
Resumé 

Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem 

 Pojem odpovědnosti za škodu je jedním ze základních institutů soukromého i 

veřejného práva. Občanskoprávní odpovědnost za škodu poskytuje ochranu 

majetkovým i osobním vztahům fyzických a právnických osob. Ke vzniku odpovědnosti 

za škodu dochází za splnění zákonem stanovených podmínek. Cílem odpovědnosti za 

škodu je odstranit důsledky porušení práva a zároveň předcházet vzniku škody 

prostřednictvím institutu prevence.  

Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala specifický případ 

občanskoprávní odpovědnosti, kterým je odpovědnost za škodu způsobenou 

nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Konkrétně se zaměřím 

na odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kde stát vystupuje 

jako veřejnoprávní subjekt právního vztahu. Cílem institutu odpovědnosti státu za škodu 

způsobené při výkonu veřejné moci je poskytnutí právní jistoty subjektům právních 

vztahů. Dojde-li za splnění zákonem stanovených podmínek ke vzniku škody, je cílem 

institutu rovněž odstranění nežádoucího důsledku porušení práva. V neposlední řadě je 

funkcí odpovědnosti státu za škodu způsobené při výkonu veřejné moci předcházení 

vzniku škody jako takové, tzv. prevenční povinnost. 

 Ve své práci poskytuji komplexní výklad dané problematiky. Práce samotná je 

rozdělena do pěti částí. První část se věnuje obecnému pojmu odpovědnosti 

v občanském právu, kde jsou vyloženy základní pojmy a definice občanskoprávní 

odpovědnosti. V navazující kapitole je obsažen obecný výklad odpovědnosti státu za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci jako zvláštního druhu odpovědnosti za 

škodu včetně podmínek vzniku odpovědnosti. Kapitoly třetí a čtvrtá popisují odděleně 

dvě základní formy odpovědnosti státu za škodu - nezákonné rozhodnutí a nesprávný 

úřední postup. Závěrečná část mé práce obsahuje podmínky uplatnění nároku na 

náhradu škody a rozsah i způsob její náhrady. Poskytuji i několik úvah právní úpravy de 

lege ferenda. 

 Do textu diplomové práce jsem zahrnula i řadu judikátů Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu České republiky, jejichž prostřednictvím jsem se snažila problematiku 



odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci přiblížit 

každodennímu životu. 

  

 


