil názor, že členský stát je povinen nahradit škodu způsobenou porušením 

komunitárního práva, ale ponechal vymezení podrobností na vnitrostátní úpravě.  

Zásady pro uplatnění odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci 

porušením evropského práva, byly jasně formulovány Evropským soudním dvorem 

rozhodnutím ve spojených věcech Francovich v. Itálie a Bonifaci v. Itálie,160 známé pod 

jednotným označením „případ Francovich“. Důvodem pro tento postup Soudního dvora 

lze za prvé označit rozšíření doktríny effet utile na článek čl. 4 odst. 3 SEU (čl. 10 SES), 

který stanoví povinnost členských států plnit své povinnosti vůči Unii, a za druhé pak 

často nedůsledný postup členských států při transpozici směrnic v 80. letech.  

Na základě rozsudků Soudního dvora lze vyvodit, že zásada odpovědnosti státu za 

škodu je reálná vždy, když členský stát poruší evropské právo. K porušení může dojít 

jednáním i opomenutím a je lhostejné zda svou činností porušil právo orgán moci 

zákonodárné, výkonné nebo soudní, jak vyplývá z rozsudku Brasserie du Pêcheur.  

Pozdější rozhodnutí ve věci Köbler v. Rakouská republika jasně deklarovalo i 

odpovědnost státu za porušení evropského práva soudem rozhodujícím v poslední 

instanci. Byly stanoveny základní podmínky, které musí být splněny, aby subjekt mohl 

požadovat náhradu škody. Je jimi porušení evropské normy, která obsahuje subjektivní 

právo. Toto porušení musí být zároveň dostatečně závažné a musí být prokázána 

existence příčinné souvislosti mezi porušením a škodou.  

Dovoluji si přesto tvrdit, že pravidla, která Soudní dvůr vytvořil, nejsou vždy zcela 

jasná a dávají prostor k různým výkladům. Podmínka dostatečné závažnosti a zjevnosti 

pochybení nebyla upřesněna natolik, aby bylo zamezeno různému posouzení 

konkrétních případů. Předvídatelnost soudních rozhodnutí je tímto omezena více, než je 

nutné. Můžeme proto doufat, že budoucí rozhodnutí tyto nedostatky odstraní.    

Detailní úprava pravidel náhrady škody a její výpočet je ponechán na členských 

státech. Pro zamezení budoucích názorových konfliktů a ujasnění cesty, kterou se soudy 

České republiky mají ubírat, je potřebná novelizace zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem.  Odpovědnost zákonodárce se na základě této právní 

                                                 
160 Rozhodnutí ESD C-6 a 9/90, A. Francovich a D. Bonifaci a další v. Italský soud, 19.11.1991. 
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úpravy nezdá, podle názorů odborné veřejnosti, možná. Odpovědnost státu za soudní 

pochybení stanovena je, ale podmínky pro její uplatnění se v prostředí evropského práva 

zdají být tvrdé a činí dosažení náhrady škody příliš obtížným. Česká republika, jako 

typický zástupce kontinentálního práva, vždy prosazovala pozitivně právní koncepci a 

judikatura soudů nikdy nebyla pramenem práva. Těžko se proto můžeme spoléhat na 

změnu v přístupu, který si naše národní soudy během let osvojily. Revize zákona č. 

82/1998 Sb. je proto z mého pohledu nutná.  

Nejvíce problematické se mi v právním prostředí našeho státu jeví uznání 

odpovědnosti zákonodárce za jeho legislativní činnost. Dnes se zdá, že s pravidelnou 

nedůsledností parlamentu při přijímání zákonů je společnost už téměř smířena. Přitom 

chybná transpozice evropského práva je nejzřetelnějším pochybením, kterého se členské 

státy dopouští a špatná práce zákonodárců by neměla zůstat imunní. Překážku vidím ve 

způsobu nazírání na státní legislativu, která je považována za symbol státní suverenity a 

vyjadřuje svobodnou vůli státní moci. V minulosti byla vždy omezena jen lidskoprávní 

doktrínou a pravidly, které byly včleněny do jednotlivých Ústav. Nyní se však svým 

přístupem k Evropským unii státy vzdaly části této suverenity ve jménu cílů, kterých 

chce novodobá Evropa dosáhnout, a Česká republika se musí se svou novou pozicí 

vyrovnat změnou svého uvažování i legislativy. 
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Seznam zkratek 

 
EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropské společenství resp. Evropská společenství 

ESD  Evropský soudní dvůr 

ESUO  Evropské společenství uhlí a oceli 

EU  Evropská unie 

ObčZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

SDEU  Soudní dvůr Evropské unie 

SD  Soudní dvůr (Evropské unie) 

SES  Smlouva o založení Evropského společenství 

SESUO Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli 

SEU  Smlouva o Evropské unii                 

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

ZOdpŠk zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu  

  veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  
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Resumé  

 

Intangible assets of the individuals and their legal protection are the building stones 

of the modern democratic state of the 21st century. Their protection against state 

authority is the privilege which the modern civilized law provides. European 

Community represents legal structure which, to substantial extent, forms this modern 

law and moves forward. 

Primary law of the European Community does not directly regulate liability of the 

state for harm caused by violation of the Community law by its authority. European 

Court of Justice has deduced from the principles based on which the European 

Community has been established, that existence of such liability is inhere principles to 

which European Community accords.      

According article 220 of the EC Treaty has European Court of Justice responsibility 

for supervising fulfillment of the law by interpretation and implementation of this 

Treaty. This supervision is primarily governed by principle effet utile which imposes 

duty to interpret Community standards in such way that will reach the targets set by EC 

Treaty. Principle liability of the state for harm caused to the individual by violation of 

the Community law has been for the first time explicitly defined by Court of Justice in 

the case of Francovich and Bonifaci v Italy. Court of Justice is in its judicial precedents 

referring to Article 10 of EC Treaty. According its conclusions, the full effectiveness of 

the Community law and protection of individuals’ rights could be jeopardized if the 

individual does not have possibility to claim indemnity in such case when his rights 

acquired by the Community law adjustments would be violated by state’s acting.  

Basing on its judgments, European Court of Justice has deducted that principle of 

liability of the state for harm is actual in all cases when member state violates 

Community law. Basing on results of case Brasserie du Pêcheur, violation might be 

caused by acting as well as omission irrespectively if the law has been violated by 

activity of authority of the legislative, executive or judicial power. Basic conditions that 

must be fulfilled so that the subject of law could claim compensation are violation of the 

Community law which contains intangible entitlement. This violation of the law must 
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be concurrently sufficiently significant and existence of causal relationship between 

violation and the harm must be demonstrated. 

The manner in which member states should proceed and method of calculation of 

the damage has been retained to domestic regulations of each member state. As the 

biggest issue is considered the fact how the states should treat their liability for 

legislative activity, eventually inactivity. Deficient acceptance of the directive, 

eventually its non-acceptance in specified term, is the most frequent violence of the 

Community law caused by member states. Declaration of the Basic Rights in the article 

36 par 3 says that everybody has the right for indemnity caused him by illegal decision 

of the court, other state authority (which is also legislative authority) or public service 

authority. However, par 4 states that conditions and details are stated by the law. For 

this moment such law regulating legislative misconduct does not exist in the Czech 

Republic and therefore Czech legal system has to face up to this problem in the future.  
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