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Oponentský posudek k diplomové práci Vojtěcha Patočky na téma „Rozsah právní 

odpovědnosti státu za pochybení při výkonu státní moci“ 

 

 

 

I. 

 

 Posudek k práci lze rozdělit na dvě části, a to část týkající se formálních náležitostí 

práce a dále část hodnotící obsah práce. 

 

II. 

 

 Pokud jde o formální stránku práce, tj. rozvržení práce na kapitoly, jejich návaznost, 

ale i jazykové vyjadřování, práci s literaturou, poznámkový aparát atd., zde skutečně nelze 

práci nic vytknout. Naopak, práci lze vydávat v tomto ohledu za vzor ostatním pracím. 

 

III. 

 

 Z hlediska obsahového práce také zaslouží a priori pochvalu. Především je z práce 

zřejmé, že diplomant se důkladně seznámil s problematikou právní odpovědnosti, nepochybně 

i díky tomu, že se nachází na konci svého pregraduálního studia. 

 Práce se, jak odpovídá tématu, koncentruje nikoliv na všechny aspekty odpovědnosti 

v právu, ale soustředí se na odpovědnost vznikající při výkonu státní moci. Autor 

problematiku demonstruje na dvou na první pohled souvisejících oblastech, a to jednak na 

právní úpravě odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci dle zákona 

č. 82/1998 Sb., jednak na úpravě, lze-li to tak říci, odpovědnosti státu v rámci unijního práva. 

Vybraná materie je pochopitelná, protože v podstatě s ničím jiným nelze v současnosti 

v rovině de lege lata pracovat a autor se nepouští do úvah de lege ferenda. (Výjimkou 

potvrzující pravidlo je pojednání o odpovědnosti za škodu způsobenou zákonodárnou 

(ne)činností.) 

 Právě v tom lze spatřovat jistý problematický aspekt práce, neboť není úplně 

jednoznačné, zda se jedná o porovnatelnou problematiku. V případě odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci se jedná o oblast, kde se projevuje tradiční svrchovanost 

státu, který se „tu a tam“ v podstatě sám rozhoduje, kdy svoji vlastní odpovědnost připustí, 

zatímco v druhém případě se jedná o odpovědnost právně i fakticky podřízeného subjektu 

většímu celku (Evropské unii). Autor si je zjevně této odlišnosti vědom, protože na ni na 

některých místech práce naráží, avšak ne úplně dle mého názoru tento rozdíl reflektuje.  

 Námětem pro případnou práci rigorozní by nicméně mohla být ještě jedna oblast 

odpovědnosti státu, a to na poli mezinárodních investic, resp. jejich ochrany, a s tím 

souvisejících arbitrážních sporů vedených vůči státu. Možná právě tato třetí oblast 

odpovědnosti státu by mohla být jakýmsi pojítkem mezi těmi oblastmi, které zvolil autor.  

 S uvedeným souvisí pak další autorem práce opominutá oblast, a tou je vývoj 

judikatury tuzemských soudů k problematice odpovědnosti státu, neboť ta v několika 

posledních letech doznala podstatných změn ve prospěch subjektů domáhajících se náhrady 

škody vůči státu. Z hlediska právně teoretického či právně politického by mohla prozkoumání 

těchto otázek dát impulz pro další úvahy a závěry. 

 Další oblastí, které se autor nevěnuje důkladně, je vztah ústavní úpravy odpovědnosti 

státu a jejího provedení v zákoně. Autor sám podotýká, že zákonná úprava odpovědnosti státu 

je silně restriktivní, podrobněji tuto otázku však neanalyzuje.  
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 Konečně poslední spíše opomenutou oblastí je odpovědnost státu za nemajetkovou 

újmu, jež také prošla určitým vývojem na poli legislativním a judikatorním. 

 Předchozí odstavce, a to zdůrazňuji, nejsou kritikou práce, nýbrž pouze náměty pro 

případné rozšíření práce o podle mého soudu relevantní oblasti. Autor by nicméně mohl o 

uvedených absentujících či stručně pojednaných tématech hovořit při obhajobě. To budiž 

zároveň chápáno jako otázky, které autorovi práce kladu pro účely obhajoby práce. 

 V souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou při výkonu státní či veřejné moci je 

klíčovou otázkou finální odpovědnost těch, kdo svými akty (rozhodnutími ať individuálními 

či obecnými) odpovědnost státu zakládají. Autor se tohoto problému dotýká, uvažuje např. o 

potencionální odpovědnosti odvolacích soudů, které zbytečně ruší prvostupňové rozsudky, 

čímž zvyšují náklady účastníků řízení a tedy jim vlastně způsobují škodu. (Obdobný charakter 

má ovšem povaha zjevně chybných prvostupňových rozsudků, které v podstatě nutí stranu, 

jež měla prima facie uspět, aby se odvolala, čímž se ovšem v konečném důsledku zvýší 

náklady řízení původně úspěšného účastníka řízení, který by se jinak třeba i smířil s po právní 

stránce správným rozsudkem soudu prvního stupně a porážku by přijal, aniž by si dál náklady 

řízení zvyšoval. Takový „nesprávně úspěšný“ účastník je ovšem chybným rozsudkem 

prakticky proti své vůli vmanévrován do situace, kdy zbytečně zaplatí druhé straně náklady 

řízení za řízení ve dvou stupních.) V podstatě nelze předpokládat, že úprava odpovědnosti 

státu za škodu povede k jakýmkoliv pozitivním výsledkům, pokud nebude vyvozována finální 

individuální odpovědnost vůči těm, kdo škodu svým jednáním či naopak pasivitou způsobili, 

neboť stále platí, že z cizího krev neteče.  

 

IV. 

 

 Není žádný důvod, proč by práce nemohla být připuštěna k úspěšné obhajobě. 

Předběžně práci hodnotím známkou výborně, konečný výsledek však bude záviset na tom, jak 

se autor vypořádá s naznačenými otázkami. 

 

 

V Praze dne 4. ledna 2012 

 

 

 

 

       JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 

 

  

  


