
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 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,1 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 

                                                 
1 Rozhodnutí ESD C-6 a 9/90, A. Francovich a D. Bonifaci a další v. Italský soud, 19.11.1991. 
 



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 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. 

 

 


