
Posudek vedoucího diplomové práce 
 
Jméno diplomanta: Vojtěch Patočka 
Téma a rozsah práce: Rozsah právní odpovědnosti státu za pochybení při výkonu státní 
moci, cca 80 normostran 
Datum odevzdání práce: 15. listopadu 2011 
 

Diplomová práce Vojtěcha Patočky se zabývá důležitým právním institutem, který díky 
svému postavení na pomezí soukromého a veřejného práva má i značný právněteoretický 
význam. Odpovědnost státu za škodu způsobenou výkonem státní moci je na jedné straně 
provedením základního práva podle čl. 36 odst. 3 Listiny, přičemž jedním ze subjektů 
odpovědnostního vztahu je stát, na straně druhé je však možné ji chápat též soukromoprávně, 
jako vztah mezi dvěma rovnoprávnými subjekty, z nichž jeden, poškozený, má právo na 
náhradu škody od škůdce v duchu komutativní spravedlnosti. Na rozdíl od klasické 
občanskoprávní odpovědnosti za škodu podle § 420 občanského zákoníku je však poškozený 
jako slabší strana zvýhodněn konstrukcí odpovědnosti jako objektivní bez liberačních důvodů. 
Patočkův neotřelý přístup k tématu dokáže z postavení tohoto institutu na pomezí soukromého 
a veřejného práva vytěžit řadu zajímavých postřehů. 

První zajímavou myšlenku obsahuje úvaha o specifické funkci odpovědnosti státu za 
škodu způsobenou výkonem státní moci. Zatímco funkce občanskoprávní odpovědnosti za 
škodu je primárně restituční či reparační, odpovědnost státu spojuje Patočka se zásadou 
legality státní moci a vidí smysl této odpovědnosti též ve vyvíjení tlaku na státní orgány, aby 
dodržovaly právo, a dodává: „Oproti odpovědnosti za škodu v civilním právu má odpovědnost 
za škodu při výkonu veřejné moci i funkci legitimizační. Uznáním své vlastní odpovědnosti 
stát posiluje svoji legitimitu vůči jednotlivcům, neboť se tím přibližuje jejich právnímu 
postavení.“ (str. 12). S touto myšlenkou souvisí hlavní teoretická teze předkládané práce, 
akcentující rozdíl mezi občanskoprávní odpovědností za škodu a rozebíraným institutem. Pro 
odlišnost těchto dvou institutů Patočka uvádí další argument: „V úvahu je také nutno brát, že 
zatímco odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku plyne čistě z požadavku komutativní 
spravedlnosti, odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci je funkčně složitější, mimo jiné 
proto, že náhrada je vyplácena z veřejného rozpočtu.“ (str. 16) K této hlavní teoretické tezi, 
ke které se diplomant vrací na řadě míst své práce, ale postrádám jasné shrnutí vlastního 
diplomantova závěru (asi nejvíce se k němu blíží na str. 67) – jak se tedy tento rozdíl, je-li tak 
významný, promítá do právní úpravy de lege lata, popř. by měl promítat do právní úpravy de 
lege ferenda? To je první z otázek, jíž by se diplomant mohl chopit při obhajobě. 

Po zajímavé teoretické první kapitole (str. 10 – 19) přichází popisnější druhá část, jejíž 
kapitola 2.1 (str. 20 – 31) podrobně rozebírá odpovědnost podle zákona č. 82/1998 Sb. Cenné 
na této kapitole, jako ostatně na celé práci, je, že není pouhou reprodukcí zákonného, ale též 
jeho problematizací, zamýšlením se nad konkrétními úskalími. Autor se tu v míře dostatečné 
opírá o odbornou literaturu i o judikaturu.  

Rozsáhlá kapitola 2.2 (str. 32 – 56), věnovaná odpovědnosti za porušení práva EU, se 
opírá především (ale nikoli výhradně) o aktuální důkladnou monografii M. Bobka, P. Břízy a 
J. Komárka Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie (C. H. Beck, Praha 2011), poněkud 
neobvykle citovanou pomocí zkratky VnApPrEU, typově užívané zpravidla pro právní 
předpisy. Tento rozbor odpovědnosti za porušení práva EU umožňuje Patočkovi porovnat 
konstrukci odpovědnosti podle unijního a českého práva a upozornit, že český institut 
odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem státní moci už dnes nelze studovat 
izolovaně, nezávisle na unijní úpravě. 

Třetí kapitola (str. 57 – 73), rozebírající odpovědnost za škodu způsobenou jednotlivými 
složkami státní moci, má spíše charakter poznámek k aktuálním problémům, obsahuje však 



zajímavé podněty k zamyšlení, včetně provokativní teze, která by rozebíraný institut pojímala 
mnohem veřejnoprávněji, než je dosud chápán: „Dle druhé koncepce je pak soudům, jež jsou 
způsobilé rozhodovat o pochybení při výkonu veřejné moci, zároveň udělena pravomoc 
rozhodovat o náhradě škody tímto pochybením vzniklé. V našich podmínkách by tato 
koncepce znamenala možnost přiznat náhradu škody ve správním nebo ústavním soudnictví a 
vedla by ke zmenšení počtu soudních řízení, jež musí poškozený absolvovat.“ O teoretických i 
praktických úskalích této koncepce by mohl diplomant pohovořit při obhajobě. 

Poslední okruh problémů, který doporučuji k diskusi na obhajobě, je tento: Jedna část 
diplomové práce (kap. 3.1) se speciálně věnuje odpovědnosti státu za škodu způsobenou 
zákonodárnou činností. Toto téma je navýsost aktuální a nedávno mu byla v Brně věnována 
vědecká konference. Diplomant by mohl při obhajobě rozvést argumenty pro a proti zakotvení 
odpovědnosti státu za škodu způsobenou zákonodárnou činností a upozornit na případné 
problémy spojené s jejím širším zakotvením do právního řádu. 

Práce svým rozsahem, prací s prameny a literaturou, svou formou i obsahem zcela 
splňuje požadavky na tento druh práce kladené. Možná by mohla přihlédnout i k zahraniční 
literatuře a některé závěry jasněji a výstižněji formulovat. Silnou stránkou diplomové práce je 
přemýšlivost autora, který se nespokojuje s reprodukcí ustanovení či poznatků, ale neustále je 
komentuje, rozebírá, hledá jejich smysl a upozorňuje na případné slabiny.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji, podaří-li se dilplomantovi uspokojivě při 
obhajobě zodpovědět položené otázky, hodnotit stupněm výborně. 
 
V Praze dne 3. ledna 2012.  
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