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Úvod 

 

Téma této rigorózní práce jsem zvolila zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná 

o zajímavou problematiku profesní odpovědnosti, která dosud není z tohoto 

koncepčního pohledu uceleně zpracována. Cílem mé práce je pojednat o tom, jak je 

v České republice upravena odpovědnost za škodu způsobenou při aplikaci práva, a to 

osobami k tomu oprávněnými. Osoby, které se na aplikaci práva každodenně podílejí, 

tedy zejména advokáti, notáři, exekutoři, ale pochopitelně též soudci, státní zástupci či 

daňoví poradci, jsou právními profesionály. Pro výkon těchto právnických profesí jsou 

stanoveny specifické předpoklady, ať je to již požadavek vysokoškolského vzdělání, 

minimální doby praxe, složení zvláštní odborné zkoušky či jiné. Na aplikaci práva se 

pochopitelně podílejí i jiné osoby, než příslušníci zde zmíněných profesí, pro účely této 

práce však byl vybrán tento vzorek, který dle mého názoru představuje dostatečně 

reprezentativní skupinu právnických profesí.  

 

V úvodu práce jsou vyloženy některé základní právní pojmy, se kterými je v této 

práci dále pracováno. Je zapotřebí jednak vymezit význam pojmů, které jsou obsaženy 

v samotném názvu této práce, a dále je třeba uvést, jaké osoby se mohou na aplikaci 

práva v jednotlivých profesích podílet a jaké jsou předpoklady pro výkon jednotlivých 

profesí.  

 

Těžiště této práce spočívá zejména v rozboru odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu advokacie, neboť advokacie je patrně nejrozšířenější právnické povolání. Dále 

je pojednáno o problematice odpovědnosti notářů a soudních exekutorů, kteří mají při 

výkonu své pravomoci, jež jim byla svěřena zvláštními zákony, postavení veřejných 

činitelů. V neposlední řadě se věnuji též odpovědnosti soudců za nesprávné rozhodnutí, 

a to zejména v úvahách de lege ferenda, neboť v současné době není možné hovořit o 

individuální odpovědnosti příslušníků této právnické profese, když za škodu 

způsobenou nezákonným rozhodnutím, popř. nesprávným úředním postupem odpovídá 
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dle zvláštního právního předpisu
1
 stát. Závěrem této části práce je pouze stručně 

pojednáno o dalších právnických profesích (státních zástupcích a daňových poradcích) a 

jejich odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jejich činnosti. 

 

Každá z kapitol je systematicky členěna. Na začátku je vždy zařazen stručný 

historický exkurz týkající se příslušné profese a vývoje profesní odpovědnosti, který je 

vhodným úvodem následného nastínění současné právní úpravy příslušné profesní 

odpovědnosti. Poté následuje pojednání o problematice pojištění profesní odpovědnosti, 

důkazního břemene, rozdělení odpovědnosti mezi stát a příslušníka dané profese a o 

kárné odpovědnosti příslušníků dané profese. Závěr každé kapitoly je věnován 

komparaci a vybraným příkladů ze zahraniční právní úpravy (Spolkové republiky 

Německo a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) a úvahám de lege 

ferenda. 

 

S ohledem na skutečnost, že od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo také „NOZ“) a spolu s ním 

řada souvisejících právních předpisů,
2
 které ve svém souhrnu představují rekodifikaci 

soukromého práva v České republice, tvoří závěrečnou kapitolu mé práce pojednání o 

změnách, které tato nová právní úprava může do oblasti profesní odpovědnosti přinést. 

 

Při tvorbě této práce jsem zvolila normativní přístup. Využívám zejména analytickou 

metodu, jejímž prostřednictvím vykládám právní úpravu k dané problematice pomocí 

                                                 

 

1
 Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 82/1998 Sb. 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ 

zákon o odpovědnosti státu“).  

2
 Z nich lze jmenovat zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), zákon č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 293/2013 Sb.. kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zákon č. 304/2013 Sb. 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon) a další. 
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jejího rozložení na dílčí celky, což vede ke snazšímu pochopení jednotlivých institutů. 

Při výkladu právních předpisů vycházím jak ze základní gramatické metody výkladu, 

tak z výkladu teleologického. Značná část mé práce je zaměřena na právní praxi, 

vycházím často z judikatury českých a někdy též zahraničních soudů týkající se této 

problematiky, a dále též z kárných rozhodnutí příslušných orgánů profesní samosprávy, 

popř. orgánů pověřených výkonem kárné pravomoci. Další metodou, kterou poměrně 

často využívám, je metoda komparační. Pomocí této metody se s ohledem na zahraniční 

zkušenosti s řešením této problematiky snažím vystihnout klady a nedostatky české 

právní úpravy a navrhnout možný budoucí vývoj v úpravě právnické profesní 

odpovědnosti v České republice. 

 

Výsledkem mé práce je zhodnocení stávající právní úpravy problematiky právnické 

profesní odpovědnosti jako celku, a to jednak porovnáním jednotlivých dílčích způsobů 

regulace odpovědnosti příslušníků jednotlivých profesí a zejména též porovnáním se 

zahraničními právními úpravami (úpravou německou a anglickou), které mnohdy 

obsahují zajímavé přístupy k této problematice. Toto zhodnocení je pak východiskem 

pro mé úvahy de lege ferenda spočívající zejména v navržení vhodného způsobu 

regulace problematiky profesní odpovědnosti do budoucna v České republice.  
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1. Základní pojmy 

 

1.1 Odpovědnost 

 

Odpovědnost se obecně chápe jako nutnost nést důsledky za nějaké jednání nebo 

opomenutí. V právní nauce se traduje mnoho definic pojmu odpovědnost. S ohledem na 

účel a rozsah této práce se zde nebudu zabývat jednotlivými definicemi a pojetími 

tohoto jinak velmi významného právního pojmu, nýbrž spokojím se s definicí 

všeobecně uznávanou, resp. nejčastěji používanou. Většina autorů považuje 

odpovědnost za sekundární právní povinnost, která vzniká subjektu, pokud porušil 

primární právní povinnost vyplývající mu ze smlouvy, zákona či soudního rozhodnutí 

(tzv. sekundární koncepce odpovědnosti).  

 

V občanském právu se rozlišuje několik druhů odpovědností, nejčastěji se 

odpovědnost člení na odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady a odpovědnost za 

prodlení. Pro účely této práce je klíčový pojem odpovědnosti za škodu. Odpovědností 

za škodu se pak rozumí povinnost osoby, která škodu způsobila, nebo které je škoda ze 

zákona přičítána (škůdce), nahradit osobě, které škoda vznikla (poškozenému), takto 

vzniklou škodu.  

 

Zákonnými podmínkami pro vznik odpovědnosti za škodu jsou: porušení právní 

povinnosti (tj. protiprávní úkon) popř. zákonem kvalifikovaná škodní událost, vznik 

škody, příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem a vzniklou škodou (tzv. kauzální 

nexus) a zpravidla též zavinění (u tzv. subjektivní odpovědnosti za škodu). 

 

Podle míry zavinění se odpovědnost dále rozlišuje na odpovědnost subjektivní a 

objektivní. Zatímco subjektivní odpovědnost je založena na zavinění, v případě 

odpovědnosti objektivní odpovídá určitá osoba za určité protiprávní jednání či škodlivý 

následek bez ohledu na zavinění. Zatímco subjektivní odpovědnost je odpovědností 

obecnou, objektivní odpovědnost je možné uplatňovat pouze v případech, kdy tak 

stanoví zákon. Zákon také zpravidla stanoví tzv. liberační důvody, které mohou 

povinnou osobu zprostit její odpovědnosti, pokud prokáže, že tyto důvody byly v daném 
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případě naplněny. Zvláštním případem objektivní odpovědnosti je pak odpovědnost 

absolutní, kdy zákon neumožňuje, aby se osoba liberovala, tedy tato osoba odpovídá za 

vzniklou škodu bez ohledu na její zavinění a bez možnosti se této odpovědnosti zprostit. 

 

1.2 Škoda 

 

Je třeba rozlišovat pojem újma a pojem škoda. Pojem újma je totiž širší než pojem 

škoda. Újma představuje ohrožení nebo porušení subjektivních občanských práv, které 

může nastat buď v majetkové, nebo nemajetkové (tj. osobní) sféře postiženého subjektu. 

Můžeme tedy rozlišovat újmu majetkovou (která bývá též označována jako škoda) a 

újmu nemajetkovou.
3
 

 

Pojem škoda se pak zpravidla definuje jako újma nastalá v majetkové sféře 

poškozeného, která je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. v 

penězích.
4
  Pro účely náhrady škody na majetku se rozlišují dva druhy škody, a to škoda 

skutečná (latinsky damnum emergens) a ušlý zisk (latinsky lucrum cessans). Skutečná 

škoda představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce 

zmenšen majetek poškozeného (např. cena zničené věci), zatímco ušlý zisk je 

majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo 

ke škodě (např. ztráta na výdělku v důsledku zničení věci, kterou poškozený užíval ke 

své výdělečné činnosti). Oba tyto druhy škody však existují nezávisle na sobě, tj. 

                                                 

 

3
 Stávající občanský zákoník tyto dva pojmy důsledně nerozlišuje a používá pojmy újma a škoda 

promiskue – viz např. ust. § 759 občanského zákoníku hovoří o újmě způsobené ubytovateli předčasným 

zrušením ubytování, přičemž z okolností je zřejmé, že se jedná o škodu, ust. § 764 občanského zákoníku 

pak upravuje problematiku odpovědnosti dopravce za škodu na zdraví cestujícího, ačkoliv je zřejmé, že 

pokud jde o lidské zdraví, bylo by namístě hovořit spíše o újmě na zdraví než o škodě. Nový občanský 

zákoník se již snaží tyto pojmy odlišovat – viz ust. § 2894 NOZ, které stanoví, že povinnost nahradit 

jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody) a že nemajetkovou újmu je 

škůdce povinen odčinit jen v případech stanovených zákonem, popř. pokud to bylo mezi stranami 

výslovně sjednáno. 

4
 Srov. např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. listopadu 1970 Cpj 87/70, publikované pod č. 

55/1971 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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existence skutečné škody není předpokladem vzniku ušlého zisku a ani naopak.  Je 

možné, že z jedné škodné události vznikne jen ušlý zisk nebo pouze skutečná škoda, 

avšak mohou vzniknout též obě tyto škody společně. 

 

Pokud jde o náhradu škody, stávající občanský zákoník
5
 dává přednost náhradě v 

penězích (tzv. relutární restituce) před naturální restitucí, tj. uvedení v předešlý stav. 

Pouze, pokud o to poškozený požádá a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením 

do předešlého stavu.
6
  

 

1.3 Právnická profese 

 

Pojem právnická profese není pojmem čistě právním, jde o všeobecně uznávané 

označení takových povolání, pro které je nezbytné vysokoškolské právnické vzdělání. 

Veřejnost často používá pro tyto osoby označení právník. V jednotlivých státech mají 

tato povolání různé názvy. V České republice se mezi právnické profese nejčastěji řadí 

advokáti, soudci, notáři, exekutoři, státní zástupci. Za právnickou profesi můžeme 

považovat i daňové poradce, kteří jsou, byť v omezeném rozsahu, rovněž oprávněni 

poskytovat právní služby. Nelze opominout ani velkou skupinu osob, které se podílejí 

na aplikaci práva, ať již v soukromoprávní sféře (podnikoví či komerční právníci) nebo 

ve sféře veřejnoprávní (úředníci). Pro účely této práce však pod pojem právnická 

profese řadím pouze advokáty, soudce, notáře, exekutory, státní zástupce a daňové 

poradce, neboť se jedná o dostatečně reprezentativní vzorek příslušníků právnických 

profesí. Pokud jde o komerční právníky a úředníky, tyto osoby vykonávají svou profesi 

standardně v pracovněprávním poměru, tudíž problematika jejich odpovědnosti za 

škodu, kterou při výkonu svého zaměstnání způsobí, se bude řídit pracovněprávními 

předpisy. 

 

                                                 

 

5
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

6
 Viz ust. § 442 odst. 2 občanského zákoníku. Naproti tomu nový občanský zákoník vychází z priority 

naturální restituce. Pouze není-li naturální restituce dobře možná, anebo žádá-li to poškozený, hradí se 

škoda v penězích (viz ust. § 2951 odst. 1 NOZ). 
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Pokud jde o předpoklady pro výkon jednotlivých právnických profesí, jsou zpravidla 

velmi obdobné a jsou upraveny v příslušných profesních právních předpisech.
7
 Mezi 

tyto předpoklady patří zejména bezúhonnost,
8
 plná způsobilost k právním úkonům,

9
 

vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva, 

potřebná doba praxe
10

 a složení příslušné profesní zkoušky.
11

 V některých případech se 

                                                 

 

7
 Pokud jde o advokáty, jedná se zejména o ust. § 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), v případě notářů jde o ust. § 7 odst. 1 zákona 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„notářský řád“), u exekutorů se jedná o ust. § 9 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„exekuční řád“), předpoklady pro výkon činnosti soudce jsou upraveny zejména v ust. § 60 zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), u 

státních zástupců jde o ust. § 33 odst. 4 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním zastupitelství“) a v případě daňových poradců ust. § 5 

odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daňovém poradenství“). 

8
 Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj podle 

zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

V případě některých profesí je požadavek bezúhonnosti mírnější, např. u daňových poradců stačí, pokud 

osoba nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin související s předmětem daňového poradenství, nebo 

pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze daňového poradenství a osobě, která se 

tohoto činu dopustila, je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného činu při výkonu daňového 

poradenství (viz ust. § 5 odst. 2 zákona o daňovém poradenství). 

9
 Respektive svéprávnost dle terminologie, kterou nově s účinností od 1. 1. 2014 zavádí nový občanský 

zákoník. 

10
 V případě advokátů, exekutorů, soudců, státních zástupců je tato praxe tříletá, pro výkon činnosti notáře 

je zapotřebí alespoň pětiletá praxe, pro daňové poradce není požadavek minimální doby odborné praxe 

předepsán. 

11
 V případě advokátů se jedná o advokátní zkoušku, u notářů o notářskou zkoušku, pro výkon funkce 

exekutora je zapotřebí složit exekutorskou zkoušku, v případě soudců justiční zkoušku, o závěrečnou 

zkoušku se jedná v případě státních zástupců a předpokladem pro výkon daňového poradenství je třeba 

úspěšně složit kvalifikační zkoušku. Některé odborné zkoušky se ze zákona navzájem uznávají (tj. např. 

osoba, která složila justiční zkoušku, může požádat o zápis do seznamu advokátů a následně vykonávat 

advokacii). 



 

13 

vyžaduje též složení profesního slibu (advokáti, notáři, exekutoři, soudci, státní 

zástupci), české státní občanství (notáři, exekutoři a soudci) a požadavek určitého 

minimálního věku (soudci a státní zástupci).
12

 

 

Je třeba se však zmínit, že na aplikaci práva v jednotlivých profesích se mohou 

podílet také další osoby. Jak už bylo uvedeno výše, předpokladem pro výkon příslušné 

praxe je zpravidla určitá minimální doba odborné praxe, kdy se osoba pod odborným 

vedením připravuje na budoucí samostatný výkon příslušné profese, a při výkonu této 

odborné praxe se podílí na aplikaci práva. Tyto osoby se nazývají různě, v případě 

advokátů, notářů a exekutorů jde o koncipienty, u soudců a státních zástupců o 

čekatele.
13

 U soudů a na státních zastupitelstvích působí zpravidla též asistenti a vyšší 

úředníci. Asistent je odborný pracovník, který se může podílet na rozhodovací činnosti 

soudů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, popř. může z pověření 

státního zástupce vykonávat jednotlivé úkony státního zástupce. Vyšší soudní úředník je 

zaměstnancem soudu a je oprávněn samostatně provádět jednotlivé soudní úkony a v 

jednodušších věcech samostatně rozhodovat. Vyšší úředník státního zastupitelství pak 

vykonává úkony státního zastupitelství a státního zástupce na základě pověření, které 

vydává vedoucí státní zástupce nebo jím určený státní zástupce. V notářské profesi 

nalezneme též notářské kandidáty, což jsou zaměstnanci notáře, kteří již složili 

notářskou zkoušku a kteří mohou z pověření notáře provádět určité úkony v činnosti 

notáře.  

 

                                                 

 

12
 Soudcem může být jmenována pouze osoba starší 30 let a státním zástupcem se může stát osoba starší 

25 let. 

13
 V případě soudců se označují jako justiční čekatelé, zatímco přípravu na výkon činnosti státního 

zástupce vykonávají právní čekatelé. 
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1.4 Právní služba 

 

Právní služba (nebo také právní pomoc)
14

 je služba poskytovaná speciálně 

kvalifikovanou osobou, přičemž tato služba spočívá nejčastěji v právním posouzení 

určité situace a poskytnutí právní rady, jak se v dané situaci zachovat, aby mohlo být 

dosaženo kýžených výsledků. Právní služba může také spočívat v zastupování určité 

osoby před soudy, jinými státními orgány či při jednání s jinými osobami. V zahraniční 

odborné literatuře se poskytování právních služeb označuje jako „legal service”, a to v 

angloamerickém právním systému, „Rechtsberatung“ a „Prozessvertretung“ 

v německy psané odborné literatuře a ve francouzské jako „Service Juridique“. 

 

Poskytování právních služeb je vysoce specializovaná činnost, jež předpokládá 

odbornou znalost práva, které tvoří hlavní náplň této činnosti, a proto stát zpravidla 

určitým způsobem reguluje, jaké osoby a za jakých podmínek mohou tuto činnost 

vykonávat. V České republice jsou oprávněni poskytovat právní pomoc ve všech věcech 

pouze advokáti. Existují samozřejmě i další subjekty, které jsou oprávněny poskytovat 

právní pomoc, např. notáři, soudní exekutoři, daňoví poradci, patentoví zástupci, 

auditoři. Tyto osoby jsou však oprávněny poskytovat právní služby pouze ve 

specializovaných oblastech práva, čímž se zásadně liší od advokátů jakožto 

univerzálních poskytovatelů právních služeb.  

 

Současný zákon o advokacii zahrnuje pod pojem poskytování právních služeb tyto 

činnosti:
15

 

                                                 

 

14
 Pojmy právní pomoc a právní služba je třeba považovat za synonyma. Skutečnost, že zákonodárce 

jednou hovoří o právu na právní pomoc vůči státu – viz usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku 

České republiky, ve znění ústavního zákona č.162/1998 Sb. (dále jen „Listina“) – a pak v prováděcím 

právním předpise hovoří o poskytování právních služeb (např. § 1 odst. 2 zákona o advokacii) – je 

důsledkem nedbalosti při legislativním procesu, kdy nebylo dbáno pravidla, že pro vyjádření téže 

skutečnosti by se mělo důsledně v celém právním řádu používat jednoho pojmu. 

15
 Viz ust. § 1 odst. 2 zákona o advokacii. 
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 zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány,  

 obhajoba v trestních věcech,  

 poskytování právních porad,  

 sepisování listin, 

 zpracovávání právních rozborů a 

 další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. 

 

Obecně lze říci, že poskytování právních služeb je možné rozdělit na dvě základní 

oblasti, a to na zastupování klienta a na poskytování právního poradenství. Tyto dvě 

oblasti jsou nejstaršími a tradičními agendami advokátů. S postupem času a s vývojem 

lidské společnosti k těmto agendám přibývají i další, např. sepisování nejrůznějších 

listin, správa majetku a v nedávné době i konkurzní, respektive insolvenční správa. 
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2. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu advokacie 

 

2.1 Historie 

 

Co se týče vývoje advokacie v Čechách, zpočátku plnili úlohu advokátů tzv. řečníci. 

Tito řečníci poskytovali rady stranám soudního sporu, nebo je v soudním řízení 

zastupovali. Ve starších dobách mohla osoba neznalá práva požádat soud, aby jí přidělil 

nějakého pomocníka, který by jí radil, jak v řízení postupovat a co říkat. Z toho se 

postupně vyvinula praxe najímání profesionálních řečníků, kteří za finanční odměnu 

pomáhali stranám před soudem a často za ně i mluvili. Právní postavení těchto řečníků 

bylo postupně právem regulováno. První zmínka o snaze organizovat advokacii a 

dokonce zavést numerus clausus (tj. omezení počtu advokátů) je vázána ke sněmovnímu 

usnesení z roku 1615. Toto usnesení je ve své podstatě prvním uceleným advokátním 

řádem na našem území.
16

  

 

Později za absolutismu došlo k postupné přeměně právních předpisů o advokacii. 

Hlavní změnou byla skutečnost, že namísto ústního procesu byl zaveden proces 

písemný, čímž došlo k vytlačení řečníků. Napříště mohli před soudem vystupovat pouze 

prokurátoři a advokáti. V Obnoveném zřízení zemském z roku 1627 je pak zakotvena 

odpovědnost advokátů a prokurátorů stranám sporu za to, pokud zmeškají soudní 

jednání.
17

 Od roku 1640 měl být počet advokátů regulován, čímž došlo k omezení do té 

doby volného přístupu k tomuto povolání. Dále byly stanoveny předpoklady pro to, aby 

se určitá osoba mohla stát advokátem (doktorát práv, potřebná doba praxe, vykonání 

odborné zkoušky). V roce 1802 byly zastaveny advokátní zkoušky, čímž byl de facto 

                                                 

 

16
 BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes: (vybrané texty z dějin a současnosti advokacie). 1. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2000, 256 s. ISBN 80-902-6277-5. S. 26.  

17
 „Poněvadž také začasté se stává, že prokurátoři a advokáti mnohé věci pojednau na sebe berau a vseji 

než na jednom saudu činiti mají: pročež ať se v tom tak opatrují, aby pro jeden saud druhý 

neobmeškávali, poněvadž saudové tohoto království na ně čekati povinni nejsau. A protož jestližeby co od 

dotčených prokuratorův nebo advokátův obmeškáno bylo, ono z toho odpovídati a stranám, kteréby je 

z příčiny zanedbání jich viniti chtěly, ku právu státi jsau povinni.“ -  BALÍK  op. cit., s. 32. 
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zastaven růst počtu advokátů. V roce 1821 pak byla zakotvena zásada stanovící 

numerus clausus pro advokáty a ti měli být napříště jmenováni Nejvyšším soudem. 

Významným právním předpisem byl provizorní advokátní řád z roku 1849.  

 

V roce 1868 byl vydán na tu dobu revoluční předpis, advokátní řád, který zrušil 

princip numerus clausus, neboť umožnil volný přístup k výkonu advokacie těm, kteří 

splňovali zákonem stanovené požadavky (státní občanství, svéprávnost, doktorát práv, 

předepsaná doba právní praxe a složení advokátní zkoušky). Na základě tohoto 

právního předpisu se advokacie stala skutečně svobodným povoláním s vlastní 

stavovskou samosprávou. Co se týče problematiky odpovědnosti, stanovil tento 

advokátní řád povinnost advokáta „věc jemu svěřenou, pokud zmocnění k tomu platnost 

má, obstarati, a bude z toho práv, kdyby toho neučinil.“
18

 Dále zakotvil povinnost 

advokáta „zastoupení, které na sebe vezme, dle zákona vésti a právo své strany proti 

každému pilně, věrně a svědomitě hájiti“ a právo „vše, co dle zákona k zastoupení své 

strany má za příhodné, bez okolků přednésti a všech prostředků jejich k odporu a 

obhájení užíti, pokud to není jeho plnomocenství, svědomí a zákonům na odpor.“
19

 

 

Advokátní řád z roku 1868 platil s několika novelami na našem území až do roku 

1948. Patrně nejvýznamnější novelou advokátního řádu byla novela z roku 1922, která 

mj. předpokládala připuštění žen k výkonu tohoto právnického povolání.
20

 

 

Následovalo období druhé světové války. V období protektorátu byly přijímány 

protižidovské předpisy, za zmínku stojí např. nařízení č. 136/1940 Sb. o právním 

postavení židů ve veřejném životě.
21

 Ust. § 4 tohoto nařízení stanovilo, že židé 

nemohou vykonávat funkci advokáta, kandidáta advokacie (dnes bychom řekli 

advokátního koncipienta), nesměli být slovy nařízení ani obhájci ve věcech trestních, či 

                                                 

 

18
 BALÍK  op. cit., s. 45. 

19
 BALÍK  op. cit., s. 44. 

20
 Ženám bylo umožněno studovat na právnických fakultách teprve v roce 1918. 

21
 Vládní nařízení č. 136/1939 Sb., o právním postavení židů ve veřejném životě, ve znění vládního 

nařízení č. 150/1943 Sb. z. a n.  
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patentovými zástupci. Advokátní komory byly povinny takovéto osoby vymazat ze 

seznamu advokátů, čímž došlo ke značnému poklesu počtu advokátů.  

 

Období po roce 1948 můžeme označit jako období temna, neboť v tomto období 

nemůžeme mluvit o advokacii jako o svobodném povolání. V tomto období byly přijaty 

čtyři zákony o advokacii, které byly zcela poplatné své době.  

 

Jako první byl přijat zákon č. 322/1948 Sb.,
22

 který umožnil provést likvidaci 

soukromých advokátních kanceláří a samosprávných advokátních komor. Úkol 

advokacie byl v ust. § 1 zákona č. 322/1948 Sb. stanoven takto: „Advokáti jsou povinni 

přispívat k zachovávání a upevnění lidově demokratického právního řádu a napomáhat 

státním orgánům při provádění zákonů…“ Byl umožněn jediný způsob výkonu 

advokacie, a to v krajských sdruženích advokátů, která byla zřizována v sídlech 

krajských soudů. Tato krajská sdružení měla řídit výkon advokacie ve svém obvodu, 

byla oprávněna vydávat k tomuto účelu závazné směrnice a dohlížet na jejich 

dodržování. V obvodech krajských soudů byly zřízeny právní poradny, ve kterých byli 

advokáti povinni udílet bezplatně právní poradenství.  

 

V roce 1951 byl přijat nový zákon o advokacii (zákon č. 114/1951 Sb.),
23

 který 

stanovil, že úkolem advokacie je poskytovat právní pomoc „socialistickým právnickým 

osobám, jiným společenským organizacím, orgánům státní správy a občanům, hájit 

jejich zájmy v souladu se zásadou materiální pravdy a se zájmy společnosti a tím 

přispívat k upevňování socialistické zákonnosti“
24

 a že „úkoly advokacie plní pracovní 

kolektivy - advokátní poradny,“
25

 přičemž „soukromý výkon advokacie je vyloučen; 

nikdo není oprávněn poskytovat právní pomoc výdělečně.“
26

 Tímto zákonem došlo 

k úplnému popření základních principů advokacie, a to zejména výkonu advokacie jako 

                                                 

 

22
 Zákon č. 322/1948 Sb., o advokacii (advokátní řád) (dále jen „zákon č. 322/1948 Sb.“). 

23
 Zákon č. 114/1951 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1951 Sb.“). 

24
 Viz ust. § 1 zákona č. 114/1951 Sb. 

25
 Viz ust. § 2 odst. 1 zákona č. 114/1951 Sb. 

26
 Viz ust.  § 31 zákona č. 114/1951 Sb. 



 

19 

svobodného povolání a principu nezávislosti advokáta. Z advokátů se stali pouzí 

zaměstnanci advokátních poraden, byli pečlivě vybíráni, a to nikoli podle svých 

profesních schopností, nýbrž zejména podle oddanosti lidově demokratickému zřízení. 

Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování právní pomoci, za tuto 

škodu odpovídali společně a nerozdílně advokát nebo jiný člen pracovního kolektivu, 

který škodu zavinil a příslušná advokátní poradna.
27

 

 

Tento zákon o advokacii byl o několik let později nahrazen zákonem 

č. 57/1963 Sb.,
28

 který byl ve svých socialistických proklamacích v podstatě obdobný 

svému předchůdci. Posledním zákonem o advokacii z tohoto období je zákon 

č. 118/1975 Sb.
29

 Tento zákon obsahoval nejpodrobnější úpravu ze všech 

socialistických zákonů o advokacii, avšak organizační struktura advokacie zůstala i 

nadále víceméně nezměněna. Odpovědnost za škodu způsobenou advokátem při 

poskytování právní pomoci byla přenesena na krajské (městské) sdružení advokátů, 

jehož byl advokát členem.
30

 

 

S pádem komunistického režimu začala nová éra advokacie. V roce 1990 byl přijat 

první polistopadový zákon o advokacii č. 128/1990 Sb.
31

 Výkon advokacie v něm byl 

charakterizován jako „poskytování právní pomoci provozované jako nezávislé povolání 

zpravidla za úplatu.“
32

 Tento zákon se vrátil ke koncepci individuální odpovědnosti za 

škodu, když ve svém ust. § 22 stanovil, že je to advokát, kdo odpovídá klientovi za 

škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídal za 

škodu, způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem 

advokacie jeho zástupcem nebo jeho pracovníkem. Nejednalo se však o odpovědnost 

absolutní, advokát se mohl odpovědnosti zprostit, pokud prokázal, že škodě nemohlo 

                                                 

 

27
 Viz ust. § 7 zákona č. 114/1951 Sb. 

28
 Zákon č. 57/1963 Sb., o advokacii.  

29
 Zákon České národní rady č. 118/1975 Sb., o advokacii (dále jen „zákon č. 118/1975 Sb.“). 

30
 Viz ust. § 12 zákona č. 118/1975 Sb. 

31
 Zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii (dále jen „zákon č. 128/1990 Sb.“). 

32
 Viz ust. § 1 zákona č. 128/1990 Sb. 
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být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možné požadovat. 

Dále bylo zavedeno povinné pojištění profesní odpovědnosti. Před zahájením výkonu 

advokacie byl advokát povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, 

která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem advokacie, přičemž toto pojištění 

muselo trvat po celou dobu, po kterou advokát vykonával advokacii.
33

 Advokát byl 

rovněž povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou 

pracovníkům při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, za 

kterou advokát odpovídal podle zákoníku práce. Toto pojištění pak muselo trvat po 

celou dobu, po kterou advokát pracovníky zaměstnával.
34

 

  

Krátce poté byl přijat i zákon č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní 

pomoci jimi poskytované.
35

 Tímto zákonem došlo k jisté dvoukolejnosti na poli 

poskytování právních služeb, neboť kromě advokátů, jakožto tradičních poskytovatelů 

právních služeb, bylo umožněno určité skupině právnicky vzdělaných osob, aby se za 

zákonem stanovených podmínek stali tzv. komerčními právníky, kteří mohli poskytovat 

právní služby v oblasti podnikatelských právních vztahů. Touto právní úpravou se 

snažil zákonodárce vyřešit palčivý problém té doby, a to nedostatek advokátů. 

Odpovědnost komerčních právníků za škodu byla koncipována obdobně, jako 

odpovědnost advokátů.
36

 

 

Dvojkolejnost na poli poskytování právních služeb byla odstraněna až přijetím 

současného zákona o advokacii, tj. zákona č. 85/1996 Sb. 

 

                                                 

 

33
 Viz ust. § 23 zákona č. 128/1990 Sb. 

34
 Tamtéž. 

35
 Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované 

(dále jen „zákon č. 209/1990 Sb.“). 

36
 Viz ust. § 15 a § 16  a zákona č. 209/1990 Sb. 
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2.2 Současná právní úprava 

 

V České republice je v současné době odpovědnost advokáta za škodu upravena 

v zákoně o advokacii, konkrétně v ust. § 24 až § 24c  zákona o advokacii. Podle ust. § 

24 zákona o advokacii odpovídá advokát klientovi za škodu, kterou mu způsobil v 

souvislosti s výkonem advokacie. Jedná se o zvláštní případ odpovědnosti, který se 

aplikuje pouze v případě, že advokát způsobil škodu svému klientovi. V případě, že 

advokát způsobí výkonem advokacie škodu jiné osobě, než svému klientovi, odpovídá 

za tuto škodu podle obecných ustanovení o náhradě škody obsažených v občanském 

zákoníku.
37

 

 

Odpovědnost advokáta za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie je 

odpovědností objektivní a je založena na současném splnění předpokladů, jimiž jsou 

výkon advokacie, vznik škody a příčinná souvislost mezi výkonem advokacie a 

vznikem škody.
38

 Advokát se však může odpovědnosti zprostit, prokáže-li, že škodě 

nemohl zabránit ani vynaložením veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Zajímavý 

je právní názor Luboše Tichého, který považuje odpovědnost advokáta za subjektivní, 

když v zavinění spatřuje nikoli vnitřní, psychický vztah jednajícího k jeho vlastnímu 

protiprávnímu jednání a k výsledku tohoto jednání nýbrž jako odchylku od vyžadované 

míry řádné péče.
39

 Důvod, který je v zákoně o advokacii stanoven pro zproštění se 

odpovědnosti, tj. že „advokát se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat,“ považuje 

Tichý nikoli za liberační (exonerační) nýbrž za exkulpační, neboť zprostit se objektivní 

odpovědnosti lze pouze z důvodů, které nemají souvislost s jednáním odpovědné 

osoby.
40

 Sám autor přiznává, že se jedná o názor menšinový, který je opřen zejména o 

teoretické důvody. Tichý považuje za absurdní, že důsledkem převládajícího pojetí 

                                                 

 

37
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 1487/2002.  

38
 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 1862/2001.  

39
 TICHÝ, Luboš a kol. Odpovědnost advokáta za škodu. 1. vyd. Prazha C.H. Beck, 2013, xxii, 212 s. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-345-8. S. 5 

40
 TICHÝ op. cit., s. 98. 
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dochází ke štěpení odpovědnosti advokáta ve vztahu ke klientům (objektivní 

odpovědnost bez ohledu na zavinění) a ve vztahu k třetím osobám (subjektivní 

odpovědnost za zavinění).
41

 S tímto právním názorem nesouhlasím. K tomu, aby určitá 

osoba odpovídala objektivně, není zapotřebí, aby vyvíjela nebo provozovala objektivně 

nebezpečnou či rizikovou činnost. V současné době je celá koncepce odpovědnosti za 

škodu v obchodních závazkových vztazích postavena na režimu objektivní 

odpovědnosti,
42

 přičemž zcela jistě nelze tvrdit, že by podnikatelská činnost obecně byla 

„provozem“ nebezpečným nebo dokonce zvlášť nebezpečným. Lze souhlasit s tím, že 

objektivní odpovědnost klade vyšší nároky na osoby, které takto odpovídají, avšak je 

věcí zákonodárce, aby stanovil, ve kterých případech je této přísnější formy 

odpovědnosti třeba. Pokud takto odpovídají podnikatelé navzájem, kteří jsou 

profesionály ve svém oboru, není důvodu, proč by takto neměl odpovídat advokát, který 

je též podnikatelem a ve vztahu ke svým klientům je zpravidla osobou, která je v pozici 

silnějšího. Pokud jde o znění liberačního důvodu, které dle Tichého značí, že se ve 

skutečnosti jedná o vyvinění a nikoli o liberaci, je třeba uvést, že téměř totožně je 

formulován liberační důvod v ust. § 428 občanského zákoníku pro případ odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, která se rovněž chápe jako 

příklad objektivní odpovědnosti.
43

 Obdobně je vyjádřen liberační důvod v ust. § 2924 

NOZ u škody z provozní činnosti,
44

 v ust. § 2927 NOZ opětovně u škody z provozu 

dopravních prostředků atd.
45

 Zmiňovanou problematiku štěpení odpovědnosti jako 

absurdní nevnímám, naopak přijde mi logické. Jak už bylo uvedeno, jelikož je advokát 

podnikatel a navíc právní profesionál, je na něj ve vztahu ke klientům, se kterými je ve 

smluvním vztahu, kladena vyšší míra odpovědnosti, kdy není nutné, aby se zkoumala 

subjektivní stránka jeho jednání. Naopak vůči třetím osobám není zásadně povinen 

                                                 

 

41
 TICHÝ op. cit., s. 99. 

42
 Viz ust. § 373 a ust. § 757 obchodního zákoníku. 

43
 Ust. § 428 věta druhá občanského zákoníku: „Jinak se odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že 

škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.“ 

44
 Ust. § 2924 věta druhá NOZ: „Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze 

rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.“ 

45
 Ust. § 2927 odst. 2 věta druhá NOZ: „Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.“ 
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dodržovat vyšší míru standardu, která by vyplývala z existence smluvního ujednání či 

ze zákona, a je proto namístě, že jeho odpovědnost je dána jako u ostatních osob 

nepodnikatelů pouze v případě, pokud vznik škody zavinil. 

 

Nejčastějším důvodem vzniku odpovědnosti advokáta za škodu je pochybení při 

výkonu advokacie, tedy taková skutečnost, kdy advokát při poskytování právních služeb 

nebo v souvislosti s tím porušil určitou právní povinnost. Tato povinnost nemusí být 

nutně explicitně stanovena v zákoně, může se jednat o povinnost předepsanou 

advokátovi stavovským předpisem, tj. předpisem vydaným na základě zákona. 

Nejčastěji se jedná o porušení povinnosti stanovené v § 16 zákona o advokacii, podle 

něhož advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit 

se jeho pokyny. Těmito pokyny není advokát vázán pouze v případě, jsou-li v rozporu 

se zákonem nebo stavovským předpisem, avšak o této skutečnosti je advokát povinen 

klienta přiměřeně poučit. Zákon dále stanoví, že advokát je povinen jednat při výkonu 

advokacie čestně a svědomitě a zejména je povinen využívat důsledně všechny zákonné 

prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení 

pokládá za prospěšné. Častým pochybením advokátů je nedostatečné informování 

klienta, ať již o samotném průběhu soudního řízení, či o možnostech podat opravný 

prostředek proti doručenému rozhodnutí. Častá bývá rovněž nečinnost advokáta, 

v důsledku které advokát zmešká lhůtu k provedení určitého úkonu. V praxi může 

rovněž nastat situace, kdy je chyba v komunikaci na straně klienta a advokát tak 

v důsledku této skutečnosti nemá potřebné pokyny pro vedení soudního sporu, např. zda 

má podat odvolání proti doručenému rozsudku. Domnívám se, že v takové situaci je 

povinen advokát jednat tak, aby jeho klientovi nevznikla újma na jeho právech, popř. 

aby byla minimalizována možná škoda. Pokud klient s advokátem nekomunikuje a blíží 

se konec odvolací lhůty, měl by advokát podat alespoň blanketní odvolání, neboť jeho 

nepodáním by klientovi mohla být způsobena větší škoda v důsledku ztráty možnosti 

využití nejen tohoto, ale i případných následných opravných prostředků. Pokud nabude 

problém v komunikaci takových rozměrů, že advokát nebude schopen v důsledku 

absence pokynů klienta pokračovat ve vedení soudního sporu, nezbývá advokátovi než 
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v souladu s ust. § 20 odst. 2 zákona o advokacii vypovědět klientovi smlouvu o 

poskytování právních služeb.
46

  

 

Zajímavá je problematika odpovědnosti advokáta za škodu, která by byla způsobena 

v důsledku nesprávného právního názoru advokáta. Klient se zpravidla na advokáta 

obrací s důvěrou, že advokát je kvalifikovaný odborník v oblasti práva a že právní 

služby, které mu poskytne, budou správné a v ideálním případě povedou k žádanému 

cíli. Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a při 

výkonu advokacie je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich 

rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. 

Z tohoto důvodu jsou advokáti často nuceni hledat argumentaci, která klientovi pomůže, 

ačkoliv tato argumentace nemusí být vždy zcela v souladu s ustálenou rozhodovací 

praxí. V takových situacích se často může stát, že klient ve sporu i přes snahu advokáta 

nakonec neuspěje. Prohra v soudním sporu je zpravidla spojena minimálně s nutností 

uhradit náklady soudního řízení úspěšné protistraně, což klient může považovat za 

majetkovou újmu a za svůj neúspěch ve sporu může vinit advokáta, neboť jeho právní 

názor, který v soudním řízení zastával, se ukázal jako nesprávný. Pokud však advokát 

nijak nevybočil ze standardní odborné advokátní praxe a nejednalo se z jeho strany o 

zcela zjevné odborné pochybení, není možné vyvozovat jeho odpovědnost za škodu 

pouze v důsledku toho, že se jeho právní názor nakonec neprosadil. V opačném případě 

by advokát nemohl účinně hájit zájmy svých klientů, pokud by nemohl bez obav ze své 

případné odpovědnosti prosazovat pro klienta příznivější výklad právního předpisu. Lze 

proto souhlasit s názorem Zdeňka Buchty, že odpovědnost advokáta by v takovém 

případě měla nastupovat pouze za situace, kdy jde o právní názor natolik krajně 

nestandardní, že např. jde proti výslovné dikci právního předpisu a k jehož realizaci 

bylo přesto přistoupeno bez poskytnutí informovaného souhlasu klienta.
47

 Mohou totiž 

nastat situace, kdy klient bude vyžadovat, aby advokát zastával v určitém řízení právní 

                                                 

 

46
 Popř. požádat o zrušení svého ustanovení soudem či požádat Českou advokátní komoru o určení jiného 

advokáta. 

47
 BUCHTA, Zdeněk. K odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou z neznalosti. Právní rozhledy. 

2008, č. 2. 
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názor, a to i přes upozornění advokáta, že se jedná o argumentaci velmi problematickou, 

která nemá oporu nejen v ustálené judikatuře, ale jde např. proti smyslu a účelu 

právního předpisu. Jelikož je advokát zásadně vázán pokyny klienta (pokud nejsou 

v rozporu s právními nebo stavovskými předpisy), měl by i takovou argumentaci použít 

(pochopitelně po řádném poučení klienta a rizicích s ní spojených). 

 

Pojmovým předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je samotný vznik škody. 

Jak už bylo uvedeno výše, škodou je majetková újma, která nastala v majetkové sféře 

poškozeného, a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi. Výši 

vzniklé škody musí prokázat poškozený. Škoda může spočívat v tom, že se majetek 

poškozeného (věřitele) v důsledku pochybení advokáta nezvětšil o plnění dlužníkovy 

povinnosti, např. advokát zmeškal lhůtu pro podání žaloby, nenavrhl a nepředložil 

soudu veškeré potřebné důkazy k prokázání skutkových tvrzení svého klienta, ač je měl 

od klienta k dispozici aj. Vzniklá škoda však může rovněž spočívat v plnění, které 

musel poškozený klient vynaložit, ačkoli by k tomu nebyl podle zákona povinen, např. 

advokát zmeškal první jednání ve věci, kde jeho klient vystupoval jako žalovaný a 

v důsledku této skutečnosti byl jeho klient odsouzen k plnění rozsudkem pro zmeškání, 

popř. advokát zmeškal lhůtu pro podání odporu proti platebnímu rozkazu apod.  

 

Z ryze praktických důvodů je třeba rovněž uvažovat, kdy přesně škoda vznikla, 

neboť nejdříve od této doby může začít v souladu s ust. § 106 občanského zákoníku 

běžet promlčecí doba (vznik škody je nezbytným předpokladem toho, aby se poškozený 

o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, mohl dozvědět). Jak uvedl Nejvyšší soud ČR ve 

svém  rozsudku ze dne 23. srpna 2007, sp. zn. 25 Cdo 2507/2005,
48

 „při řešení otázky 

promlčení nároku na náhradu škody způsobené advokátem jeho klientovi je nezbytné v 

první řadě vymezit, jaká újma má být nahrazena. Počátek objektivní i subjektivní 

promlčecí doby může být totiž velice rozdílný v závislosti na tom, za jakou konkrétní 

újmu je náhrada požadována, a dále i na tom, jak k této újmě došlo, tj. v čem spočívá 

pochybení advokáta.“ V posuzované věci byla řešena právní otázka, zda subjektivní 

                                                 

 

48
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. srpna 2007, sp. zn. 25 Cdo 2507/2005.  
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promlčecí doba počala běžet již okamžikem vyhlášení rozsudku, na jehož základě byla 

žalobkyně povinna zaplatit určitou částku, nebo až okamžikem, kdy žalobkyně 

přisouzenou částku zaplatila. Nejvyšší soud ČR správně dovodil, že „jelikož subjektivní 

promlčecí doba nemůže začít běžet dříve než promlčecí doba objektivní, nelze její 

počátek odvíjet od okamžiku, kdy byl vyhlášen rozsudek, ukládající žalobkyni platební 

povinnost, nýbrž až k okamžiku, kdy ke škodě skutečně došlo, tedy k okamžiku, kdy 

žalobkyně finanční prostředky poskytla, neboť k tomuto okamžiku se zároveň váže 

počátek běhu objektivní promlčecí doby.“
49

 Ne vždy se však promlčení nároku na 

náhradu škody řídí občanským zákoníkem. „V případě, že smlouvu o poskytování 

právních služeb uzavřel s advokátem podnikatel a týkala se jeho podnikání, řídí se 

promlčení práva na náhradu škody způsobené advokátem klientovi v souvislosti s 

výkonem advokacie obchodním zákoníkem.
50

 

  

Zpravidla nejsložitější bývá prokázání posledního předpokladu, a to příčinné 

souvislosti. O vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem výkonu 

advokacie.  Pokud byla příčinou vzniku škody jiná skutečnost než výkon advokacie, 

odpovědnost za škodu nenastává. Příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž 

existence by ke škodnému následku nedošlo. V souladu s ustálenou judikaturou 

Nejvyššího soudu České republiky je příčinná souvislost mezi pochybením advokáta při 

výkonu advokacie a vznikem škody dána tehdy, jestliže nebýt pochybení advokáta, byl 

by jeho klient (poškozený) v soudním řízení úspěšný. Důkazní břemeno v tomto směru 

leží na poškozeném, který musí prokázat, že by při řádném postupu advokáta 

v původním řízení uspěl. Poškozený např. musí prokázat, že jeho právo na plnění proti 

jeho dlužníkovi existovalo a že při řádném výkonu advokacie by se svého práva u soudu 

domohl.
51

 V řízení o náhradu škody způsobené advokátem musí soud řešit předběžnou 

                                                 

 

49
 Tamtéž. V posuzovaném případě šlo o to, že žalovaný zastupoval žalobkyni jako advokát v řízení před 

soudem, ve kterém bylo žalobkyni (v původním sporu byla v procesním postavení žalované) uloženo, aby 

zaplatila doplatek ceny za zhotovení domu. Škoda žalobkyně byla způsobena tím, že žalovaný jako 

advokát v původním řízení neuplatnil kompenzační námitku z důvodů vad díla. 

50
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. srpna 2011, sp. zn. 25 Cdo 520/2009.  

51
  Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. září 2009, sp. zn. 25 Cdo 2533/2007.  
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otázku, zda by poškozený při řádném postupu advokáta s žalobou u soudu opravdu 

uspěl. Předpokladem vzniku nároku na náhradu škody je zjištění, že nebýt pochybení 

advokáta, pak by k uspokojení pohledávky mandanta jeho dlužníky došlo, tedy že toto 

pochybení je hlavní a rozhodující příčinou vzniklé majetkové újmy. Je proto třeba 

nejprve zodpovědět otázku, zda by v případě, že by advokát své povinnosti při výkonu 

advokacie neporušil, skutečně došlo k rozmnožení majetkových hodnot mandanta v 

rozsahu požadované náhrady.
52

 Dále je třeba posoudit, zda by bylo možné nárok 

mandanta vůči jeho dlužníkům při pravidelném běhu okolností vymoci, a to zejména 

vzhledem k osobním a majetkovým poměrům dlužníků, a zda by tedy k jeho uspokojení 

vůbec mohlo dojít.
53

  

 

Jak už bylo uvedeno výše, v případě odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou 

výkonem advokacie se jedná o odpovědnost objektivní, advokát tedy odpovídá za 

samotný výsledek, za škodu, aniž je uvažováno jeho zavinění. Advokát se odpovědnosti 

za škodu zprostí pouze v případě, pokud prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani 

při vynaložení veškerého úsilí, které bylo po něm možné požadovat. Lze si zde 

například představit situaci, kdy v souladu s ust. čl. 8 odst. 3 etického kodexu
54

 advokát 

upozorní klienta na skutečnost, že ve věci, o kterou ho klient žádá, nemá dostatek 

zkušeností nebo speciálních znalostí a že je tedy povinen poskytnutí právní služby 

odmítnout. Pokud i po vysvětlení klient trvá na poskytnutí právní služby tímto 

advokátem a advokát se i přes spolupráci s jiným advokátem či odborníkem dopustí 

pochybení, které bylo způsobeno právě v důsledku nedostatku zkušeností nebo 

speciálních znalostí (např. při přípravě smluvní dokumentace v technicky složité 

problematice spoléhá na odbornou pomoc specialisty, která se však později ukáže jako 

chybná, a v důsledku toho budou ve smluvní dokumentaci chyby, ze kterých vznikne 

                                                 

 

52
 Tamtéž. 

53
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 2789/2006.  

54
 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se 

stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění 

pozdějších předpisů. In: Věstník České advokátní komory. 1997, č. 1. Dostupné z: 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23  (dále jen „etický kodex“). 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23
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klientovi škoda), pak je dle mého názoru naplněn důvod liberace zakotvený v ust. § 24 

odst. 4 zákona o advokacii. 

 

Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi i tehdy, byla-li škoda způsobena v 

souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jiným jeho zaměstnancem. 

Zástupcem advokáta je nejčastěji substituující advokát, advokátní koncipient, popř. jiný 

zaměstnanec advokáta. V souladu s ust. § 25 odst. 2 o.s.ř. je totiž advokát, kterému 

účastník udělil plnou moc, oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo (s 

výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle občanského soudního řádu 

povinné) advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem. 

Pokud se advokát rozhodne této možnosti, kterou mu o.s.ř. dává, využít, logicky 

odpovídá za škodu, kterou jeho zástupce klientovi způsobí, neboť je to právě tento 

advokát, který je ve smluvním vztahu se svým klientem.  

 

Za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie v pracovním poměru, tj. 

způsobí-li škodu advokát zaměstnaný jiným advokátem,
55

 odpovídá klientovi 

zaměstnavatel advokáta. Odpovědnost advokáta – zaměstnavatele je vůči klientovi 

neomezená, advokát je povinen uhradit veškerou škodu vzniklou v důsledku pochybění 

svých zaměstnanců. Odpovědnost zaměstnaného advokáta podle pracovněprávních 

předpisů však tím není nijak dotčena.
56

  

 

                                                 

 

55
 S účinností od 1. dubna 2006 je možné vykonávat advokacii též v pracovním poměru k jinému 

advokátovi nebo ke společnosti (tuto možnost přinesla novela zákona o advokacii provedená zákonem č. 

79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony). Advokát, který vykonává advokacii tímto způsobem, se pak nazývá zaměstnaný 

advokát. 

56
 V souladu s ust. § 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákoník práce“) odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil 

zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, přičemž 

zásadně platí, že výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého 

zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením 

povinnosti, kterým způsobil škodu (§ 257 odst. 2 zákoníku práce). 
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V případě, že advokát vykonává advokacii ve společnosti (nebo zahraniční 

společnosti), odpovídá klientovi za škodu tato společnost. V souladu s ust. § 15 zákona 

o advokacii mohou advokáti za splnění dalších podmínek vykonávat advokacii jako 

společníci veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo společnosti s 

ručením omezeným založené podle obchodního zákoníku.
57

 Odpovědnost těchto 

obchodních společností je rovněž neomezená, přičemž pokud jde o veřejnou obchodní 

společnost a komanditní společnost, pak k odpovědnosti společnosti v souladu 

s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku
58

 navíc přistupuje i ručení společníků 

(u komanditní společnosti pouze komplementářů) za závazky společnosti, přičemž 

společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně.  

 

2.3 Pojištění odpovědnosti 

 

Poskytování právních služeb je vysoce specializovaná činnost, která klade značné 

nároky na osoby, které se jí věnují, zejména z důvodu neustále se měnícího právního 

řádu. Advokát jako osoba práva znalá a oprávněná poskytovat právní služby ve všech 

oblastech, si proto musí neustále doplňovat svoje vzdělání, aby byl schopen reagovat na 

četné novely právních předpisů a aby byl schopen poskytovat svým klientům kvalitní 

právní služby. Avšak i advokát se může dopustit omylu, v důsledku něhož vznikne jeho 

klientovi škoda. Samotný nárok klienta na náhradu škody by však mohl v některých 

případech zůstat na úrovni právní teorie, pokud by nebylo zajištěno, že se klient náhrady 

škody skutečně domůže. Za tímto účelem zákonodárce stanovil, že nezbytnou 

podmínkou pro výkon advokacie je též povinné pojištění odpovědnosti za škodu. 

Z pojistného plnění jsou pak uspokojovány případné nároky klientů na náhradu vzniklé 

škody. 

                                                 

 

57
 Zákon č. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 

zákoník“). Obchodní zákoník bude s účinností ke dni 1. ledna 2014 zrušen v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva. Právní úprava obchodních společností bude upravena v zákoně o obchodních 

korporacích. 

58
 Ručení společníků u těchto dvou typů obchodní společností stejným způsobem upravuje i ZOK, který 

se bude aplikovat na ručení společníků obchodních korporací od 1. ledna 2014. 
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V souladu s ust. § 24a zákona o advokacii musí být advokát, který vykonává 

advokacii samostatně nebo ve sdružení, pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za 

kterou klientovi odpovídá, přičemž minimální limit pojistného plnění z pojištění 

advokátů je stanoven stavovským předpisem. Tímto předpisem je usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku ze dne 15. září 2009, 

kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů.
59

 Minimální 

pojistný limit v současné době činí 3.000.000,- Kč pro advokáta vykonávajícího 

advokacii samostatně. V případě sdružení advokátů se tento limit pro každého advokáta 

ze sdružení násobí počtem členů sdružení, ve veřejné obchodní společnosti počtem 

společníků a v komanditní společnosti počtem komplementářů.  

 

Advokát, který vykonává advokacii ve veřejné obchodní společnosti nebo jako 

komplementář komanditní společnosti (tj. neomezeně ručící společník), musí být 

pojištěn v rámci pojištění společnosti, nebo samostatně, a to pro případ vzniku závazku 

k náhradě škody z důvodu ručení za závazky společnosti podle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

 

Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musí být po celou dobu 

své existence pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi 

odpovídají. Toto pojištění společnosti je předpokladem pro její zápis do obchodního 

rejstříku.
60

 Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti musí činit nejméně 

50.000.000,- Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným nebo nejméně 

                                                 

 

59
 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2009 Věstníku ze dne 15. září 2009, kterým se 

stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, ve znění usnesení představenstva České 

advokátní komory č. 7/2010 Věstníku ze dne 15. září 2010. In: Věstník České advokátní komory. 2009, č. 

4. Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23&conn=63&pg=2.  

 
60

 Stejnopis nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy o pojištění společnosti, popřípadě doklad 

vydaný pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující pojištění společnosti musejí být 

připojeny k návrhu na zápis společnosti nebo každého nového společníka společnosti do obchodního 

rejstříku a ukládají se do sbírky listin v obchodním rejstříku, a to včetně stejnopisů nebo úředně 

ověřených kopií změn dokladu o pojištění společnosti (§ 24b odst. 4 zákona o advokacii). 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?pgid=23&conn=63&pg=2
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10.000.000,- Kč za každého komanditistu komanditní společnosti (za předpokladu, že ti 

nemají pozastaven výkon advokacie).
61

 V případě, že dojde ke změnám, které mají vliv 

na celkovou pojistnou částku (např. zvýšení počtu společníků ve společnosti s ručením 

omezeným, komanditistů komanditní společnosti anebo k zániku pozastavení výkonu 

advokacie některého ze společníků nebo komanditistů), musí být pojistné plnění 

zvýšeno tak, aby odpovídalo minimálnímu limitu pojistného plnění, a to ode dne, kdy k 

takové změně došlo.  

 

Existují dva možné způsoby pojištění odpovědnosti advokátů za škodu. Všichni 

advokáti si mohou (obchodní společnosti musí – pro ně jiná varianta neexistuje) sjednat 

pojištění odpovědnosti individuálně u jednotlivých pojišťoven, které tento druh 

pojištění, tzv. pojištění profesní odpovědnosti, nabízí. Při sjednávání pojištění jsou 

pochopitelně vázány minimálními limity pojistného plnění z pojištění (tzv. pojistné 

částky). Tyto limity jsou, jak sám jejich název napovídá, nejnižší možnou mírou 

pojištění, které advokát musí mít. V souladu s ust. čl. 9 odst. 3 etického kodexu je však 

advokát povinen přizpůsobit výši svého pojištění rizikovosti právních služeb, které 

poskytuje. Zvětší-li se v průběhu poskytování právní služby podstatně rozsah možné 

odpovědnosti advokáta za škodu, je povinen rozsah svého pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu přiměřeně rozšířit. V opačném případě musí advokát ukončit 

poskytování právních služeb takovému klientovi (respektive odstoupit od smlouvy o 

poskytování právních služeb), jehož se to týká.  

 

Druhou možností, avšak pouze pro advokáty vykonávající advokacii samostatně 

nebo jako účastníci sdružení, je tzv. hromadné pojištění advokátů, které sjednává ČAK. 

Toto hromadné pojištění advokátů je základním pojištěním pro všechny advokáty, kteří 

vykonávají advokacii samostatně nebo jako účastníci sdružení. Pokud advokát nechce 

být hromadného pojištění advokátů účasten, musí ČAK předložit doklad vydaný 

pojišťovnou nebo jinou příslušnou osobou, dosvědčující, že je pro příslušný kalendářní 

rok pojištěn samostatně (toto pojištění musí splňovat podmínku minimálních limitů 

                                                 

 

61
 Viz ust. § 24b odst. 2 zákona o advokacii. 
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pojistného plnění – viz výše). Oznámení ČAK však musí advokát učinit včas, 

nejpozději do konce kalendářního roku, předcházejícího kalendářnímu roku, na který je 

pojištěn samostatně, jinak bude automaticky zařazen do hromadného pojištění advokátů. 

 

Jelikož je profesní pojištění odpovědnosti za škody značně nákladnou záležitostí, 

najde se nemálo advokátů, kteří se snaží tuto zákonnou povinnost obejít, popř. kteří ji 

více či méně nerespektují. Kárné senáty ČAK však takovéto případy postihují a 

advokáty, kteří tuto zákonnou povinnost nedodržují, trestají. Jak uvedl kárný senát 

ČAK, „je závažným porušením povinností advokáta, jestliže nesplní povinnost být pro 

případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb pojištěn tím, 

že nezaplatí včas pojistné pro pojištění rámcovou pojistnou smlouvou, ani se nepojistí 

individuálně.“
62

 V jiném případě kárný senát ČAK dovodil, že „jde o závažné porušení 

povinnosti advokáta, jestliže nedbá o to, aby byl nepřetržitě pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb a jestliže navíc 

neoznámí ČAK, že pojištěn není.“
63

 V obou těchto případech byla kárně obviněným 

advokátům uložena jako kárné opatření pokuta.  

 

2.4 Důkazní břemeno 

 

Jak už bylo výše naznačeno, důkazní břemeno
64

 o tom, že při výkonu advokacie 

vznikla klientovi škoda, nese poškozený klient. Poškozený klient musí zpravidla 

v řízení před soudem prokázat, že mu vznikla škoda a v jaké výši, a že vznik této škody 

byl v příčinné souvislosti s výkonem advokacie, tedy nejčastěji, že advokát při 

                                                 

 

62
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 23. dubna 1999, sp. zn. K 370/98. In: 

Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 1999, č. 10. 

63
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 1. června 2004, sp. zn. K 364/98. In: 

Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2004, č. 6. 

64
 Důkazní břemeno je významný institut týkající se procesu dokazování v civilním řízení. Pod pojmem 

důkazní břemeno se rozumí procesní odpovědnost účastníka civilního soudního řízení za to, že v řízení 

budou rozhodné skutečnosti prokázány tak, aby soud mohl rozhodnout v jeho prospěch. Pokud účastník 

důkazní břemeno neunese, následkem je prohra ve sporu. 
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poskytování právních služeb pochybil a že v důsledku tohoto pochybení nastala 

v majetkové sféře klienta újma, vyčíslitelná v penězích.  

 

Ačkoli, jak už bylo výše mnohokrát uvedeno, se jedná v případě odpovědnosti 

advokáta za škodu o odpovědnost objektivní a poškozený nemusí prokazovat zavinění 

advokáta, je situace pro poškozené klienty velmi složitá, zejména pokud jde o 

prokazování příčinné souvislosti. V souladu s výše citovanou judikaturou totiž musí 

žalobce v řízení o náhradu škody proti advokátovi prokázat, že by v původním řízení, ve 

kterém ho advokát zastupoval, byl úspěšný a že pouze v důsledku pochybení advokáta 

pro něj skončilo původní řízení neúspěchem, v důsledku čehož mu byla způsobena 

újma, ať již v podobě skutečné škody nebo ušlého zisku. Domnívám se, že řízení o 

náhradě škody proti advokátovi jsou jedny z nejsložitějších, neboť soud v nich zpravidla 

musí jako předběžnou otázku samostatně vyřešit to, co bylo předmětem původního 

řízení a teprve následně může přistoupit k řešení samotného merita sporu, tedy zda jsou 

zde dány i další předpoklady odpovědnosti za škodu. Jelikož klienti zpravidla v průběhu 

právního zastupování spoléhají na své advokáty, je pro ně pak značně obtížné 

specifikovat, v čem konkrétně jejich advokát pochybil a přesně vyčíslit, jaká škoda jim 

vznikla. Spory o náhradu škody obecně patří mezi právně nejsložitější a kladou vysoké 

nároky na žalobce, který nese důkazní břemeno. Jelikož na straně žalovaného stojí vždy 

právně vzdělaný odborník a dále též s ohledem zákonnou koncentraci řízení je takřka 

nemožné (avšak nikoli zcela vyloučené), aby tento druh sporů skončil pro nezastoupené 

účastníky úspěchem. Tito poškození klienti si zpravidla stěžují na postup advokáta u 

ČAK, která jednání advokáta posoudí z hlediska případné kárné odpovědnosti (blíže viz 

níže), avšak většinou jim nezbude než se obrátit na jiného advokáta, který by převzal 

jejich právní zastoupení proti bývalému advokátovi. Advokát, který převezme právní 

zastoupení ve sporu proti jinému advokátovi je pak v souladu s ust. čl. 14 odst. 1 

etického kodexu povinen o této skutečnosti a o výsledku sporu bez zbytečného odkladu 

informovat ČAK. Tento druh soudních sporů je však téměř vždy doprovázen určitou 

mírou animozity, neboť vztah mezi klientem a jeho bývalým advokátem bývá zpravidla 

velmi vyhrocený. 
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Pochopitelně ne vždy se musí jednat o škodu způsobenou v důsledku pochybení 

advokáta při zastupování klienta před soudem. Rovněž je možné si představit situaci, 

kdy škoda vznikne v důsledku právních služeb poskytovaných v rámci právního 

poradenství, např. při sepisování smluv, ale i v rámci pouhé právní konzultace. Pokud 

advokát chybně připraví smlouvu, např. neuvede ve smlouvě některou z jejích 

podstatných náležitostí a v důsledku toho bude smlouva neplatná, čímž klient přijde o 

možnost uzavřít lukrativní obchod, je i zde otázka odpovědnosti za škodu zcela 

nasnadě. V takovém případě je situace pro poškozeného klienta o něco jednodušší, 

neboť pokud je pochybení advokáta zřejmé z nějaké listiny, má tento klient značně 

usnadněnou důkazní pozici. Pokud však advokát klientovi chybně poradil při ústní 

konzultaci, přičemž klient se touto radou řídil a v důsledku toho mu vznikla škoda, bude 

pro klienta velmi složité prokázat, že došlo k pochybení advokáta.  

 

Lze uzavřít, že pokud vznikne klientovi z jednání advokáta škoda, ocitá se tento 

klient ve značně složité situaci. Zpravidla totiž dojde k narušení důvěry klienta 

v advokátní stav, avšak pokud chce poškozený klient získat náhradu vzniklé škody, 

nezbude mu, než se obrátit na jiného advokáta, který by mu v této záležitosti poradil a 

vedl následný soudní spor. V případě, kdy není poškozený klient z jakéhokoli důvodu 

ve sporu o náhradu škody proti advokátovi úspěšný (nejčastěji z důvodu neprokázání 

pochybení advokáta a příčinné souvislosti), je výsledkem tohoto sporu nepříznivě 

ovlivněn i jeho vztah se současným advokátem. V případě některých klientů tak může 

vznikat snaha o hledání chyb též v zastupování jejich současným advokátem a spory o 

náhradu škody se tak mohou řetězit. 

 

2.5 Odpovědnost státu či individuální odpovědnost 

 

V současné době je v České republice odpovědnost advokáta za škodu založena 

výlučně na základě individuální odpovědnosti. Zásadně platí, že advokát odpovídá 

osobně klientovi za škodu, kterou mu chybným poskytováním právních služeb způsobil. 

Pokud zákon v některých případech přesouvá odpovědnost na jiný právní subjekt, 

typicky na obchodní společnost, prostřednictvím které je advokacie vykonávána, 

nemění to nic na skutečnosti, že se jedná o odpovědnost individuální.  
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S ohledem na skutečnost, že se jedná o individuální odpovědnost, tedy za škodu 

odpovídá a škodu nahrazuje advokát, popř. obchodní společnost, jejichž poskytováním 

právních služeb ke škodě došlo, je podstatná otázka reálného vymožení náhrady vzniklé 

škody. V případě, že advokát neuhradí vzniklou škodu dobrovolně, a to ani na základě 

pravomocného rozsudku, kterým byl k náhradě škody odsouzen, nastupuje řízení 

vykonávací či exekuční, ve kterém je za účelem vymožení pohledávky postižen 

advokátův majetek. Na tomto místě bych však ráda podotknula, že nesplnění jakéhokoli 

závazku ze strany advokáta, natož závazku, který advokátovi vznikl v souvislosti 

s výkonem advokacie, je Českou advokátní komorou považováno za závažné porušení 

povinností advokáta a tedy i kárné provinění (viz níže kapitola Kárná odpovědnost).  

Jelikož obecně ne vždy vede výkon rozhodnutí či exekuce k cílenému výsledku, a také 

z důvodu ulehčení situace poškozeným klientům, zvolil český zákonodárce cestu 

povinného pojištění advokátů za škodu vzniklou při výkonu advokacie (blíže viz výše), 

kdy poškozený klient má vyšší šanci, že náhradu škody skutečně obdrží, a to od 

pojišťovny, u které je příslušný advokát pojištěn. 

 

2.6 Kárná odpovědnost 

 

V případě, že advokát způsobí svému klientovu při výkonu advokacie škodu, stane se 

tak nejčastěji v důsledku toho, že advokát (popř. advokátní koncipient, který je jeho 

zaměstnancem) zanedbal či porušil některou z povinností, které na něj právní řád nebo 

stavovské předpisy kladou. V takovém případě nastupuje kromě výše uvedené 

odpovědnosti za škodu též kárná odpovědnost. V souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona o 

advokacii je kárným proviněním závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností 

stanovených advokátovi (nebo advokátnímu koncipientovi) zákonem o advokacii, 

zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem. 
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O tom, zda se advokát dopustil, či nedopustil kárného provinění, rozhoduje v kárném 

řízení zahájeném na základě kárné žaloby podané kárným žalobcem
65

 tříčlenný kárný 

senát složený ze členů kárné komise ČAK. Kárná komise je jedním z orgánů ČAK a její 

členové jsou voleni z řad advokátů. O kárných proviněních advokáta tak rozhodují 

příslušníci téže profese.  

 

Kárná žaloba musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy se kárný žalobce o 

kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy ke kárnému 

provinění došlo. Obdobně jako např. u přestupků je v případě kárného provinění 

omezena doba, po kterou je možné kárné řízení zahájit. Na rozdíl od přestupků však 

v případě kárného provinění neplatí, že je třeba, aby bylo v této lhůtě o kárném 

provinění pravomocně rozhodnuto, nýbrž postačí, aby řízení bylo v dané lhůtě zahájeno 

podáním kárné žaloby. 

 

Za kárné provinění může být kárně obviněnému uloženo tzv. kárné opatření. 

Kárnými opatřeními jsou: napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta až do výše 

stonásobku (u advokátního koncipienta dvacetinásobku) minimální měsíční mzdy 

stanovené zvláštním právním předpisem, dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na 

dobu od šesti měsíců do tří let, vyškrtnutí ze seznamu advokátů, popř. ze seznamu 

advokátních koncipientů. Kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů má za 

následek, že vyškrtnutý advokát nemůže být po dobu pěti let od vyškrtnutí znovu 

zapsán do seznamu advokátů. 

 

Proti rozhodnutí kárného senátu v kárném řízení je možné podat odvolání. O 

odvolání pak rozhoduje tříčlenný senát ustanovený z členů odvolací kárné komise. 

Poslední možností, jak zvrátit rozhodnutí kárného odvolacího senátu je cestou správního 

soudnictví, a to počínaje podáním správní žaloby dle ust. § 65 s.ř.s.
66

  

 

                                                 

 

65
 Kárným žalobcem může být buď předseda kontrolní rady ČAK nebo ministr spravedlnosti (viz ust. § 

46 odst. 3 a § 51 odst. 2 zákona o advokacii). 

66
 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). 
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V souvislosti s odpovědností advokáta za škodu připadají v úvahu zejména kárná 

provinění spočívající v porušení povinnosti zakotvené v ust. § 16 zákona o advokacii 

(povinnost chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, 

povinnost využívat důsledně všechny zákonné prostředky a uplatnit v zájmu klienta vše, 

co advokát podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné). Z rozhodnutí kárných 

senátů ČAK je tak možné uvést následující příklady: 

 „Před podpisem nové kupní smlouvy je advokát povinen si náležitě ověřit, 

zda účastníci původní kupní smlouvy, kterou advokát sám sepsal, od ní 

skutečně odstoupili.“
67

 

 „Zpětvzetí třeba i beznadějného odvolání bez předchozího souhlasu klienta je 

závažným porušením povinnosti advokáta a tedy kárným proviněním.“
68

 

 „Pokud advokát bezpečně a mimo jakoukoli pochybnost nezjistí skutečné 

stanovisko svého klienta a v důsledku toho nepodá proti rozsudku odvolání, 

dopouští se kárného provinění.“
69

 

 „Jde o závažné porušení povinnosti advokáta, jestliže nesplní požadavek 

klienta – byť ne zcela doložený potřebnými doklady – o uplatnění nároku na 

odškodnění za vazbu a zaviní tak promlčení jeho nároku.“
70

 

 „Jestliže advokát předá jím vypracované podání klientovi, aniž by ho jasně 

poučil o lhůtě, ve které je nutno toto podání odeslat nebo doručit soudu, 

                                                 

 

67
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 24. února 1995, sp. zn. K 51/94. In: Bulletin 

advokacie. Česká advokátní komora, 1995, č. 9. 

68
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 13. května 1998, sp. zn. K 142/97. In: Sbírka 

kárných rozhodnutí České advokátní komory 1998 - 1999. Praha: Česká advokátní komora, březen 2001.  

69
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 24. září 1999, sp. zn. K 2/99. In: Sbírka 

kárných rozhodnutí České advokátní komory 2000 – 2001. Praha: Česká advokátní komora, červen 2002. 

70
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 19. října 2001, sp. zn. K 86/01. In: Sbírka 

kárných rozhodnutí České advokátní komory 2002 – 2003; Souhrnné rejstříky ke kárným rozhodnutím 

1991 – 2003. Praha: Česká advokátní komora, červen 2004. 
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dopouští se tak závažného porušení povinnosti advokáta a tím i kárného 

provinění.“
71

 

 „Je závažným profesním pochybením a tedy i kárným proviněním, jestliže 

advokát bez vědomí klienta uzavře s protistranou dohodu o splátkách a bez 

vědomí klienta dokonce vezme zpět žalobu.“
72

 

 „Je závažným porušením povinnosti advokáta, když soudu nepředloží plnou 

moc a tím způsobí, že není soudem vyrozumíván o termínech jednání, a 

v důsledku toho se k jednání nedostaví, a když v jiném případě při vyrozumění 

klienta o termínu jednání uvede nesprávné datum.“
73

 

 „Je kárným proviněním, jestliže advokát podá stížnost proti rozhodnutí soudu 

elektronickou poštou, avšak nepřipojí elektronický podpis a zaviní tak 

odmítnutí stížnosti.“
74

 

 

Pravděpodobně s cílem ušetřit a maximalizovat zisky někteří advokáti porušují 

ustanovení o povinném pojištění profesní odpovědnosti (ust. § 24a a násl. zákona o 

advokacii), ať již tím, že nezaplatí pojistné, v důsledku čehož jejich pojištění zanikne, 

popř. si sjednají pojištění s příliš nízkou pojistnou částkou v porovnání s rizikovostí 

případů, ve kterých právní služby poskytují. Rovněž zde je možné uvést příkladmo 

jedno z rozhodnutí kárných senátů ČAK: 

 „Je závažným porušením povinnosti advokáta, jestliže nesplní povinnost být 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 

                                                 

 

71
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 24. května 2002, sp. zn. K 13/02. In: Sbírka 

kárných rozhodnutí České advokátní komory 2002 – 2003; Souhrnné rejstříky ke kárným rozhodnutím 

1991 – 2003. Praha: Česká advokátní komora, červen 2004.  

72
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 15. prosince 2000, sp. zn. K 76/00. In: 

Sbírka kárných rozhodnutí České advokátní komory 2002 – 2003; Souhrnné rejstříky ke kárným 

rozhodnutím 1991 – 2003. Praha: Česká advokátní komora, červen 2004.   

73
 Rozhodnutí odvolací kárné komise České advokátní komory ze dne 14. února 2007, sp. zn. K 42/06. In: 

Sbírka kárných rozhodnutí České advokátní komory 2008 - 2009. Praha: Česká advokátní komora, květen 

2010.  

74
 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 7. září 2009, sp. zn. K 68/2009. In: Sbírka 

kárných rozhodnutí České advokátní komory 2008 - 2009. Praha: Česká advokátní komora, květen 2010.  
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právních služeb tím, že nezaplatí pojištění podle rámcové smlouvy nebo za 

individuální pojištění, které si sám sjednal.“
75

 

 

Pokud advokát způsobí svému klientovi škodu, za kterou je odpovědný, je povinen 

jednat čestně a svědomitě, jak mu ukládá zákon o advokacii a etický kodex, 

spolupracovat při likvidaci pojistné události s pojišťovnou a vůbec postupovat tak, aby 

byla vzniklá škoda v plném rozsahu nahrazena. V případě, že advokát takto 

nepostupuje, dopouští se kárného provinění. Z kárných rozhodnutí pak lze uvést tyto 

příklady: 

 „Nesplnění závazku advokáta přijatého v souvislosti s profesním pochybením 

je závažným porušením jeho zákonné povinnosti a nedobrým signálem široké 

veřejnosti ke špatnému hodnocení advokátského stavu a tím i ke snižování 

důstojnosti a společenské prestiže advokacie.“
76

 

 „Je nepřípustné, aby se advokát vyhýbal své odpovědnosti za škodu, kterou 

způsobil včasným neuplatněním nároku klienta, vědomě nepravdivým 

tvrzením, že tohoto klienta v předmětné věci nezastupoval.“
77

 

 „Způsobí-li advokát v souvislosti s výkonem advokacie klientovi škodu, je 

povinen poskytnout pojišťovně veškerou součinnost potřebnou pro likvidaci 

pojistné události.“
78

 

 

Výše uvedené případy demonstrují, jaké skutečnosti jsou ze strany kárného senátu 

České advokátní komory považovány za kárné provinění. Ne vždy je však jednoznačné, 
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 Rozhodnutí kárné komise České advokátní komory ze dne 23. dubna 1999, sp. zn. K 370/98. In: Sbírka 

kárných rozhodnutí České advokátní komory 1998 - 1999. Praha: Česká advokátní komora, březen 2001.  

76
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kárných rozhodnutí České advokátní komory 1998 - 1999. Praha: Česká advokátní komora, březen 2001.  
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234/98. In: Sbírka kárných rozhodnutí České advokátní komory 2000 - 2001. Praha: Česká advokátní 
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2002. 
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zda určité jednání advokáta naplňuje skutkovou podstatu kárného provinění. 

V některých případech může dojít k přehodnocení právního názoru již rozhodnutím 

odvolacího kárného senátu (takové případy však zpravidla nejsou zveřejňovány, tudíž 

lze jen obtížně uvést skutkové okolnosti, které k takovému přehodnocení vedly), jindy 

až rozhodnutím soudu ve správním soudnictví, pokud advokát využil možnost 

správního přezkumu rozhodnutí odvolacího kárného senátu.  

 

K jednomu takovému případu došlo v kárné věci vedené Českou advokátní komorou 

pod sp. zn. K 116/02, ve které byl advokát shledán vinným kárným proviněním, které 

spočívalo v tom, že podal na svou bývalou klientku, která u něj uplatnila nárok na 

náhradu škody, trestní oznámení pro trestný čin pomluvy. Skutkové okolnosti případu 

byly následující: Bývalá klientka uplatnila proti advokátovi nárok na náhradu škody 

z důvodu, že v nemocnici sepsal závěť a listinu o vydědění, které byly později 

prohlášeny za neplatné. Advokát však sepsání těchto listin popřel, dokonce uvedl, že 

listiny odmítl v nemocnici vyhotovit kvůli špatnému zdravotnímu stavu pacienta 

(zůstavitele) a že v době, kdy měly být předmětné listiny sepsány, se dokonce 

vyskytoval na jiném místě. V reakci na požadavek bývalé klientky na náhradu škody 

podal trestní oznámení pro trestní čin pomluvy.   

 

Odvolací kárný senát jednání advokáta vyhodnotil jako závažné porušení advokátovy 

povinnosti jednat tak, aby nedocházelo ke snižování důstojnosti nebo vážnosti 

advokátního stavu, neboť je nepřípustné, aby advokát, na něhož se klient obrátí s žádostí 

o náhradu škody, na něho podal trestní oznámení, byť by se taková žádost jevila 

advokátovi jako nepodložená, bezdůvodná či dokonce založená na lživě tvrzených 

skutečnostech. Takové jednání kárně obviněného je totiž dle odvolacího kárného senátu 

způsobilé odradit veřejnost od uplatňování oprávněných žádostí o nápravu vadně 

provedené právní služby a rovněž od vyhledávání advokátních služeb jako takových, 

což poškozuje advokátní profesi jako celek.  

 

Jelikož se kárně obviněný s právním názorem odvolacího kárného senátu neztotožnil, 

podal proti rozhodnutí správní žalobu. Správní soud nejprve žalobu jako nedůvodnou 

zamítl, neboť se ztotožnil s názorem odvolacího kárného senátu, podle kterého je 
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advokát povinen bránit se nepravdivým tvrzením svého klienta jiným způsobem, např. 

v rámci občanskoprávního řízení o náhradu škody.  

 

Až Nejvyšší správní soud v rámci řízení o kasační stížnosti tento kategorický 

požadavek zmírnil, když uvedl, že podání trestního oznámení sice může představovat 

přehnanou, neuváženou a neefektivní reakci advokáta na chování klienta, avšak samo o 

sobě nenaplňuje skutkovou podstatu kárného provinění. Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku ze dne 20. října 2010, sp. zn. 4 Ads 10/2010 výslovně uvedl: „Podání 

trestního oznámení advokátem na jeho klienta v reakci na jím uplatněný nárok na 

náhradu škody, které je motivováno obranou proti uvedení zjevně nepravdivého údaje, o 

něhož se tento nárok opírá a jenž je způsobilý poškodit advokáta na jeho profesní cti, 

však nelze považovat za nečestné, nepoctivé, neslušné či nesvědomité jednání advokáta. 

V takovém případě totiž nejde o nedostatek profesní sebereflexe advokáta či o snahu 

klientovi uškodit a odradit ho od dalších úkonů směřujících k uplatnění nároku na 

náhradu škody, nýbrž o činnost, která byla vedena snahou o zachování dobrého jména 

advokáta a jeho profesní pověsti, byť tato aktivita není zcela přiměřená a zřejmě 

nemůže být ani úspěšná, neboť k dosažení stanoveného cíle se nabízejí jiné, účinnější 

prostředky.“ Jelikož v dané věci nebylo jednoznačně prokázáno, že by advokát závěť a 

listinu o vydědění skutečně sepsal, měla tato skutečnost zásadní vliv na právní 

posouzení jeho jednání, které následovalo po uplatnění žádosti o náhradu škody. 

V tomto případě měl tudíž kárný senát rozhodnout podle zásady in dubio pro reo. Pouze 

pokud bylo nesporné, že advokát příslušné listiny skutečně sepsal a že tedy za jejich 

neplatnost nese odpovědnost, bylo by možné podání trestního oznámení v reakci na 

uplatněný nárok na náhradu škody považovat za nečestné jednání advokáta a výraz 

neschopnosti přiznat si své profesní pochybení, popř. dokonce za snahu zastrašit osobu 

od uplatňování jejího oprávněného nároku. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud 

rozhodnutí správního soudu zrušil a věc mu vrátil zpět k dalšímu řízení. Ačkoliv již není 

možné dohledat, jak správní soud v dané věci rozhodl, je pravděpodobné, že s ohledem 

na vázanost soudu právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve 

zrušovacím rozhodnutí, napadené rozhodnutí odvolacího kárného senátu ze stejných 

důvodů zrušil a věc vrátil České advokátní komoře k dalšímu řízení. Tento případ 

vhodným způsobem ilustruje vývoj, který může v průběhu kárného řízení nastat, kdy až 
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v rámci posledního opravného prostředku proti rozhodnutí dojde k přehodnocení od 

počátku zastávaného právního názoru. 

 

Závěrem je však nutné však zdůraznit, že kárné řízení a řízení o náhradě škody 

způsobené advokátem při výkonu advokacie jsou dvě samostatná a na sobě nezávislá 

řízení. Není vyloučeno, že kárný senát kárně obviněného kárné žaloby zprostí, neboť 

shledá, že skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, není kárným proviněním, avšak 

soud advokáta odsoudí k náhradě škody, neboť dovodí, že advokát je za škodu 

odpovědný. Rovněž tak je možné, že kárný senát vysloví, že se kárně obviněný dopustil 

kárného provinění z důvodu porušení povinnosti chránit a prosazovat práva a oprávněné 

zájmy klienta a řídit se jeho pokyny (ust. § 16 odst. 1 zákona o advokacii) a uloží mu za 

to kárné opatření, avšak soud žalobu na náhradu škody zamítne, neboť dospěje k závěru, 

že žalobci z jednání advokáta škoda nevznikla. 

 

2.7 Zahraniční právní úprava 

 

2.7.1 Spolková republika Německo 

 

V Německu nalezneme právní úpravu odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou 

při výkonu advokacie (označovanou jako Anwaltshaftung) nikoli ve speciálním právním 

předpisu, jako je tomu u nás, ale její základy jsou obsaženy přímo v občanském 

zákoníku, tedy v zákonu nazvaném Bürgerliches Gesetzbuch.
79

 Na vztah mezi 

advokátem a jeho klientem se použijí nejčastěji ustanovení o smlouvě příkazní (ust. § 

611 a násl. BGB), popř. o smlouvě mandátní (ust. § 675 a násl. BGB).  

 

Německé právo však v otázkách odpovědnosti striktně rozlišuje, zda se jedná o 

odpovědnost za porušení určité smluvní povinnosti (tj. smluvní odpovědnost), či o 

                                                 

 

79
 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 

2909; 2003 I S. 738), das durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) 

geändert worden is (dále jen „BGB“). Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.  

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
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odpovědnost deliktní. Pokud advokát jako příkazník poruší smluvně převzatou 

povinnost, odpovídá klientovi (tj. příkazci) za škodu, kterou mu tím způsobil. Jedná se 

však o odpovědnost subjektivní, příkazník je odpovědný tedy pouze tehdy, když vznik 

škody zavinil (viz ust. § 619a BGB ve spojení s ust. § 280 a násl. BGB). Pokud dojde ke 

škodě v důsledku porušení jiné právní povinnosti (tj. jiné než smluvní), aplikují se 

příslušná ustanovení upravující deliktní odpovědnost za škodu (ust. § 823 a násl. BGB). 

Deliktní odpovědnost je zásadně odpovědností subjektivní, advokát jako škůdce 

odpovídá za škodu pouze v případě, kdy tuto škodu úmyslně nebo nedbalostně zavinil. 

Advokát však rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobili jeho zaměstnanci, popř. 

zástupci (tj. osoby, které advokát v rámci poskytování právních služeb pověřil k výkonu 

určitých úkonů), a to dle příslušných ustanovení BGB (ust. § 278 v případě smluvní 

odpovědnosti a ust. § 831 v případě odpovědnosti deliktní).  

 

Rovněž německé právo zakotvuje advokátům povinnost uzavřít profesní pojištění 

odpovědnosti za škodu, kterou by mohli svým klientům při výkonu advokacii způsobit. 

Tuto povinnost stanoví spolkový advokátní řád, tedy zákon označovaný jako 

Bundesrechtsanwaltsordnung
80

 ve svém ust. § 51.  

 

Právní úprava pojištění profesní odpovědnosti je oproti úpravě české, která je 

obsažena v zákonu o advokacii, velice detailní. Podle ust. 51 BRAO je advokát povinen 

po celou dobu, kdy je zapsán do seznamu advokátů, mít uzavřené pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie. Toto pojištění 

musí zahrnovat též případy, kdy je škoda způsobena nikoli advokátem přímo, ale 

některým z jeho zaměstnanců, či zástupců (tj. osobami, které advokát v souvislosti 

s výkonem advokacie pověřil k výkonu určitých úkonů). Německý zákonodárce 

podrobně upravuje podmínky, za kterých musí být pojištění sjednáno. Pojištění se tak 

musí vztahovat na jakékoli porušení právní povinnosti, ze kterého by mohla být 

vyvozována advokátova odpovědnost za škodu, avšak současně je uvedeno, že pojistné 

                                                 

 

80
 Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, 

veröffentlichten bereinigten Fassung, die durch Artikel 7 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 

3786) geändert worden ist (dále jen „BRAO“). Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/brao/.  

http://www.gesetze-im-internet.de/brao/
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podmínky mohou upravovat určité výluky z pojištění (např. pokud jde o škodu, kterou 

advokát způsobí úmyslně, či pokud jde o škodu způsobenou advokátem při poskytování 

právních služeb v zahraničí). Minimální výše pojistného plnění musí dosahovat částky 

250.000 EUR pro jednu škodní událost, přičemž celková výše pojistného plnění za 

jeden rok může být omezena na čtyřnásobek této minimální částky. Sjednání 

spoluúčasti advokáta je povoleno, avšak maximálně do výše 1% z pojistného plnění.  

 

Zajímavé je zakotvení informační povinnosti, podle které je pojistitel povinen 

informovat advokátní komoru (a v určitých případech též federální ministerstvo 

spravedlnosti) o uzavření pojistné smlouvy týkající se profesní odpovědnosti advokáta, 

o jejím ukončení či o podstatných změnách, které by mohly mít vliv na předepsané 

pojistné krytí. Advokátní komora pak na základě žádosti poskytne osobě, která se 

domnívá, že jí byla určitým advokátem způsobena škoda, informace o pojištění profesní 

odpovědnosti, které má příslušný advokát sjednané. Toto ustanovení zcela jistě může 

napomoci poškozeným osobám k rychlejšímu a účinnějšímu uplatnění jejich nároku na 

náhradu škody. 

 

Na české právní poměry je rovněž neobvyklé, že německý zákonodárce umožnil, aby 

si advokáti po dohodě s klientem sjednali omezení své odpovědnosti za škodu. Tato 

limitace se však týká pouze škody, která byla advokátem způsobena z nedbalosti (pro 

úmyslně způsobenou škodu pochopitelně žádná limitace neplatí) a nemůže být nižší, 

než je minimální výše požadovaného pojistného plnění. Dohoda o limitaci náhrady 

škody musí být vždy uzavřena písemně a náhrada škody tedy může být omezena 

v konkrétním případě na částku minimální výše pojistného plnění (tj. 250.000 EUR) 

popř. na čtyřnásobek minimální výše pojistného plnění (tj. 1.000.000 EUR) pro případ 

prosté nedbalosti (tj. nikoli hrubé nedbalosti, tedy situace, kdy přístup advokáta k 

požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti advokáta k oprávněným 

zájmům klienta), pokud se tak strany dohodnou předem a je-li tato částka kryta 

pojištěním.
81

 

                                                 

 

81
 Viz ust. § 51a BRAO. 
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Závěrem lze uvést, že ačkoli německá právní úprava na rozdíl od úpravy české 

neobsahuje speciální ustanovení týkající se odpovědnosti advokátů za způsobenou 

škodu, není to nikomu na škodu, neboť se zde uplatní obecná úprava odpovědnosti 

zakotvená v německém občanském zákoníku. Co je velmi zajímavé, je zakotvení 

specifické informační povinnosti pojistitelů a advokátních komor ohledně základních 

údajů o pojištění advokáta. Domnívám se, že tímto způsobem je zajištěna vyšší 

informovanost jak samotných advokátních komor o konkrétních podmínkách pojištění 

jednotlivých advokátů, tak zejména veřejnosti, neboť poškozený klient má takto 

snadnější přístup k tomu, aby se domohl odškodnění od příslušné pojišťovny. Rovněž 

mne zaujala možnost předem smluvně omezit případnou výši náhrady škody, což dává 

stranám možnost předem odhadnout případná rizika vzájemné spolupráce. 

  

2.7.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Pokud jde o právní úpravu profesní odpovědnosti advokáta ve Velké Británii, budu 

níže vycházet z právní úpravy platné na území Anglie a Walesu, neboť co se týče 

Skotska, to má odlišný právní systém (bližší kontinentálnímu) a taktéž vlastní právní 

úpravu. Již na tomto místě však musím předestřít, že výkon advokacie tak, jak jej známe 

v České republice, je ve Velké Británii rozštěpen. Advokacii zde vykonávají dva druhy 

právníků, tzv. solicitors a barristers. Zjednodušeně řečeno, solicitor je osoba, která je 

oprávněna poskytovat právní poradenství klientům a zastupovat je u nižších soudů, 

zatímco barrister je oprávněn zastupovat klienty před všemi soudy, tj. včetně soudů 

vyšší instance. Obě tyto právnické profese jsou organizovány na stavovském principu, 

solicitoři jsou sdruženi v Law Society a barristeři v Bar Council. V posledních letech 

probíhá ve Velké Británii bouřlivá debata o sloučení obou těchto profesí do jedné, jako 

je tomu ve většině ostatních evropských zemí, zatím však tyto debaty zůstávají převážně 

v rovině teoretické. 

 

Anglické právo je do značné míry specifické, pokud jde o problematiku 

odpovědnosti za škodu. Rozlišuje se zde přísně mezi smluvní odpovědností (liability in 

contract) a odpovědností deliktní (tortious liability). Pokud jde o problematiku tzv. 
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profesní odpovědnosti za škodu (pod kterou spadá i odpovědnost za škodu způsobenou 

při výkonu advokacie), pak je pro ni typické, že odpovědná osoba je povinna při výkonu 

své profese postupovat s odbornou péčí (duty of care) a v případě, že tuto povinnost 

poruší (breach of duty of care), odpovídá za škodu, která v důsledku toho poškozenému 

vznikne. Při zkoumání, zda došlo k porušení odborné péče, se posuzuje, zda odpovědná 

osoba jednala s takovou odbornou péčí, jakou by zpravidla vynaložila jiná osoba 

v obdobném postavení (reasonable person). 

 

Pokud jde o odpovědnost solicitorů, již v případu Ross v. Caunters
82

 bylo shledáno, 

že solicitor, který poruší povinnost jednat s náležitou odbornou péčí, odpovídá za škodu 

způsobenou nejen svému klientovi, ale též třetím osobám, kterým vznikla v důsledku 

tohoto pochybení škoda. Je však nutné upozornit, že odpovědnost vůči třetím osobám je 

velmi omezená, neboť anglické právo je postavené na doktríně privity of contract, tedy, 

že smlouva vytváří závazný vztah mezi jejími smluvními stranami a třetí osoby, jež 

nejsou účastníky smlouvy, se zásadně nemohou smluvních ujednání dovolat. 

V citovaném případě se jednalo o specifickou situaci, kdy solicitor připravoval závěť 

zůstavitele. Soud shledal, že v případě pochybení odpovídá solicitor i za škodu, která 

byla v důsledku jeho pochybení způsobena zůstavitelovým dědicům. Jedná se tedy o 

výjimku z pravidla, že solicitor zásadně odpovídá pouze svému klientovi. Odpovědnost 

solicitora vůči třetím osobám se omezuje jen na případy, kdy je dovozeno, že solicitor 

měl zvláštní povinnost počínat si s odbornou péčí též vůči potencionálním dědicům 

zůstavitele, kteří byli v důsledku pochybení solicitora připraveni o dědictví. Dále musí 

být splněna podmínka, že škoda, která těmto třetím osobám vznikla, byla 

předvídatelným důsledkem pochybení solicitora a že mezi solicitorem a potencionálním 

dědicem existoval určitý bližší vztah (relationship of proximity). 

 

Anglické právo je do značné míry liberální, smluvní strany jsou při sjednávání smluv 

zpravidla jen velmi málo omezeny. Pokud jde o vztah solicitora a jeho klienta, zde je 

rozhodující obsah tzv. retainer letter, což je v podstatě smlouva o poskytování právních 
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 Ross v Caunters [1980] Ch. 297. Dostupné z: http://www.westlaw.com/.  

http://www.westlaw.com/


 

47 

služeb. Zde se může solicitor s klientem domluvit např. na limitaci náhrady škody, 

kterou anglické právo zásadně umožňuje. Ujednání smluvních stran však pochopitelně 

nesmí vybočit z mezí kogentních ustanovení britského práva. Některá kogentní 

ustanovení nalezneme v Zákonu o solicitorech z roku 1974 (Solicitors Act 1974),
83

 který 

upravuje právní postavení solicitorů. Jedním z těchto ustanovení je § 60 odst. 5, které 

pod sankcí neplatnosti zakazuje taková ujednání, podle kterých by solicitor neodpovídal 

za škodu způsobenou v důsledku jeho nedbalosti nebo nedbalostí jeho zaměstnanců. 

Toto omezení však dopadá pouze na případy tzv. sporné agendy (contentious business 

agreement), ve kterých jako klient vystupuje fyzická osoba, která osoba, která při 

uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské 

činnosti. Podle ust. § 60 odst. 6 Solicitors Act 1974 jsou dále v případech tzv. sporné 

agendy neplatná taková ujednání, jimiž se solicitor zcela zříká své odpovědnosti za 

škodu. Další omezení plyne ze stavovského předpisu, kterým je Etický kodex solicitorů 

(SRA Code of Conduct 2011).
84

 Tento stavovský předpis totiž zakazuje ujednání, kterým 

by solicitor omezil svou odpovědnost na nižší částku, než je minimální výše pojistného 

plnění z povinného profesního pojištění solicitorů.
85

 Takové ujednání musí být vždy 

učiněno v písemné formě a klient musí být na tuto limitaci výslovně upozorněn.
86

 

 

Jak už bylo výše zmíněno, i v Anglii obdobně jako v České republice existuje 

povinné profesní pojištění odpovědnosti za škodu. Povinnost uzavřít toto pojištění 

vyplývá ze stavovského předpisu, kterým jsou Pravidla o pojištění odpovědnosti za 

škodu (SRA Indemnity Insurance Rules 2013).
87

 Toto pojištění mohou poskytovat pouze 

vybraní pojistitelé (tzv. qualifying insurers) a musí být udržováno po celou dobu 

výkonu funkce solicitora. Solicitor je pak povinen na žádost poskytnout informace o 

svém profesním pojištění jakékoli osobě, která by chtěla vůči němu uplatňovat nárok 
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 SRA Code of Conduct 2011. Dostupné z: http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/code/content.page.  

85
 Ust. čl. O (1.8) SRA Code of Conduct 2011. 

86
 Ust. čl. IB(1.8) SRA Code of Conduct 2011. 

87
 SRA Indemnity Insurance Rules 2013. Dostupné z: 

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/indemnityins/.  
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z titulu jeho odpovědnosti za škodu.
88

 Tyto informace může v určitých případech 

poskytnout též Law Society.
89

  

 

Minimální výše pojistného plnění pro jednu pojistnou událost činí 2 miliony liber, 

pokud jde o samostatně působící solicitory či sdružení solicitorů a 3 miliony liber, 

pokud solicitoři poskytují právní služby prostřednictvím obchodní společnosti.
90

 

Pojištění musí rovněž zahrnovat náklady právního zastoupení (defence cost), přičemž 

úhrada těchto nákladů nemůže být v pojistné smlouvě zásadně limitována, v určitých 

případech je přípustná pouze proporcionální limitace, a to tehdy, pokud samotný nárok 

poškozeného (tj. bez nákladů) přesáhne limit pojistného plnění.
91

 

 

Zajímavý je požadavek, podle kterého musí být v pojistce uvedeno, že pojišťovna 

není oprávněna od pojistné smlouvy za žádných okolností odstoupit a že smlouva 

zásadně nemůže být ukončena jinak než dohodou pojišťovny a pojistníka.
92

 Pojistné 

plnění musí být vyplaceno výlučně poškozenému, započtení pojistného plnění oproti 

závazkům pojistníka vůči pojišťovně není přípustné.
93

  

 

Pokud jde o odpovědnost barristerů, zde byla v minulosti situace odlišná, neboť 

barristeři měli do jisté míry výsadní postavení a historicky jim byla dána procesní 

imunita, takže nemohli být žalováni u soudu pro svá případná profesní pochybení. Tato 

imunita měla zajistit, že budou řádně vykonávat své povinnosti vůči soudu. Tuto více 

než dvousetletou výsadu ztratili barristeři v roce 2000, kdy bylo v případu Arthur J. S 

Hall and Co. v Simons judikováno, že již není ve veřejném zájmu, aby advokát jako 

osoba poskytující právní služby na rozdíl od jiných odborníků nemohl být žalován 

                                                 

 

88
 Ust. čl. 18 SRA Indemnity Insurance Rules 2013. 

89
 Ust. čl. 17 SRA Indemnity Insurance Rules 2013. 

90
 Ust. čl. 2.1 přílohy č. 1 SRA Indemnity Insurance Rules 2013. 

91
  Ust. čl. 2.2 a 2.3 přílohy č. 1 SRA Indemnity Insurance Rules 2013.  

92
 Ust. čl. 4.1 a 4.3 přílohy č. 1 SRA Indemnity Insurance Rules 2013. Smlouva může být ukončena např. 

v důsledku uzavření nové pojistné smlouvy, která bude splňovat všechny zákonné požadavky. 

93
 Ust. čl. 4.4 přílohy č. 1 SRA Indemnity Insurance Rules 2013. 
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v případech, kdy se dopustí profesního pochybení.
94

 Barristeři tedy obdobně jako 

solicitoři odpovídají za škodu, ke které dojde v důsledku jejich profesního pochybení. 

 

Z tohoto důvodu je jednou z podmínek, které musí barrister splnit, aby mohl 

poskytovat právní služby, profesní pojištění odpovědnosti za škodu. Tato povinnost je 

výslovně zakotvena v Etickém kodexu (The Code of Conduct),
95

 což je stavovský 

předpis, který přijala Bar Council jakožto stavovská organizace barristerů.
96

 Pokud 

barrister poskytuje právní služby samostatně, musí povinně pojištěn prostřednictvím 

tzv. Bar Mutual, což je organizace s povinným členstvím, která poskytuje kolektivní 

pojištění pro své členy.
97

 Minimální výše pojistného plnění je zde 500 000 liber, 

maximální výše 2 500 000 liber (vyšší limit pojištění je pak možné získat 

prostřednictvím komerčního pojištění).
98

 Teprve nedávno (v roce 2010) bylo 

barristerům umožněno, aby poskytovali právní služby též prostřednictvím jiných 

subjektů (Authorised Body), které získají příslušné povolení k poskytování právních 

služeb. Rovněž tyto subjekty musí být pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu, 

přičemž minimální výši pojistného a bližší podmínky pojištění stanoví orgán, který 

povolení vydal (Approved Regulator) a v případě, že tak neučiní, ve výši a za 

podmínek, které obecně vyžaduje Bar Council.
99
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 Arthur JS Hall & Co v Simons [2002] 1 A.C. 615; [2000] 3 W.L.R. 543; [2000] 3 All E.R. 673; [2000] 

B.L.R. 407; [2000] E.C.C. 487; [2000] 2 F.L.R. 545; [2000] 2 F.C.R. 673; [2001] P.N.L.R. 6; [2000] 

Fam. Law 806; [2000] E.G. 99 (C.S.); (2000) 97(32) L.S.G. 38; (2000) 150 N.L.J. 1147; (2000) 144 

S.J.L.B. 238; [2000] N.P.C. 87; Times, July 21, 2000; Independent, July 25, 2000; Official Transcript. 

Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 
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 The Code of Conduct. Dostupné z: https://www.barstandardsboard.org.uk/regulatory-requirements/the-

code-of-conduct/.  

96
 Ust. čl. 204 písm. c) The Code of Conduct.  

97
 Ust. čl. 402.1 The Code of Conduct. 

98
 Premiums, rates & limits. Bar Mutual [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: 

http://www.barmutual.co.uk/insurance-cover/premiums-rates-limits/.   
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 Ust. čl. 204 písm. c) The Code of Conduct. 
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Rovněž barristerům je umožněno, aby si smluvně sjednali limitaci náhrady škody 

vzniklé v důsledku jejich profesního pochybení.
100

 Na rozdíl od solicitorů však není 

stavovským předpisem stanovena hranice, od které by bylo ujednání o limitaci neplatné. 

To však neznamená, že by barristeři mohli svoji odpovědnost zcela vyloučit. Při 

sjednávání limitace musí barristeři respektovat platné právní předpisy, zejména Zákon o 

nekalých smluvních ujednáních (Unfair Contract Terms Act 1977).
101

 Obecně lze uvést, 

že omezení náhrady škody musí být přiměřené okolnostem případu (requirement of 

reasonableness).
102

 

 

Z tohoto stručného nástinu právní úpravy odpovědnosti advokátů ve Velké Británii je 

zřejmé, že tato problematika je upravena komplexněji, než je tomu v České republice a 

že právní úprava je v mnoha ohledech více liberální. Ačkoli bychom marně hledali 

ustanovení obdobné našemu § 24 zákona o advokacii, které by explicitně stanovovalo, 

že advokát odpovídá za škodu, kterou při výkonu advokacie svému klientovi způsobí, je 

v Anglii profesní odpovědnost vyvozena ze soudních precedentů. Britské právo na 

rozdíl od práva českého důsledně rozlišuje smluvní a deliktní odpovědnost za škodu, 

přičemž v případě advokátů je podstatná zejména smluvní odpovědnost, která ve značné 

míře závisí na obsahu smluvního ujednání mezi advokátem a jeho klientem. 

Odpovědnost advokátů vůči jiným osobám než klientům je velmi omezena, neboť 

britské právo důsledně uplatňuje zásadu, že smlouvy se zásadně mohou dovolat pouze 

její strany (tzv. privity of contract).  Zajímavá je z mého pohledu zejména možnost 

smluvní limitace náhrady škody, která je omezena v podstatě jen minimální výší 

povinného pojištění odpovědnosti. Domnívám se, že pokud je správně nastavena 

minimální výše povinného profesního pojištění odpovědnosti, pak je tato limitace 

vhodným prostředkem k dosažení právní jistoty na obou stranách. Klient si je již při 

zahájení poskytování právních služeb vědom toho, kolik může v případě pochybení 
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 The extent to which a barrister can limit their indemnity insurance liability. Bar Standards Board 

[online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: https://www.barstandardsboard.org.uk/code-guidance/the-extent-
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102
 Ust. § 2 odst. 2 Unfair Contract Terms Act 1977. 
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advokáta získat z titulu náhrady škody a advokát může díky této skutečnosti snáze 

předvídat případnou výši odškodnění, kterou by v případě svého pochybení byl povinen 

klientovi uhradit.  

 

2.8 Úvahy de lege ferenda 

 

Odpovědnost advokátů za škodu, která byla při výkonu advokacie způsobena jejich 

klientům, je odpovědností objektivní, neboť se nezkoumá, zda advokát škodu zavinil či 

nikoli. Tato forma odpovědnosti je příznivější pro poškozené, neboť stačí, aby prokázali 

existenci protiprávního jednání, vznik škody a příčinnou souvislost. Přesto je v praxi je 

pro poškozené klienty zpravidla značně obtížné domoci se náhrady škody. Ačkoli 

existuje povinné pojištění profesní odpovědnosti, z jehož pojistného plnění by měly být 

nároky poškozených klientů uspokojovány, v praxi je ve většině případů nejprve nutné, 

aby se poškozený klient obrátil na soud se žalobou o náhradu škody. Teprve až když je 

poškozený klient v soudním řízení úspěšný, může získat náhradu škody z příslušné 

pojistky advokáta. Toto řešení je na jednu stranu pochopitelné, neboť je potřeba postavit 

na jisto, zda advokát zanedbal své povinnosti a zda v důsledku této skutečnosti došlo ke 

vzniku škody na straně poškozeného, avšak pro některé klienty je vidina dalšího 

soudního sporu s nejistým výsledkem značně odrazujícím faktorem. Spory o náhradu 

škody patří mezi ty po právní stránce nejsložitější a pro účastníka řízení, který v nich 

není právně zastoupen, nekončí vždy úspěšně. Bez ohledu na výsledek sporu je však 

každé soudní řízení spojeno s náklady, a to nejenom pokud jde o soudní poplatek, ale 

zejména též náklady právního zastoupení, když se poškozený rozhodne využít služeb 

jiného advokáta. Právě tyto náklady, které musí poškozený klient vynaložit na právní 

zastupování, aby měl vyšší šanci, že bude v řízení proti svému bývalému advokátovi 

úspěšný, mohou často dosahovat značně vysokých částek. Náhrada nákladů řízení, která 

mu v případě úspěchu ve věci bude přisouzena, však tyto náklady zdaleka nepokryje. 

 

Domnívám se, že by bylo vhodné situaci pro poškozené klienty více zjednodušit. 

Česká advokátní komora, jakožto samosprávný orgán by mohla plnit funkci jakéhosi 

arbitra mezi advokáty a jejich klienty. V případě, že by se klient domníval, že mu jeho 

advokátem byla způsobena škoda, obrátil by se na ČAK, která by danou záležitost 
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bezúplatně prošetřila. V případě, že by ČAK došla k závěru, že se advokát dopustil 

profesního pochybení a že klientovi v důsledku tohoto vznikla škoda v určité výši, bylo 

by její rozhodnutí předpokladem pro získání pojistného plnění od příslušné pojišťovny, 

pro kterou by v tomto směru bylo rozhodnutí ČAK závazné. Současně by zůstala 

zachována možnost domáhat se náhrady škody klasickou cestou, a to prostřednictvím 

civilního řízení soudního. Toto kvazirozhodčí řízení před ČAK by tak s ohledem na 

zákonnou povinnost advokáta uzavřít profesní pojištění odpovědnosti by mohlo vést 

k mimosoudnímu vyřešení většiny případů, a to s minimálními náklady pro poškozené 

klienty. Tento způsob řešení sporů by byl rovněž výhodný pro advokáty samotné, neboť 

by celá záležitost byla řešena takříkajíc na domácí půdě, na rozdíl od klasického 

veřejného soudního řízení, kdy může být byť ojedinělé pochybení advokáta široce 

medializováno, což může nepříznivě ovlivnit budoucí praxi takového advokáta. 

 

Na druhou stranu je však třeba přiznat, že pro klienty je velmi obtížné rozlišit 

skutečné profesní pochybení advokáta a jejich subjektivní pocit nespokojenosti 

s výsledkem vyřizování své právní záležitosti. Zejména v souvislosti se zastupováním 

klientů v soudních řízeních hrozí advokátům nemalé riziko, že v případě neúspěchu 

bude jejich klient svalovat vinu na advokáta, který ho v řízení zastupoval a bude se 

domáhat „odškodnění“ z pojištění advokáta. Tyto případy však mohou být snadno 

odhaleny právě v rámci předběžného prošetření záležitosti před ČAK. 

 

Pokud jde o samosprávnou činnost ČAK, velice vítám skutečnost, že ČAK vydává 

sbírky kárných rozhodnutí, ve kterých je možné se seznámit s některými kárnými 

proviněními advokátů. Tímto způsobem se může i neprávnická veřejnost seznámit se 

skutečnostmi, které nejčastěji vedou ke kárným proviněním a jsou tedy považovány za 

neetické či nezákonné. Vydáváním těchto sbírek je umožněn i jistý druh veřejné 

kontroly nad výkonem samosprávné pravomoci ČAK. Pokud jde o kárná provinění, kde 

došlo pochybením advokáta ke vzniku škody, měly by dle mého názoru být více 

rozlišovány případy, kdy advokát způsobil škodu nedbalostně a kdy se tak stalo 

úmyslně. Při čtení kárných rozhodnutí může na některé čtenáře negativně působit druh a 

výše uložených kárných opatření, která je někdy možno považovat za nepřiměřeně 

nízká. Zcela jistě je nízký trest na místě v případě, kdy se advokát dopustil pochybení 
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poprvé, a to nikoli úmyslně, např. v důsledku své nedostatečné znalosti v určité oblasti. 

S ohledem na rozsah oblastí, v nichž je advokát oprávněn poskytovat právní pomoc, 

skutkovou složitost některých současných případů a zejména s ohledem na neustále se 

měnící legislativu a často též nekonzistentní rozhodovací praxi českých soudů, jsou 

některá pochybení advokáta do značné míry nevyhnutelná. Nikdo není neomylný a 

některá pochybení při poskytování právních služeb nelze ani předvídat, neboť se 

advokát o tom, že pochybil, dozví až zpětně, např. při vyhlášení rozsudku. V takových 

případech není účelné chybující advokáty přísně trestat, neboť mnohdy již jen sama 

skutečnost, že je proti nim vedeno kárné řízení, je dostačujícím trestem. Domnívám se 

však, že pokud advokát úmyslně poškodí svého klienta, a to byť v minimálním rozsahu, 

jedná se o jednání natolik neslučitelné s advokátní etikou, že by mělo být trestáno 

vyškrtnutím ze seznamu advokátů. Je základní povinností advokáta jednat v zájmu 

svého klienta, a pokud advokát tuto povinnost úmyslně poruší a klienta, který se na něj 

s důvěrou obrátil, poškodí, pak by již nadále tuto profesi vykonávat neměl, neboť je tím 

znevažována důstojnost celého advokátního stavu a narušuje se tím důvěra veřejnosti 

v advokacii jako takovou. 
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3. Odpovědnost za škodu při výkonu notářské činnosti 

 

3.1 Historie 

 

Úřad notáře má v evropském kontinentálním právním systému dlouhou tradici. 

Instituce notářství se postupně vyvíjela z funkce písaře, přes kancelářské činnosti až do 

postavení veřejného notáře. Prvky veřejného notářství se do českých zemí dostaly až s 

recepcí římského práva ve 12. a 13. století, v důsledku častých styků panovníků s Itálií. 

Období značného rozvoje notářství bylo za vlády Karla IV. ve 14. století, kdy se 

notářem mohla stát pouze osoba, která prokázala své znalosti, byla shledána moudrou a 

věrnou a která složila přísahu. Po tomto vrcholném období následoval postupný úpadek 

kvality notářství, byl omezován rozsah notářské činnosti, a to na pouhé směnečné 

protesty.
103

 

 

Situace se zlepšila až v roce 1850, kdy byl vydán císařský patent č. 366/1850 ř. z., 

jímž byl vydán řád notářský a kterým byly položeny právní základy notářství na našem 

území. Notář se stal státním orgánem, který byl určen k tomu, aby sepisoval veřejné 

listiny a osvědčení, přijímal do úschovy cenné hodnoty a vykonával různé úkony 

soudem na něj přenesené. Notář odpovídal za škodu, kterou způsobil výkonem svého 

úřadu. Z těchto důvodů musel notář, než mu bylo umožněno nastoupit do notářského 

úřadu, složit tzv. jistotu, jejíž výše se odvíjela podle místa výkonu notářství (nejvyšší 

byla v hlavním městě, nižší ve městech ostatních). Tato jistota sloužila k náhradě 

případné škody, kterou bylo možno požadovat po notáři z důsledků výkonu jeho úřadu. 

 

Notářství však nebudilo příliš důvěru veřejnosti, a proto ani ne pět let poté došlo 

k vydání nového notářského řádu, a to císařským patentem č. 93/1855 ř. z. Tento 

notářský řád již v úvodních ustanoveních uváděl, že notáři „mají stranám ze škody 
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všeliké, kterouby jim zaviněním spůsobili, právi býti.“
104

 Byl ponechán institut jistoty, 

nyní však nazývaný kauce, který měl sloužit „k pojištění všeho toho, coby měl notář 

z úřadování svého nahražovati a platiti.“
105

 

 

Ani tento notářský řád však neměl dlouhého trvání a byl nahrazen zákonem 

č. 75/1871 ř. z., jímž zaveden řád notářský. Institut jistoty – kauce – byl zachován i 

nadále, nyní se však označoval jako záruka, jejímž účelem bylo „ručit jako zástava pro 

všechny nároky na náhradu a platy, jež z úřadování notáře vzejdou.“
106

 V ust. § 38 

tohoto notářského řádu bylo rovněž výslovně uvedeno, že „notář odpovídá za to, aby 

vše, o čem v notářské listině praví, že se stalo za jeho přítomnosti, také skutečně se 

událo za jeho přítomnosti a tak, jak v listině udáno; také jest zodpověden za každou 

nesprávnost, i přihodila-li se pouhým nedopatřením.“
107

 Následující ust. § 38 pak 

pravilo, že „poruší-li notář v čemkoli úřední povinnosti, jež jemu tento zákon ukládá, 

stane se trestným a práv jest účastníkům za škody, kterou tím způsobí.“
108

 

 

Notářský řád z roku 1871 platil na našem území až do roku 1949. Ačkoli ve 20. 

letech 20. století probíhaly snahy o vydání nového notářského řádu, nebyly dotaženy do 

konce a i nadále na našem území v pozměněné podobě platil notářský řád z roku 1871. 

Notářství, obdobně jako advokacii, postihla druhá světová válka, kdy v období 

protektorátu byly přijímány protižidovské předpisy. Nařízením č. 136/1940 Sb. mj. 

zakázáno vykonávat funkci notáře a kandidáta notářství (notářského koncipienta). 

Ministerstvo spravedlnosti bylo povinno zbavit notáře židovského původu jejich úřadu 

do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.  
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 SCHELLEOVÁ, Ilona a SCHELLE, Karel. Právní úprava notářství: (historie a současnost). 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 1995, 357 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v 

Brně, č. 128. ISBN 80-210-1157-2. S.37. 
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 SCHELLEOVÁ op. cit., s. 38. 
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 SCHELLEOVÁ op. cit., s. 74. 
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 SCHELLEOVÁ op. cit., s. 5. 
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V období po roce 1948 byla výslovně zakotvena právní povaha notářského úřadu 

jako veřejného orgánu. Přijaté právní předpisy byly prostoupeny politickými frázemi, 

docházelo k přesunu právní úpravy ze zákona do právního předpisu nižší právní síly. 

V roce 1949 byl přijat zákon č. 201/1949 Sb.,
109

 ve kterém bylo mj. stanoveno, že 

notářem se může stát pouze „československý státní občan, státně spolehlivý, oddaný 

lidově demokratickému zřízení a zachovalý, který prokáže odbornou způsobilost.“
110

 

Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu notářské činnosti, bylo 

notáři uloženo, aby „vykonával svůj úřad a plnil převzaté úkoly náležitě a poctivě: byl 

povinen zkoumat zákonnost právních jednání před ním konaných a zda jsou v souladu 

s lidově demokratickým zřízením.“
111

 

 

Přijetí nových civilních předpisů v roce 1950, tj. občanského zákoníku
112

 a 

občanského soudního řádu
113

 vyvolalo potřebu nové úpravy notářství. Z tohoto důvodu 

byl přijat zákon č. 116/1951 Sb.,
114

 kterým došlo k úplnému zestátnění notářské 

činnosti. Dosavadní notáři byli převzati do státní služby a dosazeni na místa nově 

vytvořeného institutu státních notářů. Působnost dosavadních notářů zanikla. Jejich 

nároky na odměnu přešly na stát. Notáři přestali vykonávat svou činnost samostatně 

(jako soukromí podnikatelé) ve vlastních kancelářích a přesunuli se na státní notářství, 

která měla sídla v budovách okresních soudů. 

 

Po nové kodifikaci občanského práva hmotného i procesního v roce 1963 

následovala i změna předpisů platných pro notářství. Byl přijat zákon č. 95/1963 Sb.,
115

 

který upravoval organizaci a činnost notářství bez výrazných změn až do konce roku 
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 Zákon č. 201/1949 Sb., o notářství (dále jen „zákon č. 201/1949 Sb.“). 

110
 Viz ust. § 2 odst. 1 zákona č. 201/1949 Sb. 

111
 Viz ust. § 4 odst. 1 zákona č. 201/1949 Sb. 
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 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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 Zákon č. 116/1951 Sb., o státním notářství, ve znění pozdějších předpisů.  
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 Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/1963 Sb.“). 
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1992, kdy byl s účinností od 1. ledna 1993 nahrazen současným notářským řádem. 

Státnímu notářství bylo uloženo, aby svým rozhodováním „pečovalo důsledně o 

dodržování socialistické zákonnosti, především při ochraně socialistického 

společenského vlastnictví a osobního vlastnictví občanů.“
116

 

 

 Odpovědnost státních notářů upravoval zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za 

škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem. 

Podle ustanovení § 18 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1 odst. 1 tohoto zákona 

odpovídal za škodu způsobenou nezákonným postupem státního notářství stát. Jednalo 

se tedy o právní úpravu založenou na principu jediného výlučného nositele 

odpovědnosti za škodu, jímž byl stát, který odpovídal za škodu způsobenou při výkonu 

své exekutivní funkce.
117

 Tato právní úprava přetrvala i po roce 1989 a platila až do 

roku 1998, kdy byla nahrazena současným zákonem o odpovědnosti státu.  

 

3.2 Současná právní úprava 

 

V současné době je odpovědnost notářů za škodu způsobenou při výkonu notářské 

činnosti upravena v notářském řádu, konkrétně v ust. § 57 notářského řádu. Podle 

tohoto ustanovení odpovídá notář žadateli, klientovi nebo jinému účastníku za škodu, 

kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti notáře. Notář tedy odpovídá za 

škodu pouze osobám, které byly adresátem jeho služeb. Notář rovněž odpovídá za 

škodu způsobenou těmto osobám i tehdy, pokud byla způsobena v souvislosti s 

výkonem činnosti notáře jeho pracovníkem. Odpovědnost notáře za škodu, kterou 

způsobil vyjmenovaným osobám jeho pracovník, je pochopitelná, neboť úkony 

pracovníka notáře, ke kterým byl notářem pověřen, se považují za úkony notáře 

samotného (viz ust. § 27 odst. 1 notářského řádu). Takový pracovník však odpovídá 
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 Viz ust. § 1 zákona č. 95/1963 Sb. 
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 ONDRUŠ, Radek. K odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem notářské 
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notáři za jeho škodu vzniklou poskytnutím náhrady škody za takto jím způsobenou 

škodu podle pracovněprávních předpisů.
118

  

 

Pokud jde o předpoklady odpovědnosti za škodu, jsou stejné jako u odpovědnosti 

advokáta za škodu. Těmito předpoklady jsou: pochybení při výkonu činnosti notáře, 

vznik škody a příčinná souvislost mezi výkonem činnosti notáře a vznikem škody.  

 

Odpovědnost notáře za škodu je nutno v souladu s ust. § 1 odst. 2 notářského řádu 

vztáhnout na výkon celého notářského úřadu, tedy nejen na výkon notářské činnosti, ale 

i na jinou činnost např. na poskytování právní pomoci. Notář odpovídá za škodu 

způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti notáře celým svým majetkem a v jejím 

plném rozsahu.  

 

Pokud jde o vzniklou škodu, pak i zde se může jednat o škodu skutečnou, popř. o 

ušlý zisk. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 25. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 

1294/2001 dovodil, že charakter ušlého zisku má i majetková újma spočívající v tom, že 

závětí povolanému dědici se pro neplatnost závěti zaviněné notářem nedostalo dědictví. 

Obdobný charakter bude mít např. i nárok na náhradu škody spočívající v tom, že pro 

neplatnost darovací smlouvy sepsané formou notářského zápisu nedošlo 

k předpokládanému nabytí předmětu daru do vlastnictví obdarovaného. Škoda však 

může klientovi notáře vzniknout i z důvodu, že jednal na základě chybného doporučení 

notáře.  Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 

1103/2005 dospěl k závěru, že nezaplatil-li kupující splatnou kupní cenu na základě 

doporučení notáře, aby o termínu splatnosti s prodávajícím jednal, odpovídá mu notář 

za škodu, spočívající v sankcích z prodlení, které musel kupující uhradit prodávajícímu. 

V daném případě byl notář shledán odpovědným, neboť jeho právní pomoc spočívající 

                                                 

 

118
  V souladu s ust. § 250 odst. 1 zákoníku práce odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou 

mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním, přičemž zásadně platí, že výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u 

jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před 

porušením povinnosti, kterým způsobil škodu (§ 257 odst. 2 zákoníku práce). 
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v radě kupujícímu odložit plnění kupní ceny po dobu přerušení řízení o vklad 

nemovitosti do katastru u katastrálního úřadu, způsobila, že kupující pro opožděnou 

platbu musel uhradit prodávajícímu též sankční úroky.  

 

Odpovědnost notáře za škodu je rovněž odpovědností objektivní, tedy bez zřetele na 

zavinění. Notář se odpovědnosti může zprostit pouze v případě, pokud prokáže, že 

škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm bylo možno 

požadovat. Naplněním tohoto liberačního důvodu může být např. situace, kdy notář 

sepíše s určitou osobou notářský zápis, avšak tato osoba se bude vydávat za někoho 

jiného na základě falešného průkazu totožnosti, přičemž falsum nebude možné při 

běžném zkoumání odhalit. Obdobně může dojít k tomu, že notář jednal s určitou 

osobou, která mu předložila falsum plné moci k zastupování, jako se zástupcem 

žadatele, přičemž toto falzum nebylo možné při běžné opatrnosti odhalit. To ostatně 

potvrdil i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 22. října 2008, sp. zn. 25 Cdo 

1384/2006, když dospěl k závěru, že „notář je při sepisu notářského zápisu povinen 

posoudit, zda jemu předložená plná moc představuje pravý průkaz zastoupení účastníka 

právního úkonu a zde nejde o falsifikát, a to z pohledu běžné obezřetnosti a profesní 

zkušenosti. Sepsal-li notář notářský zápis, v němž za účastníka jednal zmocněnec s 

falsifikátem plné moci zjistitelným pouze znaleckým zkoumáním, nejde o nesprávný 

úřední postup notáře.“  

  

Notář však odpovídá za škodu podle ust. § 57 notářského řádu pouze tehdy, 

nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Tímto zvláštním zákonem je zákon o odpovědnosti 

státu.
119

 To ostatně nepřímo vyplývá i z ust. § 57 odst. 3 notářského řádu, který stanoví, 

že odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu tím není dotčena. 

Odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem notářské činnosti se 

stát nemůže zprostit tam, kde notář v přenesené působnosti vykonává na základě 

zákonného zmocnění jeho vrchnostenské funkce. 
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3.3 Pojištění odpovědnosti 

 

Jak už bylo výše uvedeno, notář odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s 

výkonem činnosti notáře celým svým majetkem a v jejím plném rozsahu. Tím však není 

zajištěno, že skutečně dojde k uhrazení škody. Notář sice odpovídá celým svým 

majetkem, avšak je zřejmé, že možná škoda může mnohonásobně tento majetek 

převýšit. Proto je i v případě notářů zákonem stanovena povinnost, a to jako jeden z 

předpokladů výkonu činnosti notáře, uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s notářskou činností (viz  ust. § 9 odst. 1 

písm. d) notářského řádu).  Pojištění odpovědnosti notáře za škodu musí trvat po celou 

dobu, po kterou notář vykonává činnost notáře. V případě, že pojištění odpovědnosti 

notáře za škodu zanikne a notář ho i přes upozornění notářské komory ve stanovené 

lhůtě neobnoví, je tím dán zákonný důvod pro odvolání notáře z notářského úřadu.
120

 

 

Pravděpodobně největším problémem zajištění uhrazení škody je zabezpečení toho, 

aby výše pojistné částky, na kterou je notář pojištěn, byla dostatečná tak, aby z ní bylo 

možné uhradit veškeré škody způsobené výkonem notářské činnosti. Riziko, že nebude 

uhrazena celá škoda, lze omezit stanovením minimální výše pojistné částky, avšak 

vyloučit toto riziko zcela nelze.
121

 V současné době však takováto minimální výše 

pojistné částky pro pojištění notáře za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s 

jeho činností, stanovena není. Nyní je pojištění notářů v praxi řešeno tím, že NKČR 

uzavírá rámcové roční pojistné smlouvy, prostřednictvím nichž zabezpečuje pro notáře 

pojištění s minimální pojistnou částkou, která v současnosti činí 5.000.000,- Kč. 

Rámcová smlouva navíc umožňuje notáři, aby si zvolil výši svého pojištění, a to od 

pojistné částky 5 000.000,- Kč do pojistné částky 300 000.000,- Kč. Notářům je rovněž 

umožněno připojištění určitého konkrétního případu. I když jsou v současné době takto 

pojištěni všichni notáři, není zákonem ani jiným právním předpisem tento způsob 
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pojištění předepsán. Je tedy zcela na vůli notáře, zda se k rámcové smlouvě připojí, či 

zda splní zákonnou podmínku pojištění tím, že se pojistí individuálně.
122

 

 

3.4 Důkazní břemeno 

 

Pokud jde o důkazní břemeno, tak i v případě odpovědnosti notáře za škodu je na 

poškozeném, aby prokázal, že mu v důsledku notářské činnosti vznikla škoda určité 

výše. Jelikož se jedná o odpovědnost objektivní, nemusí poškozený prokazovat, že 

notář, popř. jím pověřený pracovník zavinil, že škoda vznikla. V souladu s ustálenou 

judikaturou
123

 lze shrnout, že, aby byl žalobce v řízení o náhradu škody proti notáři 

úspěšný, musí tvrdit a prokázat existenci všech předpokladů odpovědnosti notáře za 

škodu, tedy pochybení při notářské činnosti, vznik škody a příčinnou souvislost mezi 

nimi.  

 

Domnívám se, že v případě notářské odpovědnosti za škodu je důkazní situace pro 

poškozeného příznivější, než v případě odpovědnosti advokátů. Je tomu tak zejména 

z důvodu, že výstupem notářské činnosti je zpravidla určitá listina (jež má navíc status 

veřejné listiny), tudíž je snazší pomocí této listiny prokázat případné pochybení notáře. 

Pokud jde o vyčíslení vzniklé škody, to může být pro poškozeného samozřejmě 

provázeno obdobnými obtížemi, jako v případě vyčíslení škody způsobené pochybením 

advokáta. Právní laici mohou pociťovat, že jim vznikla škoda, ale tu nebudou schopni 

správně označit ani vyčíslit. Mnohdy pak označují za škodu i to, co škodou při striktním 

právním posouzení být nemůže.  

 

Problematické však může být určení okamžiku vzniku práva na náhradu škody. 

V určitých situacích může být nepochybné, že došlo k pochybení a že v důsledku toho 

dojde ke škodě, ač ta dosud nevznikla. Ačkoliv může být přesně vyčíslen rozsah takové 

škody, současně platné a účinné právo neumožňuje poškozenému, aby žádal náhradu 
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škody dříve, než ke škodě skutečně došlo (viz formulace § 442 odst. 1 občanského 

zákoníků, podle které se hradí skutečná, tj. již existující škoda, a to, co poškozenému 

ušlo, tj. jedná se o již nastalý následek). V případě, že notář vyhotoví vadný právní 

dokument (např. notářský zápis o právním úkonu), je otázkou, v jakém okamžiku může 

klient uplatnit právo na náhradu škody. Pokud by důsledkem vady byla absolutní 

neplatnost daného právního úkonu, je namístě uvést, že již samotným vyhotovením 

tohoto dokumentu došlo ke škodě (která musí být pochopitelně číselně vyjádřena), 

neboť vada nemůže být nijak odstraněna.
124

 Pokud by však důsledkem vady byla pouze 

relativní neplatnost právního úkonu, tedy bylo by zapotřebí, aby se neplatnosti 

oprávněná osoba dovolala, lze souhlasit s názorem Jaromíra Kožiaka, že až do 

okamžiku, než se druhý účastník dovolá relativní neplatnosti, není jisté, zda škoda 

vůbec vznikne.
125

 Pokud by se totiž neplatnosti druhý účastník nedovolal v obecné 

promlčecí lhůtě, byl by právní úkon považován za bezvadný. Okamžik vzniku škody je 

rozhodující pro běh promlčecí lhůty, neboť teprve v okamžiku, kdy škoda vznikne, je 

možné požadovat její náhradu. Zatímco v případě absolutní neplatnosti vzniká škoda již 

samotným vyhotovením vadného notářského zápisu, v případě relativní neplatnosti 

vznikne škoda až v okamžiku, kdy se neplatnosti druhý účastník právního vztahu 

dovolá. V těchto intencích je třeba interpretovat ust. § 106 odst. 2 občanského zákoníku 

týkající se počátku běhu objektivní promlčecí lhůty v případě práva na náhradu škody a 

za událost, z níž škoda vznikla, považovat buď samotné sepsání vadného notářského 

zápisu (v případě absolutní neplatnosti) nebo právní úkon, jehož obsahem je dovolání se 

neplatnosti (v případě relativní neplatnosti). Posouzení této skutečnosti, zda je 

důsledkem pochybení notáře relativní nebo absolutní neplatnost dotčeného právního 

úkonu je však otázkou pro právní laiky značně obtížnou. Bez kvalifikované právní 

pomoci jim hrozí, že jejich žaloba bude zamítnuta, buď z důvodu předčasnosti (škoda 

ještě nevznikla) nebo z důvodu důvodně uplatněné námitky promlčení (pokud 

s uplatněním nároku na náhradu škody otáleli příliš dlouho). 

 

                                                 

 

124
 KOŽIAK, Jaromír. Okamžik vzniku práva na náhradu škody v případech odpovědnosti notáře za vadu 

jím vyhotoveného dokumentu. Ad Notam. 2006, č. 6. 

125
 KOŽIAK op. cit. 
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Rovněž v případě odpovědnosti notářů je však dle mého názoru nejobtížnější 

prokázání příčinné souvislosti mezi pochybením notáře a vznikem škody. V každém 

jednotlivém případě je totiž vždy nutné zkoumat, zdali je tvrzené pochybení notáře tou 

jedinou či podstatnou příčinou vzniklé škody, popř. zda při vzniku škody rozhodovaly i 

jiné faktory, např. spoluzavinění poškozeného. Tak tomu může být třeba v případě, že 

poškozený jako klient notáři nesdělil veškeré potřebné informace. Otázka odpovědnosti 

za škodu je zpravidla složitou právní otázkou a poškození mívají tendenci ostatní 

okolnosti, které mohly mít na výši škody vliv, přehlížet, neboť pro ně je podstatné, že 

osoba, na kterou se s důvěrou obrátili, se dopustila určitého pochybení. Obdobně jako 

v případech odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie je třeba v těchto 

případech doporučit poškozeným, aby své nároky konzultovali s advokátem, a to ještě 

před zahájením soudního sporu, čímž je možné eliminovat možné riziko neúspěchu 

v řízení v důsledku neunesení důkazního břemene. 

 

3.5 Odpovědnost státu či individuální odpovědnost 

 

V případě odpovědnosti za škodu způsobenou notářskou činností je třeba rozlišovat, 

zda se v daném případě jedná o individuální odpovědnost notáře, nebo zda 

v posuzovaném případě přichází v úvahu odpovědnost státu za škodu podle zvláštního 

právního předpisu. Tímto zvláštním předpisem je zákon o odpovědnosti státu, který ve 

svém ust. § 3 písm. b) stanoví, že stát odpovídá též za škodu, kterou způsobily 

právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem 

nebo na základě zákona. Co se považuje za výkon státní správy, je upraveno v ust. § 4 

odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. Za výkon státní správy se tak považuje sepisování 

veřejných listin o právních úkonech a úkony notáře jako soudního komisaře v řízení o 

dědictví. Stát tedy odpovídá pouze za škodu, která byla notářem způsobena při 

sepisování veřejných listin o právních úkonech nebo pokud notář činil úkony soudního 

komisaře dle ust. § 38 o.s.ř. v řízení o dědictví. Pokud jde o odpovědnost státu, jedná se 

o absolutní odpovědnost, jíž se nelze zprostit.
126

 

                                                 

 

126
 Viz ust. § 2 zákona o odpovědnosti státu. 
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Jak sám úplný název zákona o odpovědnosti státu napovídá, odpovídá stát za škodu, 

která vznikla účastníkům řízení nezákonným rozhodnutím (v případě notářů půjde o 

jejich rozhodování jako soudních komisařů v řízení o dědictví, kde se úkony notáře 

považují za úkony soudu), nebo nesprávným úředním postupem. Na tomto místě se 

nebudu více zabývat odpovědností státu za nezákonné rozhodnutí, neboť toto 

problematikou se budu více zabývat níže v kapitole zabývající se odpovědností za 

škodu způsobenou nesprávným soudním rozhodnutím.  

 

Pokud jde o odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávných úředním 

postupem, která je zakotvena v ust. § 13 zákona o odpovědnosti státu, tato odpovědnost 

nastává při kumulativním splnění tří podmínek: nesprávný úřední postup, vznik škody a 

příčinná souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody. Právo na 

náhradu škody má každý, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena 

škoda.
127

 Zákon o odpovědnosti státu pojem nesprávný úřední postup blíže nevymezuje, 

pouze demonstrativně uvádí, že za nesprávný úřadní postup se považuje i porušení 

povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, popř. 

v přiměřené lhůtě (není-li zákonem žádná lhůta stanovena).
128

 V případě notářů se může 

jednat např. o neodůvodněné průtahy v činnosti notáře jako soudního komisaře 

v dědickém řízení. Ústavní soud uvádí, že „podle konkrétních okolností může jít o 

jakoukoliv jinou než rozhodovací činnost spojenou s výkonem pravomocí státního 

orgánu, dojde-li při ní nebo v jejím důsledku k porušení pravidel předepsaných 

právními normami pro počínání státního orgánu nebo k porušení pořádku určeného 

povahou a funkcí postupu.“
129

 „Aby se jednalo o postup "úřední", musí tak postupovat 

osoby, které plní úkoly státního orgánu, a tento postup musí sloužit výkonu státní moci. 

                                                 

 

127
 Viz ust. § 13 odst. 2 zákona o odpovědnosti státu.  

128
 Viz ust. § 13 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. 

129
 Viz např. nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2008, sp. zn. II. ÚS 99/07, nebo nález Ústavního 

soudu ze dne 13. března 2012, sp. zn. I. ÚS 529/09.  
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Podmínkou aplikace ustanovení § 13 zákona tedy je, že stát (prostřednictvím svých 

orgánů či jiných subjektů) vystupuje jako nositel veřejné moci při jejím uplatňování.“
130

 

 

S ohledem na zaměření této práce není namístě zde podávat vyčerpávající výklad 

ohledně odpovědnosti státu za škodu, natož ohledně procesu uplatnění nároku na 

náhradu škody vůči státu. Pro účely této práce je postačující rozlišení, ve kterých 

případech se jedná o individuální odpovědnost notáře a ve kterých o odpovědnost státu. 

To je nezbytné pro následující uplatnění nároku na náhradu škody a pro správné určení 

pasivně věcně legitimovaného subjektu.  

 

S ohledem na skutečnost, že notářská činnost zahrnuje celou škálu různých úkonů, je 

nutné rozlišovat, zda v konkrétním případě je nositelem odpovědnosti za škodu 

vzniklou při výkonu notářské činnosti notář sám (tj. jedná se o individuální odpovědnost 

notáře, o jejíchž předpokladech bylo pojednáno výše v kapitole 5.2), nebo zda se jedná 

o odpovědnost státu (o předpokladech odpovědnosti státu bylo pojednáno výše). 

 

Pokud jde o sepisování notářských zápisů o právních úkonech,
131

 pak za tento druh 

notářské činnosti odpovídá stát, neboť jde o sepisování veřejných listin o právních 

úkonech, tak jak to předpokládá zákon o odpovědnosti za škodu. 

 

Dalším druhem notářské činnosti je sepisování notářských zápisů se svolením 

k vykonatelnosti. I v tomto případě jde o veřejné listiny o právním úkonu, kdy platí z 

hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jejich sepsáním příslušná 

ustanovení zákona o odpovědnosti státu a za případnou škodu odpovídá stát. 

 

Poměrně značně širokou oblastí notářské činnosti je osvědčování právně 

významných skutečností a prohlášení. Notáři provádějí vidimace (úřední ověření 

skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem) a 

                                                 

 

130
 Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2012, sp. zn. I.ÚS 529/09.  

131
 Pojem právní úkon bude od 1. ledna 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva nahrazen 

pojmem právní jednání.  
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legalizace (úřední ověření skutečnosti, že určitá osoba listinu před ověřující osobou 

vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní), dále ověřují průběh 

valných hromad a schůzí právnických osob a osvědčují další skutečnosti.
132

 V těchto 

případech se jedná vždy o individuální odpovědnost notáře dle ust. § 57 notářského 

řádu. Ačkoli legalizace v podobě ověřovací doložky je veřejnou listinou, nejde o 

veřejnou listinu o právních úkonech dle ust. § 4 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. 

Ani skutečnost, že ověřovací doložka je vyznačena na písemnosti, která obsahuje právní 

úkon, nečiní z legalizační doložky veřejnou listinu o právním úkonu. K tomuto závěru 

ostatně dospěla i soudní judikatura, např. Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 

17. června 2009, sp. zn. 25 Cdo 1620/2007
133

 kategoricky uvedl, že „stát neodpovídá za 

škodu způsobenou pochybením notáře či jeho pracovníka při ověřování podpisu na 

listině.“ Rovněž tak v případě notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby 

nejde pojmově o sepis notářského zápisu o právním úkonu. Tímto zápisem není právní 

úkon činěn, nýbrž zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby předpokládá, že je 

nejprve tento úkon učiněn, přičemž notář pouze osvědčuje, že se tak stalo. Rovněž tento 

závěr potvrzuje rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 2009, sp. zn. 25 

Cdo 176/2008. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud ČR jednoznačně dovodil, že „za 

škodu způsobenou vadami notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby stát 

neodpovídá.“ 

 

Pokud jde o notářské úschovy, pak se v případě této činnosti jedná o individuální 

odpovědnost notáře. Stát za tuto činnost notáře neodpovídá, neboť nejde o činnost 

spadající pod sepisování veřejných listin o právních úkonech. 

 

Rovněž tak při vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení není dána odpovědnost 

státu podle zákona o odpovědnosti státu, neboť nelze tuto činnost zařadit pod sepisování 

                                                 

 

132
 Ust. § 72 odst. 1 notářského řádu obsahuje pouze demonstrativní výčet možných osvědčení. 

Podmínkou, která však musí být ve všech případech osvědčení naplněna, je, že se musí jednat o 

skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo 

kterými by mohly být způsobeny právní následky.  

133
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 17. června 2009, sp. zn. 25 Cdo 1620/2007.  
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veřejných listin o právních úkonech. V případě, že např. účastníkům právních úkonů, 

jichž se notářský zápis týká, vznikne škoda v důsledku činnosti notáře při vydávání 

jejich stejnopisů či kopií, odpovídá za vzniklou škodu notář sám a nikoli stát. 

 

Jak už bylo uvedeno výše, notář je rovněž odpovědný za škodu, kterou způsobí v 

souvislosti s notářskou činností v rámci jeho další činnosti, při které je v určitých 

případech oprávněn poskytovat tuto právní pomoc, či vykonávat další činnosti.
134

 Již 

přímo z povahy věci se v těchto případech jedná o odpovědnost individuální, neboť se 

jedná o ryze soukromoprávní činnost a nikoli o přenesený výkon státní moci. 

 

Závěrem je nutno podotknout, že i když se v určitém případě bude jednat o 

odpovědnost státu za škodu, má stát právo požadovat regresní úhradu po notáři, jehož 

činností ke škodě došlo.
135

 Notář je pak povinen uhradit částku, kterou byl stát nucen 

vynaložit na odškodnění, jestliže tuto odpovědnost státu způsobil zaviněným porušením 

právní povinnosti. Notář má postavení tzv. úřední osoby, a protože není ve vztahu ke 

státu v pracovněprávním poměru a neuplatní se ani jiná limitace regresní úhrady 

předvídaná zákonem o odpovědnosti státu,
136

 není při splnění podmínek vzniku 

regresního nároku státu rozsah náhrady omezen a notář je povinen státu uhradit plnou 

částku vyplacenou státem na náhradě škody poškozenému. Notáři, který poskytl státu 

regresní úhradu, vzniká též regresní nárok, a to vůči jeho zaměstnancům, bylo-li to 

jejich počínání či opomenutí, které vedlo ke vzniku odpovědnosti. V těchto případech se 

však, jak již bylo uvedeno výše, uplatní limitace rozsahu náhrady dle příslušných 

pracovněprávních předpisů.  

 

                                                 

 

134
 Viz ust. § 3 notářského řádu. 

135
 Viz ust. § 16 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. 

136
 Viz ust. § 17 odst. 4 věty druhé zákona o odpovědnosti státu. 
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3.6 Kárná odpovědnost 

 

Pokud je důvodem vzniku odpovědnosti za škodu při výkonu notářské činnosti 

pochybení notáře spočívající v porušení jeho povinností, může se jednat též o kárné 

provinění. Notář, kandidát a koncipient jsou totiž kárně odpovědni za kárné provinění. 

V souladu s ust. § 48 odst. 2 notářského řádu je kárným proviněním závažné nebo 

opětovné porušení jeho povinností stanovených notářským řádem, zvláštním právním 

předpisem, předpisem NKČR, nebo usnesením orgánu notářské samosprávy. Kárným 

proviněním je též závažné nebo opětovné narušení důstojnosti notářského povolání jeho 

chováním. 

 

Rozhodovací pravomoc ohledně odpovědnosti za kárné provinění má pro každou věc 

ustanovený tříčlenný kárný senát složený z předsedy senátu a 2 přísedících z řad členů 

kárné komise, přičemž členy kárného senátu losem určí a písemně jmenuje předseda 

kárné komise NKČR.
137

 Kárná komise je jedním z  orgánů NKČR a její členové jsou 

voleni z řad notářů. O kárných proviněních notářů tak rozhodují příslušníci téže profese. 

 

Kárné řízení se zahajuje tzv. kárnou žalobou. Oproti kárnému řízení proti advokátům 

je v případě notářů rozšířen okruh osob, které jsou oprávněny podat kárnou žalobu.
138

 

To je způsobeno zejména více rozvětvenou profesní samosprávou notářů, kdy v každém 

obvodu krajského soudu existuje samostatná notářská komora, které dohromady tvoří 

NKČR. Obdobně jako v případě kárného řízení ve věcech advokátů je omezena doba, 

ve které je možné kárné řízení zahájit. Kárná žaloba se podává k NKČR a může být 

                                                 

 

137
 Viz ust. § 49 odst. 1 notářského řádu. 

138
Proti kterémukoli notáři (popř. kandidátovi nebo koncipientovi) je oprávněn podat kárnou žalobu 

ministr spravedlnosti či prezident NKČR, zatímco prezident notářské komory, předseda krajského soudu 

a předseda okrasního soudu jsou oprávněni podat kárnou žalobu pouze proti notáři (popř. kandidátovi 

nebo koncipientovi), který má sídlo v příslušném obvodu (notářské komory či soudu) – viz ust. § 49 odst. 

4 notářského řádu. 
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podána do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o kárném provinění dozvěděl, 

nejpozději však do 3 let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo.
139

  

 

Za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření: písemné napomenutí, 

pokutu až do výše stonásobku (dvacetinásobku kandidátovi, pětinásobku koncipientovi) 

minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem, nebo odvolání notáře 

(u kandidáta odvolání ze zastupování, jde-li o zástupce notáře). V případě, že bylo 

notáři uloženo kárné opatření odvolání notáře, má toto kárné opatření za následek 

profesní diskvalifikaci po dobu následujících pěti let od právní moci rozhodnutí o 

odvolání (tj. po tuto dobu nemůže být odvolaný notář znovu jmenován). 

 

Proti rozhodnutí kárného senátu je pochopitelně možné podat odvolání. O odvolání 

pak rozhoduje pro každou věc ustanovený pětičlenný kárný senát složený podle 

zákonem stanovených pravidel.
140

 Proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího kárného 

senátu je pak možné podat správní žalobu dle ust. § 65 s.ř.s. a případně následné 

opravné prostředky v rámci správního soudnictví. 

 

Na rozdíl od ČAK je značně obtížné získat přístup ke kárným rozhodnutím NKČR. 

Ačkoli jsem opakovaně žádala Notářskou komoru České republiky o možnost oznámit 

se s vybranými kárnými rozhodnutími, nebylo mé žádosti vyhověno. Jediná dvě kárné 

rozhodnutí, se kterými se mi podařilo nepřímo seznámit, byla rozhodnutí, která kárně 

obviněný notář napadl správní žalobou a věc se dostala až před Nejvyšší správní soud.  

 

V rozhodnutí Kárné komise Notářské komory České republiky ze dne 29. ledna 

2008, č. j. KK 3/2007 - 66, byl notář shledán vinným z kárného provinění, neboť ve své 

kanceláři neumožnil kontrolní komisi provést kontrolu dědických spisů starších jednoho 

roku. Za toto kárné provinění mu bylo uloženo kárné opatření – pokuta ve výši 20.000,- 

Kč. Dotčený notář toto rozhodnutí napadl správní žalobou a potažmo i kasační stížností, 

neboť se domníval, že návrh na zahájení kárného řízení byl podán opožděně. 

                                                 

 

139
 Viz ust. § 49 odst. 5 notářského řádu. 

140
 Viz ust. § 50 odst. 4 notářského řádu. 
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Předmětem sporu byla otázka, od jakého okamžiku je třeba odvozovat běh lhůty pro 

podání kárného návrhu ze strany prezidenta notářské komory. Nejvyšší správní soud 

s odkazem na obdobnou judikaturu ve věcech kárné odpovědnosti soudců a státních 

zástupců přisvědčil právnímu názoru stěžovatele, tedy že okamžik zjištění důvodů pro 

uložení kárného opatření byl znám bezprostředně po odepření kontroly ze strany 

stěžovatele, neboť kontrolní komisi, jež měla u žalobce provést spisovou kontrolu, 

tvořilo několik členů prezidia, takže v okamžiku, kdy žalobce odmítl předložit spisy ke 

kontrole, vědělo prezidium Notářské komory v Hradci Králové o jednání zakládajícím 

kárné provinění. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí správního 

soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení se závazným právním názorem, aby napadené 

rozhodnutí Kárné komise Notářské komory České republiky rušil a věc vrátil Notářské 

komoře České republiky k dalšímu řízení. 

 

Druhým rozhodnutím je rozhodnutí Kárné komise Notářské komory České republiky 

ze dne 2. dubna 2001, č. j. KK 3/99-95, které mělo být předmětem přezkumu 

v obnoveném řízení. Jelikož však předmětem věci projednávané před Nejvyšším 

správním soudem byla pouze otázka přípustnosti obnovy řízení a nebyly zde řešeny 

skutkové otázky, které vedly k rozhodnutí o vině kárně obviněného, není možné toto 

rozhodnutí podrobit bližší analýze. 

 

Je ke škodě věci, že Notářská komora ČR takto usilovně tají svá rozhodnutí týkající 

se kárné odpovědnosti notářů. Z tohoto důvodu nemohu demonstrovat na praktických 

příkladech, jakých provinění se notáři ve vztahu ke svým klientům nejčastěji dopouštějí 

a jakým způsobem jsou za tato provinění disciplinárně postiženi. 

 

3.7 Zahraniční právní úprava 

 

3.7.1 Spolková republika Německo 

 

Zástupce notářské profese nalezneme i ve Spolkové republice Německo. Jedná se o 

státem jmenované úředníky, kteří poskytují nezávislé, nestranné a objektivní 

poradenství v důležitých právních jednáních a v oblasti preventivní právní péče. 
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V Německu nalezneme dvě kategorie notářů. Ve většině zemí notář vykonává notářskou 

činnost jako svou hlavní činnost (Nurnotariat), avšak v některých zemích notář 

vykonává notářskou činnost jako činnost vedlejší, a to vedle činnosti advokáta 

(Anwaltsnotariat).  

 

Právní postavení notářů je upraveno zejména Spolkovým notářským řádem 

(Bundesnotarordnung).
141

 Pokud jde o odpovědnost notáře za škodu, ta je upravena 

v ust. § 19 BNotO, který stanoví, že notář odpovídá za úmyslné i nedbalostní porušení 

povinností při výkonu své profese. Jedná se o speciální typ odpovědnosti, který má 

přednost před obecnou úpravou odpovědnosti za škodu obsaženou v § 839 BGB. 

S ohledem na veřejnoprávní povahu výkonu funkce není notář (na rozdíl od advokáta) 

oprávněn svou odpovědnost jakkoli smluvně limitovat, natož ji smluvně vyloučit.
142

 

Odpovědnost notáře je však v případě nedbalostního porušení povinností zásadně pouze 

subsidiární, neboť poškozený se může domáhat náhrady škody po notáři pouze 

v případě, že ji nemůže získat jiným způsobem (např. nemůže úspěšně uplatnit náhradu 

škody proti svému smluvnímu partnerovi, advokátovi, daňovému poradci atd.). Toto 

omezení však neplatí, pokud škoda vznikla klientovi při provádění notářských úschov 

nebo poskytování právní pomoci notářem. 

 

Na rozdíl od české právní úpravy v Německu se jedná v případě odpovědnosti notáře 

za škodu o odpovědnost výlučně individuální. Ust. § 19 odst. 1 věta čtvrtá BNotO 

výslovně uvádí, že stát neodpovídá za případná pochybení notáře. Další rozdíl 

nalezneme ve způsobu řešení odpovědnosti za škodu v případě, že škodu způsobí 

notářský koncipient. Pokud způsobil notářský koncipient škodu při provádění 

notářských úschov nebo poskytování právní pomoci, popř. při výkonu jiné záležitosti, 

kterou ho notář pověřil, aby ji samostatně vyřídil, odpovídá poškozenému tento 

                                                 

 

141
 Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten 

bereinigten Fassung, die durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) geändert 

worden ist (dále jen „BNotO“). Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/bnoto/.  

142
 VAASEN, Hrsg. von Horst Eylmann; Hans-Dieter. Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz: 

Kommentar. München: Beck, 2000. ISBN 34-064-4569-1. S. 163. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bnoto/
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notářský koncipient. V posledně jmenovaném případě je notář odpovědný společně a 

nerozdílně s koncipientem, avšak pokud škodu poškozenému uhradí notář, má právo na 

její plnou úhradu od koncipienta, který ji způsobil. Rovněž ani v případě odpovědnosti 

notářského koncipienta nepřipadá v úvahu odpovědnost státu (a to i přesto, že je 

notářský koncipient zaměstnancem státu).
143

 

 

Rovněž v Německu existuje povinné profesní pojištění odpovědnosti. V souladu 

s ust. § 19a BNotO jsou notáři povinni být pro případ odpovědnosti za škodu pojištěni, a 

to jak za škodu, kterou způsobili sami, tak za škodu, kterou způsobily jiné osoby, avšak 

za kterou notář odpovídá (např. notářský koncipient, pokud ho notář pověřil 

samostatným výkonem určité činnosti, popř. zaměstnanci, které notář k výkonu své 

činnosti použil). Minimální výše pojistné částky pro jeden případ je 500.000 EUR a 

pojistné plnění může být omezeno na dvojnásobek této částky za jeden rok trvání 

pojištění. Zákon umožňuje federálnímu ministerstvu spravedlnosti reagovat na změnu 

ekonomických podmínek. Pokud tato změna nastane a pokud je to třeba k zajištění 

odpovídající ochrany poškozených, může federální ministerstvo spravedlnosti vydat 

vyhlášku, ve které upraví minimální výši pojistné částky jiným způsobem. 

 

V pojistné smlouvě je povoleno sjednat spoluúčast notáře, a to maximálně do částky 

1% z minimální pojistné částky a mohou být sjednány výluky z pojištění pro případy 

úmyslného porušení povinnosti, škody vzniklé v důsledku aplikace mimoevropského 

práva, nebo škody vzniklé v důsledku zpronevěry ze strany zaměstnanců notáře 

v případech, kdy notář nezanedbal povinný dohled. V pojistné smlouvy musí být 

sjednán závazek pojišťovny, neprodleně oznámit příslušné notářské komoře
144

 a zemské 

                                                 

 

143
 Viz § 19 odst. 2 BNotO. 

144
 Jednotlivé regionální notářské komory však v Německu nejsou orgánem, který by nad činností notářů 

vykonával dozor, nýbrž mají zastupovat zájmy jednotlivých v ní sdružených notářů (členství v notářské 

komoře je povinné a vzniká ze zákona ustanovením určité osoby do funkce notáře, přičemž každá komora 

sdružuje notáře, kteří mají v jejím obvodu své sídlo), pomáhat orgánům dohledu a pečovat o svědomitý a 

poctivý výkon povolání notářů a notářských koncipientů (viz ust. § 67 odst. 1 BNotO).  
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justiční správě (Landesjustizverwaltung)
145

 zahájení a zánik příslušné pojistné smlouvy 

a rovněž veškeré její změny, které by mohly mít vliv na výši předepsaného pojistného 

krytí. Tyto orgány pak na žádost třetí osoby, která chce uplatnit nárok na náhradu škody 

proti notáři, sdělí údaje o pojištění profesní odpovědnosti příslušného notáře. Notářská 

komora nebo zemská justiční správa tyto údaje neposkytne, pokud notář prokáže 

naléhavý právní zájem na neposkytnutí těchto údajů. Totéž platí v případě, že dojde ke 

zrušení určitého notářského úřadu. 

 

Zajímavostí je povinnost každé notářské komory, aby sama uzavřela pojistnou 

smlouvu, která zajistí pojistné plnění pro případy, na které se nevztahuje zákonné 

pojištění odpovědnosti jednotlivých notářů (buď z důvodu, že způsobily vyšší finanční 

škodu než je sjednaná částka pojistného krytí, nebo proto, že se jedná o některou 

z povolených výluk z pojištění).
146

 Rovněž pro notářskou komoru jsou stanoveny 

minimální pojistné limity, které musí sjednaná pojistka respektovat. Jelikož se jedná o 

jiný druh pojištění odpovědnosti, který má doplňovat základní zákonné pojištění 

odpovědnosti, jsou i limity nastaveny odlišným způsobem. Minimální výše pojistné 

částky se odvíjí od počtu notářů; pro každého pojištěného notáře a pro každý případ 

musí být pojistná částka alespoň 250 000 EUR za škody vyplývající z úmyslného 

porušení povinností a nejméně 500 000 EUR, pokud jde o škody vyplývající z jiných 

porušení povinností. Celková výše pojistného plnění pojistitele pro všechny pojistné 

události způsobené jedním notářem v průběhu jednoho pojistného roku může být 

omezena na čtyřnásobek částky minimální pojistné částky. 

 

  Závěrem můžeme shrnout, že koncepce profesní odpovědnosti notářů tak, jak je 

upravena v Německu, je ve srovnání s českou právní úpravou mírně odlišná. Ačkoliv i 

v Německu jsou notáři pověření výkonem veřejné moci, stát za jejich činnost ani 

                                                 

 

145
 Jednotlivé zemské justiční správy, zpravidla zemská ministerstva spravedlnosti 

(Landesjustizverwaltung) jsou jedním z orgánů dohledu; vykonávají jednak dohled nad činností 

jednotlivých regionálních notářských komor (ust. § 66 odst. 2 BNotO) a jednak jsou oprávněny 

vykonávat dohled nad činností všech notářů a notářských koncipientů (viz ust. § 92 BNotO).  

146
 Viz ust. § 67 odst. 3 bod 3 BNotO. 
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zprostředkovaně neodpovídá. Zajímavá je subsidiarita notářského ručení, když 

poškozený klient může požadovat náhradu škody způsobené z nedbalosti po notáři 

zásadně pouze v případě, že ji nemůže získat jiným způsobem. Zajištění náhrady škody 

způsobené notářem je řešeno obdobně jako v České republice obligatorním pojištěním 

profesní odpovědnosti, avšak povinným subjektem nejsou pouze notáři, ale též 

jednotlivé notářské komory. V případě, kdy by poškozený nezískal pojistné plnění 

z pojistky notáře (např. proto, že se jednalo o úmyslně způsobenou škodu, na jejíž 

náhradu se zásadně pojištění jednotlivých notářů nevztahuje), je zde ještě pojistka 

příslušné notářské komory, v jejímž obvodu má notář – škůdce své sídlo, a poškozený 

může získat pojistné plnění z ní, neboť tato pojistka má pokrývat právě případy, na které 

se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti jednotlivých notářů. Obdobně jako 

v případě německých advokátů i u notářů funguje ohlašovací povinnost pojišťoven ve 

vztahu k notářské komoře, kdy pojišťovna je povinna hlásit veškeré změny, které mají 

vliv na rozsah sjednané pojistné ochrany. 

 

3.7.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska bychom marně hledali 

profesi notáře tak, jak ji známe z České republiky, respektive ze zemí oblasti tzv. 

latinského notariátu, kde je tradiční funkcí notáře to, že vyhotovuje tzv. veřejné listiny. 

Právě institut veřejných listin, tedy takových listin, se kterými právo spojuje vyšší 

stupeň důkazní síly v případě soudních, správních, popř. jiných řízení, anglosaské právo 

nezná,
147

 neboť v zemích common law je primárním důkazním prostředkem výpověď 

svědka. Ačkoliv zde nalezneme úředníky označované jako notaries (resp. public 

notaries), jejich funkce je poněkud odlišná od toho, jak známe funkci notářů u nás.  

 

Notáři jsou oprávněni vykonávat vyhrazené právní služby (reserved legal aktivity), 

které zahrnují poskytování právních služeb ve věci převodu nemovitostí nebo majetku 

                                                 

 

147
 Toto však neznamená, že by v Anglii nebylo možné sepsat notářský zápis ve formě veřejné listiny. 

Angličtí notáři mohou sepisovat tzv. notarial acts in the public form, které však mají své použití ve 

vztazích se zahraničním (zejména kontinentálním) prvkem. 
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podle specifických zákonných ustanovení (reserved instrument activities), vyřizování 

dědických záležitostí klientů (probate activities), notářskou činnost (notarial activities) 

a vykonávání přísah a vyhotovování místopřísežných prohlášení (the administration of 

oaths).
148

 Notáři však nejsou oprávněni zastupovat klienty v soudních řízeních. Mezi 

nejčastěji poskytované notářské služby patří osvědčování a ověřování plných mocí pro 

použití v zahraničí. Notáři rovněž potvrzují podepsání jakýchkoli dokumentů, které mají 

být užity v zahraničí a v případě potřeby osvědčují, že jsou v souladu s anglickým 

právem. Mezi další funkce patří to, že zaznamenávají a sepisují protesty v záležitostech 

námořního práva a provádějí protestaci směnek.  

 

V Anglii vykonává notářskou profesi přibližně 1 000 osob, z nichž cca 800 osob 

vykazuje členství v profesní organizaci nazvané Notaries Society (členství v této 

organizaci je dobrovolné, což souvisí se skutečností, že se nejedná o samosprávnou 

profesní komoru). Činnost této profesní organizace se zaměřuje zejména na další 

vzdělávání notářů, jakož i na zastupování notářského stavu na mezinárodní úrovni. 

Přibližně 150 osob kromě notářské profese poskytuje současně právní služby v 

postavení solicitora.
149

 K výkonu notářské profese je zapotřebí zvláštní oprávnění, které 

uděluje Master of the Faculties jakožto regulátor notářské profese, pokud jde o území 

Anglie a Walesu.
150

 Master of the Faculties je oprávněn vykonávat dozor nad výkonem 

notářské profese a za tímto účelem je oprávněn přijímat regulační opatření (regulatory 

arrangements), která jsou závazná pro všechny příslušníky dané profese.
151

 

 

Dále je třeba zmínit, že na území Velké Británie nalezneme ještě další dvě kategorie 

notářů – církevní notáře (ecclesiastical notaries) a zvláštní historicky vzniklou skupinu 

notářů působících na území centrálního Londýna (scrivener notaries). Pokud jde o 

                                                 

 

148
 Ust. § 12 Přílohy č. 5 Legal Services Act 2007. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents.  

149
 The Notarial Profession. The Notaries Society [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: 

http://www.thenotariessociety.org.uk/the-notarial-profession.  

150
 Ust. § 1 odst. 2 Přílohy č. 4 Courts and Legal Services Act 1990. 

151
 Ust. § 21 a ust. § 176 odst. 1 Courts and Legal Services Act 1990. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents
http://www.thenotariessociety.org.uk/the-notarial-profession
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prvně zmiňovanou kategorii, ecclesiastical notaries, jde o notáře, jejichž činnost se v 

podstatě omezuje na církevní záležitosti v rámci anglikánské církve (Church of 

England). O to zajímavější je druhá skupina notářů, scrivener notaries, která se dokonce 

sdružuje ve vlastní profesní organizaci nazývané Society of Scrivener Notaries (rovněž 

v této organizaci není členství povinné). Jak už bylo uvedeno, jde o zvláštní skupinu 

notářů, která z historických důvodů působí pouze v Londýně. Tito notáři se původně 

soustředili v centrální části Londýna (City of London), což bylo centrum mezinárodního 

obchodního života a vznikla zde potřeba specializovaných notářů, kteří by měli kromě 

perfektní znalosti britské legislativy též znalosti zahraničních právních řádů a 

dostatečnou znalost cizích jazyků. V současné době se jedná o úzkou skupinu vysoce 

specializovaných notářů, kteří připravují zejména dokumenty a listiny, jež mají být 

následně užity v zahraničí, zpravidla v rámci zemí kontinentálního právního sytému, 

čemuž odpovídají poměrně přísné kvalifikační předpoklady pro výkon tohoto druhu 

notářství.
152

 

 

Právní postavení notářů je ve Velké Británii upraveno v několika právních 

předpisech. Jedná se zejména o Zákony o veřejných notářích z roku 1801 a z roku 1843 

(Public Notaries Act 1801,
153

 Public Notaries Act 1843),
154

 dále o Zákon o soudech a 

právních službách z roku 1990 (Courts and Legal Services Act 1990)
155

 a konečně 

Zákon o právních službách z roku 2007 (Legal Services Act 2007).
156

  Pokud však jde o 

odpovědnost notářů za způsobenou škodu, je zde možné poukázat na to, co bylo 

uvedeno v rámci kapitoly pojednávající o odpovědnosti solicitorů a barristerů za škodu. 

Rovněž v případě notářů totiž není profesní odpovědnost za způsobenou škodu 

                                                 

 

152
 Qualification Page. Scrivener Notaries [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.scrivener-

notaries.org.uk/qualification.php. Blíže jsou kvalifikační předpoklady upraveny v předpisech nazvaných 

Scriveners Qualification Rules (1998) a Notaries (Qualification) Rules (1998). Dostupné z: 

http://www.scrivener-notaries.org.uk/links.php.  

153
 Public Notaries Act 1801. Dostupné z:  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo3/41/79/contents.  

154
 Public Notaries Act 1843. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/6-7/90/contents.  

155
 Courts and Legal Services Act 1990. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/41/contents.  

156
 Legal Services Act 2007. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents.  

http://www.scrivener-notaries.org.uk/qualification.php
http://www.scrivener-notaries.org.uk/qualification.php
http://www.scrivener-notaries.org.uk/links.php
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo3/41/79
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/6-7/90/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/41/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents
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zakotvena v žádném konkrétním právním předpisu, nýbrž se postupně vyvinula 

z rozhodovací praxe. Rovněž notáři mají při výkonu své profese povinnost postupovat 

s odbornou péčí (duty of care) a v případě, že ji poruší, odpovídají za škodu, která 

v důsledku toho poškozenému vznikne. 

 

Z tohoto důvodu je podmínkou pro výkon funkce notáře pojištění profesní 

odpovědnosti. Doklad o uzavření pojištění je povinnou přílohou žádosti o udělení 

oprávnění k výkonu notářské profese. Pojištění musí zahrnovat občanskoprávní 

odpovědnost za nedbalostně způsobenou škodu v důsledku chybného výkonu notářské 

profese a rovněž musí zajišťovat náhradu finanční újmy způsobené třetí osobě 

v důsledku nepoctivého nebo podvodného jednání nebo opomenutí notáře v souvislosti 

s výkonem jeho profese.
157

 Minimální výše pojistného plnění je pak stanovována 

nařízením vydaným Master of the Faculties, přičemž v současné době je stanovena na 

1.000.000 liber.
158

 

 

V případě, že se notář při výkonu své profese dopustí profesního pochybení (Notarial 

Misconduct), může se osoba, která se na notáře obrátila se žádosti o poskytnutí 

vyhrazené právní služby nebo osoba, která důvodně spoléhala na notářský akt, obrátit se 

stížností na disciplinární orgán nazvaný Court of Faculties. Kárné řízení je pak blíže 

upraveno v regulačním opatření nazvaném Notaries (Conduct and Discipline) Rules 

2011.
159

 Podle těchto pravidel se za pochybení notáře považuje jakékoli úmyslné 

podvodné jednání notáře, poskytování notářských služeb bez patřičného oprávnění nebo 

v rozporu s ním, popř. jakékoli jiné závažné pochybení, které spočívá v porušení těchto 

pravidel, tj. Notaries (Conduct and Discipline) Rules 2011, popř. Pravidel pro výkon 

                                                 

 

157
 Ust. čl. 6 Notaries (Practising Certificates) Rules 2012. Dostupné z: 

http://www.legalservicesboard.org.uk/Projects/pdf/mof_notaries_(practising_certificates)_rules_2012.pdf.  

158
 Order of the Master 17th April 2012. Dostupné z: 

http://www.facultyoffice.org.uk/Order%20of%20the%20Master%2017th%20April%202012.pdf.  

159
 Notaries (Conduct and Discipline) Rules 2011. Dostupné z: 

http://www.facultyoffice.org.uk/Notaries4.34.html.  

http://www.legalservicesboard.org.uk/Projects/pdf/mof_notaries_(practising_certificates)_rules_2012.pdf
http://www.facultyoffice.org.uk/Order%20of%20the%20Master%2017th%20April%202012.pdf
http://www.facultyoffice.org.uk/Notaries4.34.html
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notářské činnosti (Notaries Practice Rules 2009)
160

 nebo podstatné snížení standardu 

služeb, který se od notářů běžně očekává.
161

 Jako kárné opatření může být notáři 

uloženo některé z těchto opatření: vyškrtnutí ze seznamu notářů (Roll of Notaries), 

pozastavení výkonu notářské praxe, stanovení omezujících podmínek pro další výkon 

notářské praxe, uložení povinné účasti na odborných školeních či povinnosti složit další 

odborné zkoušky, jakož i napomenutí.
162

 Kromě těchto opatření může disciplinární 

orgán notáři uložit (pokud nedošlo k vyškrtnutí notáře ze seznamu notářů), aby nahradil 

poškozenému způsobenou škodu a aby zaplatil určitou peněžní sumu (až do výše 10.000 

liber) ve prospěch osoby, kterou mu tento disciplinární orgán určí.
163

  

 

Z výše uvedeného stručného nástinu právní úpravy postavení a odpovědnosti notářů 

ve Velké Británii je zřejmé, že výkon notářské profese je zde velmi blízký výkonu 

advokacie. Tomu odpovídá již samotná skutečnost, že část notářů zde rovněž působí 

jako advokáti (solicitoři) a že tato skutečnost je právem aprobována. Profesní předpisy 

se souběžným výkonem obou profesí počítají a např. v případě pojištění profesní 

odpovědnosti může být dostačující pojistka, kterou osoba uzavřela jako solicitor, pokud 

bude pojistná ochrana rozšířena i na výkon činnosti notáře. Rozsah poskytovaných 

právních služeb je velmi podobný, avšak notáři nejsou oprávněni zastupovat klienty 

v řízení před soudy; to mohou vy konávat pouze solicitoři a barristeři. 

 

Ačkoliv ve Velké Británii není role notářů v čistě vnitrostátních  záležitostech natolik 

významná jako je tomu v České republice, v souvislosti se sbližováním se anglosaského 

a kontinentálního právního řádu se úloha notářů postupně zvyšuje. Obecný princip 

veřejné důvěry ve správnost notářského zápisu tak, jak je známý v České republice a 

ostatních zemích vycházejících z kontinentální právního systému, ve Velké Británii 

zatím neplatí. I zde však došlo ke značnému posunu, neboť v roce 2005 byla notářským 

zápisům přiznána role plnohodnotného důkazního prostředku v rámci civilního 

                                                 

 

160
 Notaries Practice Rules 2009. Dostupné z: http://www.facultyoffice.org.uk/Notaries4.30.html.  

161
 Ust. čl. 2.1 Notaries (Conduct and Discipline) Rules 2011. 

162
 Ust. čl. 9.1 Notaries (Conduct and Discipline) Rules 2011. 

163
 Ust. čl. 9.2 Notaries (Conduct and Discipline) Rules 2011. 

http://www.facultyoffice.org.uk/Notaries4.30.html
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soudního řízení.
164

 Dokud nebude prokázán opak, budou se i ve Velké Británii v rámci 

civilního soudního řízení považovat skutečnosti uvedené v notářském zápisu za správné 

a prokázané. Je tedy možné očekávat, že se úloha britských notářů postupně rozroste 

z oblasti spíše přeshraničního působení i na záležitosti čistě vnitrostátní.  

 

3.8 Úvahy de lege ferenda 

 

Problematika profesní odpovědnosti notáře je upravena podobně, jako profesní 

odpovědnost advokátů. V obou případech se jedná o objektivní odpovědnost s možností 

liberace, pokud odpovědná osoba prokáže, že škodě nemohla zabránit ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které na ní bylo možno požadovat. Jak už jsem uvedla v kapitole 

pojednávající o odpovědnosti advokátů, považuji takto formulovaný důvod pro 

zproštění odpovědnosti za důvod liberační a nikoli exkulpační. Souhlasím proto 

s většinovým právním názorem, že se jedná skutečně o odpovědnost objektivní a nikoli 

subjektivní, jak v případě odpovědnosti advokátů dovozuje Luboš Tichý.
165

  

 

 V případě notáře však dochází k určitému rozštěpení odpovědnosti, neboť za škodu 

způsobenou při sepisování veřejných listin o právních úkonech a úkony notáře jako 

soudního komisaře v řízení o dědictví neodpovídá notář, ale stát jako subjekt, který 

notáře pověřil výkonem státní moci. S obecnou konstrukcí odpovědnosti státu za škodu 

způsobenou notářem při výkonu některých jeho činností souhlasím, nesouhlasím však 

s vymezením toho, co se v případě notářů považuje za výkon státní správy (viz ust. § 4 

odst. 1 zákona o odpovědnosti státu). De lege ferenda by bylo žádoucí, aby došlo 

k rozšíření odpovědnosti státu i na další činnosti, které jsou s výkonem státní moci 

spojeny. Nevidím důvod k tomu, aby v případě notářských zápisů rozhodovalo ve věci 

odpovědnosti za škodu jimi způsobenou pouze to, že se obsahově jedná o právní úkon 

                                                 

 

164
 Čl. 32.20 Civil Procedures (Amendment No. 3) Rules 2005: „A notarial act or instrument may be 

received in evidence without further proof as duly authenticated in accordance with the requirements of 

law unless the contrary is proved.“ Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/2292/contents/made.  

165
 TICHÝ op. cit., s. 5. 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/2292/contents/made
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nebo o osvědčení právně významné skutečnosti či prohlášení. Pokud mají všechny 

notářské zápisy charakter tzv. veřejné listiny,
166

 které požívají veřejné důvěry, tj. 

předpokládá se u nich jejich autenticita i pravdivost, pokud není prokázán opak, není 

důvodu, aby stát odpovídal za případná pochybení pouze u některých z nich. Ostatně 

nový občanský zákoník veřejnou listinu definuje jako vydanou orgánem veřejné moci v 

mezích jeho pravomoci nebo listinu, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon.
167

 Je 

zřejmé, že je to stát, který veřejné listině propůjčuje její výjimečné postavení oproti 

běžným (soukromým) listinám. Pouze na státu, resp. na orgánu moci zákonodárné, 

záleží, které osoby pověří, aby veřejné listiny sepisovaly. Pokud pověřil notáře 

sepisováním notářských zápisů, které prohlásil za veřejné listiny, měl by nést 

odpovědnost za to, když při jejím sepsání dojde k pochybení, které následně způsobí 

škodu. 

 

Současně však považuji na nutné výše uvedené doplnit, neboť nesouhlasím s tím, 

aby byla odpovědnost notářů za jejich případná pochybení vzniklá při sepisování 

notářských zápisů vyloučena pouze z důvodu, že za takto vzniklou škodu odpovídá stát. 

Je třeba vnímat, že notáři nejsou státní zaměstnanci, nýbrž soukromými podnikateli, byť 

na ně stát přenáší část výkonu veřejné správy. Z tohoto důvodu by měli za svá 

pochybení nést plnou odpovědnost, a to společně se státem, který je výkonem veřejné 

moci pověřil. Poškozený by si pak mohl vybrat, zda uplatní náhradu škody u 

příslušného notáře, nebo u státu, popř. dokonce oběma způsoby současně (pochopitelně 

by však plněním jednoho povinného subjektu zanikla povinnost druhého). Odpovědnost 

státu by působila spíše jako určitá záruka pro poškozeného, že jeho nárok, bude-li 

                                                 

 

166
 Viz ust. § 6 notářského řádu.  

167
 Viz ust. § 567 NOZ. Nový občanský zákoník rovněž blíže specifikuje důkazní účinky veřejné listiny, 

když uvádí, že pokud je nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný 

důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o 

skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, 

dokud není prokázán opak (§ 568 odst. 1 NOZ). Pokud je obsahem veřejné listina zachycení projevu vůle 

osoby při právním jednání a je-li jednajícím tato listina podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o 

takovém projevu vůle. To platí i v případě, že byl podpis jednajícího nahrazen způsobem, který stanoví 

zákon (§ 568 odst. 2 NOZ).   
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oprávněný, bude skutečně uspokojen. Nedomnívám se, že by hrozba případné 

soukromoprávní odpovědnosti ohrozila nezávislost notářů, neboť jsou povinni být pro 

případ profesního pochybení pojištěni. Odpovědnost však má kromě funkce reparační 

též funkci preventivní, která může významně ovlivnit způsob, jakým je činnost, se 

kterou je tato odpovědnost spojena, vykonávána. 

 

Jak už bylo uvedeno v kapitole o kárné odpovědnosti notářů, je ke škodě věci, že 

nejsou meritorní rozhodnutí v kárném řízení nijak zveřejňována. Domnívám se, že 

prestiž notářské profese by nijak neutrpěla tím, že by se veřejnost dozvěděla o 

případných pochybeních, kterých se příslušníci této profese v minulosti dopustili, a jak 

byli za tato pochybení postiženi. Naopak vhodným způsobem informování veřejnosti by 

získala NKČR větší důvěru, neboť by dala najevo transparentnost svého fungování a 

rozhodování. Notáři jsou v podstatě jedinou právnickou profesí, která ani částečně 

nezveřejňuje výsledky kárných řízení. Toto je dle mého značný deficit NKČR, který by 

měl být napraven. Porovnám-li přístup ČAK a NKČR ke způsobu informování 

veřejnosti, je zcela evidentní, že ČAK je o několik kroků napřed. Nejenže informuje 

veřejnost o vybraných kárných rozhodnutích v Bulletinu advokacie,
168

 ale o některých 

mediálně sledovaných kauzách dokonce i na svých internetových stránkách.
169

 Ačkoliv 

je notářská profese tradičně konzervativní, v dnešní době je zapotřebí vhodných 

způsobem prezentovat svou činnost a informovat veřejnost, jakým způsobem je 

vykonávána notářská samospráva, která byla této profesi svěřena. 

 

                                                 

 

168
 Což je odborný časopis, který vydává Česká advokátní komora. 

169
 Viz např. informace o kauze JUDr. Petra Kočího, Ph.D, dostupná na: 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12010.  

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12010
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4. Odpovědnost za škodu způsobenou při provádění exekuce 

 

4.1 Historie 

 

Institut soudního exekutora, nestátního orgánu – fyzické osoby, na kterou stát 

deleguje část svých mocenských práv, jež jinak přísluší soudům, a která tuto činnost 

vykonává jako svobodné povolání, je v České republice velmi mladý. Samostatná 

právnická profese soudního exekutora byla zavedena v roce 2001, kdy nabyl účinnosti 

exekuční řád. Z tohoto důvodu nelze hovořit o historickém vývoji této profese a ani o 

vývoji právní úpravy odpovědnosti soudních exekutorů za škodu. Právní úprava 

odpovědnosti exekutora za škodu totiž nedošla od svého přijetí v roce 2005 (až na jednu 

výjimku) téměř žádných změn.
170

 

 

4.2 Současná právní úprava 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou při provádění exekuce je v českém právním řádu 

v současné době upravena v ust. § 32 exekučního řádu. Podle tohoto ustanovení 

odpovídá exekutor za škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností podle 

exekučního řádu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Toto omezení odpovědnosti 

exekutora odkazem na zvláštní právní úpravu je poměrně nové a bylo do exekučního 

řádu vneseno novelou provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Tato novelizace sjednotila právní úpravu odpovědnosti exekutora 

s odpovědností notáře upravené v ust. § 57 notářského řádu. Zvláštním zákonem je třeba 

rozumět především zákon o odpovědnosti státu, na který odkazuje též ust. § 32 odst. 3 

exekučního řádu.  Od 1. ledna 2013 tak odpovědnost soudního exekutora nastupuje 

pouze tehdy, pokud není dána odpovědnost státu podle zákona o odpovědnosti státu 

(blíže viz níže). 

                                                 

 

170
 O novele provedené zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony viz níže. 
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 Exekutor odpovídá za škodu i tehdy, pokud byla škoda způsobena při výkonu 

exekuční nebo další činnosti jeho zaměstnancem. I zde je možné vidět paralelu 

s odpovědností ostatních právnických profesí, kdy za škodu způsobenou klientovi vždy 

odpovídá osoba, která je oprávněná příslušné právní služby poskytovat (ať již je to 

advokát, notář nebo exekutor). Pokud pro výkon své činnosti použije třetí osoby, 

nezbavuje se tak své odpovědnosti za to, že budou právní služby poskytnuty řádně. 

Pokud tedy exekutor pověří svého zaměstnance výkonem některých činností při 

provádění exekuce a tento zaměstnanec při jejich výkonu pochybí, a v důsledku tohoto 

pochybení vznikne třetí osobě škoda, odpovídá za tuto škodu exekutor. Exekutor je tedy 

povinen uhradit vzniklou škodu, a to v plném rozsahu, a teprve následně může exekutor 

po svém zaměstnanci takto vzniklou škodu vymáhat. Je však nutné mít na paměti, že 

odpovědnost zaměstnanců exekutora se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a 

v případě nedbalostní škody je náhrada, kterou může exekutor od svého zaměstnance 

získat, omezena čtyř a půl násobkem průměrné mzdy zaměstnance.  

 

Odpovědnost exekutora je též odpovědností objektivní, u níž se nevyžaduje zavinění. 

Exekutor odpovídá za vzniklou škodu bez ohledu na to, zda její vznik zavinil, či nikoli. 

Pro založení odpovědnosti exekutora za škodu způsobenou v souvislosti s exekuční 

činností musí být současně splněny následující předpoklady: porušení právní povinnosti 

v souvislosti s činností podle exekučního řádu, vznik škody a příčinná souvislost mezi 

porušením právní povinnosti a vzniklou škodou.  

 

Právní povinnost porušená exekutorem nemusí být nutně porušením exekučního 

řádu, může se jednat i o povinnost stanovenou jiným právním předpisem, popř. 

o smluvně převzatou povinnost, např. při poskytování právní pomoci oprávněnému 

nebo povinnému po vydání exekučního titulu.
171

 Exekutor však neodpovídá za škodu, 

která vznikla v souvislosti s jeho činností, pokud tato činnost byla prováděna v souladu 

                                                 

 

171
 Viz ust. § 74 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 74 odst. 3 exekučního řádu. 
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se zákonem, neboť v takovém případě nemůže jít o porušení právní povinnosti.
172

 Takto 

bylo např. judikatorně dovozeno, že zahrnutí osobního motorového vozidla do soupisu 

movitých věcí v rámci exekuce je v souladu se zákonem, i když při provádění soupisu 

na místě samém třetí osoba vznášela proti soupisu námitky, neboť „nelze po exekutorovi 

požadovat, aby se zabýval námitkami ze strany třetí osoby, že je postižen majetek, k 

němuž má někdo právo nepřipouštějící provedení exekuce.“
173

 Jednání žalovaného jako 

soudního exekutora, který takto zahrnul osobní motorové vozidlo do soupisu movitých 

věcí, nelze považovat za odporující zákonu, a v tomto případě nebyl tudíž splněn 

zákonný předpoklad odpovědnosti spočívající v porušení právní povinnosti.
174

 

 

Pokud jde o vzniklou škodu, platí zde obdobně, co bylo uvedeno již výše v rámci 

pojednání o odpovědnosti advokátů a notářů. Musí se tedy jednat o újmu, která nastala v 

majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. 

penězi.
175

 Zde je však nutné uvést, že exekutor odpovídá za škodu způsobenou nejen 

účastníkům exekučního řízení, ale též třetím osobám. Toto je rozdíl např. od 

odpovědnosti advokátů a notářů, jejichž odpovědnost za škodu způsobenou třetím 

osobám je možné vyvozovat jedině z obecných ustanovení o náhradě škody obsažených 

v občanském zákoníku
176

 (kde se jedná o subjektivní odpovědnost za zavinění) a nikoli 

podle speciální právní úpravy (kde se jedná o odpovědnost objektivní, bez zřetele na 

zavinění). 

 

K příčinné souvislosti lze opětovně odkázat na výše uvedený výklad. Zde je možné 

stručně zopakovat, že o vztah příčinné souvislosti se v případě exekutora jedná, 

vznikne-li škoda následkem porušení právní povinnosti exekutora v souvislosti s 

                                                 

 

172
 KASÍKOVÁ, Martina. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád): komentář. 2. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 643 p. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-807-4001-796. S. 

93. 

173
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 25 Cdo 3029/2009. 

174
 Tamtéž. 

175
 Viz stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. listopadu 1970 Cpj 87/70. 

176
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 1487/2002. 
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činností podle exekučního řádu, tedy je-li toto porušení a škoda ve vzájemném poměru 

příčiny a následku, a je tudíž doloženo, že nebýt takového porušení, ke škodě by 

nedošlo. Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu 

nenastává; příčinou škody může být jen ta skutečnost, bez jejíž existence by škodný 

následek nevznikl.
177

 

 

Exekutor se může své odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že škodě nemohlo být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. Pod pojmem 

„vynaložení veškerého úsilí“ je třeba rozumět každou možnou péči, kterou bylo možné 

za daných podmínek konkrétního případu vyvinout, aby se zabránilo vzniku škody.
178

 O 

neodvratitelnou škodu půjde především tehdy, když škodě nebylo možno za současného 

stavu techniky zabránit žádným opatřením.
179

 Škoda, kterou nelze odvrátit, může mít 

svůj původ buď v přírodní události (blesk, povodeň, zemětřesení apod.), v lidském 

jednání, anebo v počínání zvířete. Je však třeba zdůraznit, že nesmí jít o škodu 

neodvratitelnou pouze subjektivně. Škoda musí být neodvratitelná objektivně, škodu 

tedy nemohla za daných poměrů odvrátit nejen určitá konkrétní osoba, ale žádná osoba 

obecně. Je tedy třeba vždy používat objektivní měřítko.
180

 Jedním z již judikovaných 

liberačních důvodů, umožňujících exekutorovi zprostit se své odpovědnosti, může být i 

okolnost, že o peněžitou částku, kterou byl exekutor povinen předat v exekučním řízení 

oprávněnému, přišel vinou peněžního ústavu, u nějž byly prostředky uloženy.
181

 Ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze v souvislosti s vykonávanou exekuční činností 

požadovat, nemůže exekutor předvídat finanční problémy banky, v níž má vedený účet, 

na nějž ukládá prostředky, které je povinen spravovat v souvislosti se svou činností.
182

 

 

                                                 

 

177
 Analogicky viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. října 2003, sp. zn. 25 Cdo 1802/2002. 

178
 Viz stanovisko Nejvyššího soudu SSR ze dne 23. listopadu 1983, sp. zn. Cpj 10/83. 

179
 Tamtéž. 

180
 Tamtéž. 

181
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. července 2008, sp. zn. 25 Cdo 970/2006. 

182
 Tamtéž. 
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Zajímavá je též otázka promlčení případného nároku na náhradu škody vůči 

exekutorovi. Exekuční řád totiž nikterak neupravuje problematiku promlčení a je tedy 

otázkou, jakým režimem se bude řídit vztah mezi exekutorem a poškozeným, tj. 

zejména zda se bude jednat o vztah občanskoprávní nebo obchodněprávní. Judikatorně 

bylo dovozeno, že „vznikne-li činností exekutora při výkonu veřejné moci přenesené na 

něj zákonem jinému škoda, jejíž náhradu poškozený uplatní vůči exekutorovi podle § 32 

exekučního řádu, je takto vzniklý závazkový vztah vždy vztahem občanskoprávním bez 

ohledu na povahu účastníků závazkového vztahu vzniklého z titulu náhrady škody, a 

promlčení práva na náhradu škody se proto řídí ustanovením § 106 obč. zák.“
183

 

 

Závěrem této kapitoly je možné uvést jedno zajímavé rozhodnutí soudu prvního 

stupně,
184

 které se zabývalo důsledky případné pohledávky povinného vůči exekutorovi 

z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s exekuční činností na 

probíhající exekuční řízení. V posuzovaném případě se totiž povinný pokusil dosáhnout 

odložení exekuce z důvodu, že mu vznikla pohledávka za pověřeným exekutorem z 

titulu náhrady škody. Zde soud správně argumentoval, že se nejenže nejedná o žádný z 

důvodů pro odklad exekuce uvedený v § 268 o.s.ř., ale ani případná soudně potvrzená 

existence této pohledávky by nemohla zapříčinit zánik práva oprávněného vyplývajícího 

z exekučního titulu, neboť nelze tímto způsobem zkrátit práva oprávněného, který 

povinnému žádnou škodu nezpůsobil. Je tedy možné dovodit, že odpovědnost exekutora 

za náhradu škody nemůže být v žádném případě promítána do výsledků exekučního 

řízení, neboť vzájemné nároky účastníků exekučního řízení jsou odlišné od nároků 

účastníků v řízení o náhradě škody proti exekutorovi podle ust. § 32 odst. 1 exekučního 

řádu.
185

 

 

                                                 

 

183
 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. května 2011, sp. zn. 75 Co 19/2011. 

184
 Jde o usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, sp. zn. 5 Nc 66/2002 – viz KASÍKOVÁ op. cit., s. 139. 

185
 KASÍKOVÁ op. cit., s. 93. 
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4.3 Pojištění odpovědnosti 

 

Obdobně jako advokáti i notáři, i exekutoři musí být povinně pojištěni pro případ své 

odpovědnosti za škodu, kterou by způsobili při výkonu své činnosti. Exekuční řád proto 

explicitně stanoví, že exekutor může vykonávat svou činnost pouze v případě, že 

uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v 

souvislosti s výkonem exekuční činnosti.
 186

 Tuto povinnost je pak povinen splnit 

nejpozději do 30 dnů poté, co byl jmenován exekutorem. Splnění se prokazuje 

Exekutorské komoře, a to předložením smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, 

která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční činnosti.
187

 V případě, že 

exekutor zaměstnává zaměstnance, je povinen uzavřít smlouvu o pojištění své 

odpovědnosti i za škodu způsobenou jeho zaměstnanci v souvislosti s činností podle 

tohoto zákona. Pokud jde o dobu trvání pojištění odpovědnosti za škodu, je logicky 

zapotřebí, aby pojištění trvalo po celou dobu výkonu exekutorského úřadu.
188

 Tato 

povinnost je nezbytným předpokladem pro výkon funkce a její nesplnění je zásadně 

sankcionováno odvoláním exekutora z jeho exekutorského úřadu.
189

 

 

Pokud jde o minimální limit pojistného plnění, pak obdobně jako v případě notářů 

není zákonodárcem tento limit stanoven a ani není předvídáno, že by určitou minimální 

úroveň pojištění stanovila Exekutorská komora. Prováděcí právní předpis pouze stanoví, 

že Exekutorská komora může exekutorovi zprostředkovat sjednání smlouvy o pojištění 

odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem exekuční 

činnosti, a exekutor může tohoto zprostředkování při jednání s pojistitelem využít.
190

 Je 

tak zcela na uvážení jednotlivých exekutorů, jakou minimální výši pojistného plnění si 

                                                 

 

186
 Viz ust. § 11 odst. 1 písm. b) exekučního řádu. 

187
 Viz ust. § 11 odst. 2 exekučního řádu. 

188
 Viz ust. § 11 odst. 3 exekučního řádu. 

189
 Viz ust. § 15 odst. 2 exekučního řádu. 

190
 Viz ust. § 25 vyhlášky č. 330/ 2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a 

náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

exekutorem, ve znění pozdějších předpisů. 
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pro své pojištění profesní odpovědnosti zvolí. S ohledem na Pravidla profesionální etiky 

a pravidla soutěže soudních exekutorů
191

 by však mělo platit, že výše pojištění by měla 

odpovídat exekucím, jejichž provedením byl exekutor pověřen, respektive možné 

škodě, která by v důsledku pochybení exekutora v rámci exekuční nebo další činnosti 

mohla vzniknout. Stanovení odpovídající výše pojištění je však v praxi obtížně 

předvídatelné. 

 

Je nutné podotknout, že od 1. ledna 2013 došlo k nárůstu probíhajících exekucí 

v důsledku novely o.s.ř. i exekučního řádu, kterou došlo k odstranění dosavadní 

dvojkolejnosti vykonávacího řízení, když napříště je možné provést nucený výkon 

většiny soudních rozhodnutí výlučně cestou exekuce podle exekučního řádu.
192

 

S ohledem na tuto skutečnost a na výše uvedené, tedy že není stanovena minimální výše 

pojistného plnění, se domnívám, že by sami exekutoři měli k této problematice 

přistupovat odpovědně a zveřejnit alespoň základní informace o svých pojistkách (jako 

je např. název pojišťovny, u které je pojistka sjednána, a výše pojistné částky, která 

může být v případě pojistné události vyplacena).  Tyto informace by veřejnosti mohly 

pomoci při výběru soudního exekutora, kterého osloví v souvislosti výkonem 

exekučního titulu. V současné době takové údaje podle veřejně dostupných informací 

zveřejňuje pouze jediný soudní exekutor, a to Mgr. Jiří Nevřela, Exekutorský úřad 

Praha-východ.
193

  

                                                 

 

191
 Viz usnesení Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým byl přijat 

v souladu s ustanovením § 110 odst. 7 písm. l) exekučního rádu stavovský předpis, kterým se stanoví 

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů (zejména jejich čl. 3). 

192
 Provedené zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela 396/2012 Sb.“). 

193
 Tento exekutor na svých internetových stránkách uvádí: „Při výkonu exekutorské a další činnosti je 

Mgr. Jiří Nevřela pojištěn u Generali Pojišťovny a.s., kdy výše pojistné částky za škodu způsobenou 

jinému v souvislosti výkonem činnosti exekutora činí 20.000.000,- Kč, exekutor má sjednánu i celou řadu 

připojištění, která mají eliminovat případné problémy v případě vzniku škodní události. Samozřejmostí je 

individuální připojištění u exekučně vymáhaných pohledávek, jejichž výše přesáhne základní pojištění 

exekutora.“ – viz KDO JSME. Exekutor.org [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z: 

http://www.exekutor.org/?akce=kdo.  

http://www.exekutor.org/?akce=kdo
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De lege ferenda lze jedině doporučit, aby zákonodárce blíže upravil problematiku 

pojištění odpovědnosti exekutorů, a to buď stanovením dostatečné minimální výše 

pojistné částky, nebo uložením povinnosti, aby exekutoři zveřejňovali základní údaje o 

svém pojištění profesní odpovědnosti (minimálně v rozsahu název pojišťovny, číslo a 

datum uzavření pojistné smlouvy a výše pojistné částky).  

 

4.4 Důkazní břemeno 

 

Rovněž v případě odpovědnosti za škodu způsobenou exekutorem nebo jeho 

zaměstnancem je na poškozeném, aby prokázal, že mu v důsledku pochybení při 

výkonu exekuční činnosti vznikla škoda určité výše. I v tomto případě jde o 

odpovědnost objektivní, tudíž poškozený nemusí prokazovat, že exekutor či jeho 

zaměstnanec zavinil, že škoda vznikla. Je však namístě i zde, v případě odpovědnosti 

exekutora za škodu, doporučit, aby poškození svůj nárok na náhradu škodu konzultovali 

s advokátem, který by je následně, pokud exekutor odmítne škodu poškozenému 

nahradit dobrovolně, zastupoval v řízení o náhradu škody. 

 

Pro poškozené může být totiž značně obtížné rozpoznat, zda se v daném případě 

jedná o porušení právní povinnosti či nikoli. Porušením právní povinnosti exekutora 

např. není poškození zámku exekutorem při získávání přístupu do nemovitosti, kde se 

nachází majetek povinného, na druhou stranu by však porušením povinnosti bylo, 

pokud by exekutor tuto nemovitost po provedení výkonu exekuce dostatečným 

způsobem nezajistil a tato nemovitost by z důvodu poškození zámku byla po opuštění 

exekutorem vykradena. Jiným příkladem může být zabavení osobního automobilu. Zde 

není např. možné požadovat po exekutorovi náhradu škody za to, že zabavil osobní 

automobil a poškozenému vznikla škoda spočívající v tom, že nemohl tuto věc užívat. 

Pokud však exekutor osobní automobil po jeho zabavení poškodí, bude za vzniklou 
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škodu odpovídat, neboť je povinen zabavený majetek zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho 

poškození, ztrátě či odcizení.
194

 

 

O problematice prokázání vzniku škody, jejího správného vyčíslení, respektive 

určení toho, co je za škodu vůbec možné považovat, již bylo pojednáno výše v rámci 

části zabývající se odpovědností advokátů a notářů a obdobně tomu je i v případě 

odpovědnosti exekutorů.  

 

I v tomto případě je nutné zdůraznit, že velmi problematické je prokázání 

bezprostřední příčinné souvislosti, tedy skutečnosti, že nebýt pochybení exekutora, ke 

škodě by nedošlo. Pokud je příčinná souvislost přetržena, např. v důsledku jednání třetí 

osoby, pak není odpovědnost exekutora za škodu dána a exekutor za škodu 

poškozenému neodpovídá. Lze uvést následující příklad: Pokud exekutor zapomene po 

provedení výkonu exekuce dostatečným způsobem vchodové dveře bytu a tento byt je 

následně po opuštění exekutorem vykraden, neznamená to automaticky, že je exekutor 

za vzniklou škodu odpovědný. V případě, že zloděj nevěděl o skutečnosti, že vchodové 

dveře nejsou zamčené a do bytu se dostal jiným způsobem, např. rozbitím balkonových 

dveří, pak zde není příčinná souvislost mezi pochybením exekutora (nezajištěním 

vchodových dveří bytu po provedení exekuce) a škodou vzniklou v důsledku vloupání. 

 

4.5 Odpovědnost státu či individuální odpovědnost 

 

Rovněž jako v případě notářů, i zde je třeba se zabývat otázkou, zda se v případě 

pochybení exekutora jedná o jeho individuální odpovědnost, či o odpovědnost státu za 

škodu podle zvláštního právního předpisu. Ust. § 32 odst. 3 exekučního řádu totiž 

stanoví, že odpovědnost státu za škodu podle zvláštního právního předpisu není nijak 

dotčena. Je tedy nutné si položit otázku, jak toto ustanovení vykládat, tj. zda se 

                                                 

 

194
 Viz ust. § 66 odst. 1 exekučního řádu. Převzetím zajištěných věcí do úschovy přebírá exekutor též 

povinnost tyto věci jako schovatel opatrovat, tedy chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením.  
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v určitých případech uplatní pouze individuální odpovědnost exekutora a v jiných pouze 

odpovědnost státu, popř. zda se tyto dvě roviny odpovědnosti prolínají a do jaké míry.  

 

V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že s účinností k 1. lednu 2013 

došlo k novelizaci exekučního řádu,
195

 při které došlo též k na první pohled ne příliš 

významné změně ust. § 32 odst. 1 exekučního řádu, když byla ve větě první slova 

„Exekutor odpovídá“ nahrazena slovy „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, odpovídá 

exekutor.“ Tuto změnu by bylo velmi snadné přehlédnout, což by však bylo velkou 

chybou. Důvodová zpráva k této změně uvádí, že účelem je uvést právní úpravu 

odpovědnosti soudního exekutora za škodu způsobenou v souvislosti s činností podle 

exekučního řádu do souladu s obdobnou odpovědností notáře, která je upravena v § 57 

notářského řádu.
196

 Zvláštním zákonem je třeba rozumět především zákon o 

odpovědnosti státu, na nějž odkazuje i odstavec 3 novelizovaného ustanovení. 

Novelizovanou právní úpravou měla být dle důvodové zprávy rovněž odstraněna 

nejednoznačnost, která se projevovala v aplikaci uvedeného ustanovení, a mělo být 

postaveno najisto, že odpovědnost soudního exekutora nastupuje tehdy, pokud není 

dána odpovědnost státu podle zákona o odpovědnosti státu. 

 

Provedenou novelizací se zákonodárce rozhodl jít proti dosud zastávanému výkladu, 

který zaujaly ve své rozhodovací praxi nalézací soudy. Otázka vzájemného vztahu 

individuální odpovědnosti exekutora a odpovědnosti státu za škodu totiž již byla 

zodpovězena soudní judikaturou, a to tak, že za škodu způsobenou exekutorem při 

výkonu veřejné moci přenesené na něj zákonem, odpovídá vedle státu též exekutor 

sám.
197

 V souladu s ust. § 32 exekučního řádu (ve znění platném do 31. prosince 2012) 

odpovídal exekutor za škodu způsobenou v souvislosti s jakoukoli činností podle 

                                                 

 

195
 Provedené zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

196
 Důvodová zpráva k zákonu č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dostupná z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0. 

197
 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. července 2008, sp. zn. 25 Cdo 970/2006. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=537&CT1=0
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exekučního řádu; byla-li však škoda způsobena při výkonu exekuční činnosti, 

sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu, 

odpovídal za ni kromě exekutora, též stát podle ust. § 3 písm. b) a § 4 zákona o 

odpovědnosti státu.
198

  Exekuční řád (ve znění platném do 31. prosince 2012) totiž 

nedával jednoznačnou prioritu (či dokonce výlučnost) odpovědnosti státu před 

odpovědností exekutora za činnost uvedenou v § 4 zákona o odpovědnosti státu.
199

 

Počínaje 1. lednem 2013 však platí, že odpovědnost soudního exekutora nastupuje 

pouze tehdy, pokud není dána odpovědnost státu podle zákona o odpovědnosti státu.  

 

Odpovědnost státu za škodu je však dle ust. § 4 zákona o odpovědnosti státu 

výslovně omezena jen na určité oblasti z činností exekutora. Jde zejména o výkon 

exekuční činnosti, dále sepisování exekutorských zápisů
200

 a činnost vykonávanou 

exekutorem z pověření soudu (např. doručovat písemnosti soudu, vykonávat činnost 

soudního vykonavatele či zjišťovat majetek podléhající podle rozhodnutí vydaného v 

trestním řízení zajištění). Odpovědnost státu je možné dovodit i u činností spočívajících 

v manipulaci a úschově exekutorských spisů, exekutorských zápisů a v přijímání věcí 

do úschovy, a to z obecného principu odpovědnosti státu za škodu vzniklou při výkonu 

veřejné moci (viz ust. § 1 zákona o odpovědnosti státu a čl. 36 odst. 3 Listiny).
201

 

 

Za výkon další činnosti vykonávané podle exekučního řádu (např. poskytování 

právní pomoci exekutorem, provádění autorizované konverze či provádění tzv. 

dobrovolných dražeb) odpovídá poškozenému pouze exekutor.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2013 bude ve většině případů, kdy 

exekutor poruší právní povinnost při výkonu činnosti dle exekučního řádu aplikována 

                                                 

 

198
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2008, sp. zn. 20 Cdo 57/2007. 

199
 Tamtéž. 

200
 Od 1. ledna 2013 jsou exekutoři oprávněni sepisovat pouze exekutorské zápisy osvědčující skutkový 

děj a stav věci, nikoli již exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti (tato pravomoc zůstává nadále 

vyhrazena již pouze notářům). 

201
 KASÍKOVÁ op. cit., s. 93. 
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odpovědnost státu za škodu. Může být sporné, zda je to pro poškozené výhodou či 

nikoli. Na první pohled je zřejmé, že došlo k silnému omezení individuální 

odpovědnosti exekutorů, která tu zůstala spíše subsidiárně, a to pokud není dána 

odpovědnost jiného subjektu (především státu). Toto omezení jednak může v osobách 

některých exekutorů vyvolat jistý pocit neodpovědnosti, neboť odpovědnou osobou 

bude ve většině případů stát. Zde je však nutné podotknout, že obdobně, jako bylo 

uvedeno výše u notářů, i u exekutorů platí, že plnil-li poškozenému stát podle zákona o 

odpovědnosti státu, má proti exekutorovi nárok na regresní náhradu a že tato náhrada 

není nijak limitována. Exekutor je však povinen uhradit částku, kterou byl stát nucen 

vynaložit na odškodnění, jestliže tuto odpovědnost státu způsobil zaviněným porušením 

právní povinnosti (uplatní se zde subjektivní princip). Pro poškozeného může být též 

nevýhodou, že od 1. ledna 2013 musí svůj nárok na náhradu škody uplatnit výlučně 

způsobem předvídaným zákonem o odpovědnosti státu, zatímco do 31. prosince 2012 si 

mohl vybrat, zda uplatní nárok vůči státu nebo vůči soudnímu exekutorovi. Dokonce 

nebylo vyloučeno, aby uplatnil nárok vůči oběma subjektům nezávisle na sobě s tím, že 

při úspěšném uplatnění nároku proti oběma odpovědným osobám zanikl plněním jedné 

z nich nárok vůči druhé, a to v rozsahu poskytnutého plnění.
202

 Na druhou stranu je 

třeba též zdůraznit, že upřednostněním odpovědnosti státu došlo ke sjednocení právní 

úpravy s právní úpravou notářů a nejsou zde neodůvodněné rozdíly. Exekutor se ve 

většině případů podílí na výkonu veřejné moci, a proto za jeho činnost má nést 

odpovědnost stát, který ho touto činností pověřil. Odpovědnost státu podle zákona o 

odpovědnosti státu je odpovědností objektivní bez možnosti liberace,
203

 což je zcela 

jistě ve prospěch poškozených.  

 

Osobně se však domnívám, že individuální odpovědnost exekutorů měla být i nadále 

zachována paralelně vedle odpovědnosti státu, neboť na rozdíl od soudců, kteří jsou 

zaměstnanci státu, jsou soudní exekutoři tzv. svobodným povoláním a vykonávají svou 

činnost samostatně, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Již sama hrozba 

individuální odpovědnosti může působit preventivně a pro poškozené je nepochybně 

                                                 

 

202
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. července 2008, sp. zn. 25 Cdo 970/2006. 

203
 Viz ust. § 2 zákona o odpovědnosti státu. 
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příznivější, pokud zde existuje pluralita subjektů, u kterých mohou svůj nárok uplatnit. 

V této souvislosti lze uvést, že spíše úprava odpovědnosti notářů měla být přizpůsobena 

řešení, které bylo vyvinuto soudní judikaturou v případě umožnění souběhu individuální 

odpovědnosti exekutorů a odpovědností státu. Jak v případě soudních exekutorů, tak 

v případě notářů se jedná o velice významné a odpovědné právnické profese, na které 

stát delegoval značné množství pravomocí, avšak obě tyto profese jsou svobodnými 

povoláními. Na řádný výkon profese dohlížejí příslušné profesní komory, avšak 

domnívám se, že svou roli při usměrňování výkonu těchto profesí může hrát i institut 

individuální odpovědnosti za škodu. Toto je ostatně výhodnější i pro stát samotný. 

Pokud se poškozený rozhodne uplatnit svůj nárok na náhradu škody přímo u exekutora 

(potažmo notáře), stát tím ušetří.  Je proto škoda, že se zákonodárce vydal cestou 

opačnou a individuální odpovědnost tolik omezil. 

 

4.6 Kárná odpovědnost 

 

Kromě odpovědnosti za škodu, o které bylo pojednáno výše, jsou soudní exekutoři (a 

potažmo i exekutorští kandidáti a koncipienti) kárně odpovědní za kárné delikty nebo 

závažné kárné delikty.
204

 Tyto dvě kategorie kárných provinění se liší v míře závažnosti 

jednání exekutora, popř. porušení jeho povinností. Kárným proviněním je buď porušení 

(bez ohledu na jeho závažnost) povinností exekutora stanovených právním či 

stavovským předpisem anebo usnesením Exekutorské komory, nebo takové jednání, 

které narušuje důstojnost exekutorského povolání či ohrožuje důvěru v nezávislý, 

nestranný, odborný a spravedlivých výkon exekuční činnosti, případně odborný výkon 

další činnosti.
205

  

 

S účinností od 1. ledna 2013 se za kárné provinění exekutora považuje též porušení 

povinností ze strany jeho zaměstnanců.
206

 Jedná se o značně průlomovou právní úpravu, 

                                                 

 

204
 Dále bude pro kárné delikty i závažné kárné delikty používáno též společné označení kárné provinění. 

205
 Viz ust. § 116 odst. 2 a 3 exekučního řádu. 

206
 Viz ust. § 116 odst. 4 a 5 exekučního řádu. 
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neboť exekutor nyní může být kárně odpovědný i bez subjektivního zavinění. Je možné 

chápat důvody, které zákonodárce k tomuto řešení vedly, nicméně se nedomnívám, že 

jde o správné řešení. Lze souhlasit s tím, že exekutor má jako zaměstnavatel obecně 

odpovědnost za jednání svých zaměstnanců, avšak dovozovat zde osobní kárnou 

odpovědnost exekutora za porušení povinností ze strany jeho zaměstnanců se mi zdá 

jako příliš tvrdý postih. Kárná odpovědnost je navíc tradičně spojena s osobní 

subjektivní odpovědností. Zavinění je jakožto subjektivní stránka kárného provinění 

jedním z obligatorních znaků skutkové podstaty každého kárného provinění.
207

 Pokud 

chtěl zákonodárce, aby exekutor více dohlížel na činnost svých zaměstnanců, mohla být 

zavedena zvláštní skutková podstata kárného deliktu, a to zanedbání dohledu exekutora 

nad činností svých zaměstnanců. Avšak ani taková úprava by nebyla nezbytně nutná, 

neboť povinnost exekutora dohlížet na činnost svých zaměstnanců vyplývá již ze 

zákoníku práce
208

 a je rovněž zakotvena ve stavovském předpisu.
209

 Kárný senát 

Nejvyššího správního soudu již dříve dovodil, že zanedbání dohledu exekutora nad 

činností svých zaměstnanců je kárným proviněním.
210

  

 

Kárné řízení se liší podle toho, zda se vede proti exekutorovi, nebo proti 

exekutorskému kandidátovi či koncipientovi. V případě kandidátů a koncipientů 

rozhoduje o tom, zda se dopustili kárného provinění tříčlenný kárný senát. Kárný senát 

je jmenován předsedou kárné komise vždy pro každé kárné řízení zvlášť, a to z členů 

                                                 

 

207
 Viz tak např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2. června 2010, sp. zn. 11 Kse 29/2009, 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. února 2011, sp. zn. 15 Kse 1/2009 nebo rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ze dne 22. května 2012, sp. zn. 15 Kse 10/2011. 

208
 Jedním z pojmových znaků závislé práce je, že je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele a že 

zaměstnavatel je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, 

řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny (viz ust. § 2 a § 11 zákoníku 

práce). 

209
 Čl. 11 odst. 3 věta druhá Pravidel profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů (usnesení 

Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006) stanoví, že exekutor může svěřit 

provádění kancelářských úkonů pouze osobám náležitě kvalifikovaným, odpovědným a bezúhonným a je 

povinen soustavně na jejich činnost dohlížet. 

210
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. září 2012, sp. zn. 15 Kse 4/2012. 
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kárné komise.
211

 Kárná komise je jedním z  orgánů Exekutorské komory a její členové 

jsou z jedné třetiny voleni z řad exekutorů a ze dvou třetin jmenováni ministrem 

spravedlnosti z řad soudců.
212

 Kárný senát se pak ustanovuje vždy tak, že dva jeho 

členové jsou z řad soudců a jeden z řad exekutorů, přičemž předsedou kárného senátu 

může být pouze soudce.
213

 V případě kárného řízení proti exekutorským kandidátům a 

koncipientům se tedy můžeme poprvé setkat s tím, že o kárných proviněních rozhodují 

nikoli výlučně příslušníci exekutorské profese, ale je zde vnesen prvek dozoru v podobě 

účasti soudců jakožto příslušníků jiné právnické profese. Domnívám se, že se jedná o 

správný přístup, neboť účastí příslušníků jiných právnických profesí při rozhodování o 

nejzávažnějších pochybeních při výkonu jakékoli odborné profese se eliminuje riziko, 

že by se některá pochybení tzv. zametla pod koberec, aby nedošlo k poškození reputace 

dané profese v očích veřejnosti.  

 

Pokud jde o kárné řízení proti samotným exekutorům, neobsahuje exekuční řád 

vlastní úpravu, nýbrž odkazuje na obdobné použití ustanovení zákona o řízení ve věcech 

soudců a státních zástupců.
214

 Exekutoři tak podléhají kárnému řízení před kárným 

senátem Nejvyššího správního soudu.
215

 Kárný senát je v současné době složen z 

předsedy senátu (který je soudcem Nejvyššího správního soudu), jeho zástupce (který je 

soudcem Nejvyššího soudu) a 4 přísedících (dva z přísedících jsou vždy soudní 

exekutoři). Mezi přísedícími, kteří nejsou soudními exekutory, musí být vždy nejméně 

jeden advokát a jedna osoba navržená Veřejným ochráncem práv.
216

 Funkční období 

                                                 

 

211
 Viz ust. § 114 odst. 4 a ust. § 117a odst. 1 exekučního řádu. 

212
 Viz ust. § 114 odst. 1 exekučního řádu. 

213
 Viz ust. § 114 odst. 4 exekučního řádu. 

214
 Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců“) – viz ust. § 121 odst. 

1 exekučního řádu. 

215
 Funkce kárného soudu byla Nejvyššímu správnímu soudu svěřena poprvé v roce 2008, kdy se 

s účinností od 1. října 2008 stal příslušným k rozhodování o kárné odpovědnosti soudců a státních 

zástupců a následně v roce 2009 byla jeho pravomoc rozšířena též na kárné řízení ve věcech soudních 

exekutorů. 

216
 Viz ust. § 4b odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 
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senátu pro řízení ve věcech soudních exekutorů je pětileté a jeho členové jsou určeni 

losem ze seznamu soudců Nejvyššího správního soudu, seznamu soudců Nejvyššího 

soudu a ze seznamů přísedících pro řízení ve věcech soudních exekutorů.
217

 V současné 

době jsou u Nejvyššího správního soudu ustaveny pro řízení ve věcech soudních 

exekutorů dva kárné senáty.
218

 O kárných proviněních exekutorů tak rozhodují též 

zástupci jiných právnických profesí, což lze považovat za záruku řádného prověření 

skutečností, zda bylo jednáním exekutora spácháno kárné provinění či nikoli. 

 

Kárné řízení se zahajuje na návrh kárného žalobce,
219

 který se nazývá kárnou 

žalobou, jež musí být podána nejpozději do tří let ode dne, kdy ke kárnému provinění 

došlo.
220

 Na rozdíl od obdobných lhůt pro zahájení kárného řízení u příslušníků 

advokátní a notářské profese není v případě exekutorů kárný žalobce limitován 

subjektivní lhůtou. Kárná žaloba tedy může být podána i dlouho poté, co se kárný 

žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však v objektivní tříleté lhůtě. 

 

Za kárné provinění mohou být uložena tato kárná opatření: písemné napomenutí, 

veřejné napomenutí, pokuta do výše 2 500 000,- Kč (250 000,- Kč v případě kandidáta a 

50 000,- Kč v případě koncipienta) a odvolání z exekutorského úřadu (odvolání ze 

zastupování v případě kandidáta).
221

 V případě, že jde o závažný kárný delikt, zvyšují se 

                                                 

 

217
 Viz ust. § 4b odst. 3, 5 a 6 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

218
 Senát č. 14 a senát č. 15 – O soudu. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/Karne-senaty/art/587?menu=292.  

219
 I v případě exekutorů je okruh osob, které mohou být kárným žalobcem širší, než je tomu v případě 

advokátů. Kárnou žalobu může podat ministr spravedlnosti proti kterémukoli ministr proti kterémukoli 

exekutorovi (popř. kandidátovi nebo koncipientovi), předseda revizní komise a předseda kontrolní komise 

ve věcech působnosti těchto komisí proti kterémukoli exekutorovi (popř. kandidátovi nebo 

koncipientovi), předseda okresního či krajského soudu proti exekutorovi, který má sídlo v obvodu tohoto 

soudu (popř. kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora či zástupci exekutora – v případě předsedy 

krajského soudu), předseda exekučního soudu proti exekutorovi, který tuto exekuci vede (příp. proti 

kandidátovi nebo koncipientovi tohoto exekutora nebo zástupci exekutora) - viz ust. § 117 odst. 2 

exekučního řádu. 

220
 Viz ust. § 117 odst. 1 exekučního řádu. 

221
 Viz ust. § 116 odst. 6, 7, 8 exekučního řádu. 

http://www.nssoud.cz/Karne-senaty/art/587?menu=292
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maximální výše peněžních pokut, a to až na 5 000 000,- Kč.
222

 S účinností od 1. ledna 

2013 exekuční řád upravuje též obligatorní odvolání z exekutorského úřadu, a to 

v případě, pokud byl exekutor v posledních 5 letech před podáním návrhu na zahájení 

kárného řízení nejméně třikrát pravomocně uznán vinným závažným kárným deliktem, 

jestliže tato skutečnost zpochybňuje důvěryhodnost jeho dalšího setrvání v 

exekutorském povolání (obdobně platí i pro odvolání kandidáta ze zastupování).
223

 

Jedná se o aplikaci zásady označované „třikrát a dost.“ Jde o obdobnou úpravu, která je 

již od r. 2008 aplikována na soudce, kdy jedním z předpokladů nezpůsobilosti soudce 

vykonávat svou funkci je, že byl v posledních 5 letech před podáním návrhu na zahájení 

řízení o způsobilosti soudce vykonávat svou funkci nejméně třikrát pravomocně uznán 

vinným kárným proviněním, jestliže tato skutečnost zpochybňuje důvěryhodnost jeho 

dalšího setrvání v soudcovské funkci.
224

 Otázka, zda pravomocná odsouzení 

zpochybňují důvěryhodnost osoby ve vztahu k jejímu setrvání v dané profesi, je však 

značně problematická. Bude patrně vždy záležet na skutkových okolnostech 

jednotlivých případů.    

 

Jak v kárném řízení proti exekutorským kandidátům a koncipientům, tak v kárném 

řízení proti soudním exekutorům není proti rozhodnutí kárného senátu odvolání 

přípustné.
225

 Kárně obviněný však může pravomocné rozhodnutí napadnout správní 

žalobou dle ust. § 65 s.ř.s. a případně dále využít další prostředky, které mu správní 

soudnictví umožňuje. V této souvislosti je však třeba zmínit, že pravomocné rozhodnutí 

kárného senátu ve věcech exekutorských kandidátů nebo koncipientů může 

v mimořádných případech napadnout též kárný žalobce. Kárný žalobce je oprávněn 

podat správní žalobu k ochraně veřejného zájmu dle ust. § 66 s.ř.s., jestliže k jejímu 

                                                 

 

222
 Viz ust. § 116 odst. 9 exekučního řádu. 

223
 Viz ust. § 116 odst. 11 exekučního řádu. 

224
 Viz ust. § 91 písm. c) zákona o soudech a soudcích. Dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo 

zjištěno, že je soudce nezpůsobilý vykonávat soudcovskou funkci, jeho funkce soudce zaniká (viz ust. 

§ 94 písm. b) zákona o soudech a soudcích). 

225
 Viz ust. § 120a odst. 4 exekučního řádu a ust. § 21 zákona o řízení ve věcech soudců a státních 

zástupců. 
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podání shledá závažný veřejný zájem. Takto mohou být ve správním soudnictví 

přezkoumána rozhodnutí kárného senátu, jimiž byl kárně obviněný uznán vinným a 

uloženo mu kárné opatření, rozhodnutím, jimiž byl kárně obviněný zproštěn kárného 

obvinění a rozhodnutí, jimiž bylo kárné řízení zastaveno.
226

  

 

Pokud jde o rozhodovací praxi kárného senátu Nejvyššího správního soudu, 

v současné době
227

 existuje celkem 132 zveřejněných meritorních rozhodnutí ve věci 

kárné odpovědnosti exekutorů.
228

 Z tohoto počtu byla v 49 případech vyslovena vina 

kárné obviněného exekutora, v 18 případech došlo ke zproštění kárného obvinění. 

V celkem 64 případech došlo k zastavení kárného řízení, přičemž důvodem zastavení 

bylo ve 29 případech zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení ze strany kárného 

žalobce, ve 24 případech zánik funkce soudního exekutora, v 7 případech byl návrh na 

zahájení kárného řízení podán opožděně, ve 4 případech z důvodu bezvýznamnosti 

kárného řízení
229

 a v jednom případě by pokračováním kárného řízení došlo k porušení 

zásady ne bis in idem.  

 

Ne zcela bez zajímavosti je, že z celkového počtu 142 kárných řízení
230

 šlo o údajná 

pochybení pouze 59 soudních exekutorů,
231

 přičemž nejčastěji byl účastníkem kárného 

řízení soudní exekutor pověřený vedením Exekutorského úřadu Plzeň-jih (celkem 11 

zahájených kárných řízeních), následovaný soudním exekutorem pověřeným vedením 

                                                 

 

226
 Viz ust. § 120a odst. 5 exekučního řádu. 

227
 Vycházím ze stavu k 23. listopadu 2013.  

228
 Rozhodovací činnost: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 

2013-09-15]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188.  

229
 V daných případech bylo kárné opatření, ke kterému mohlo kárné stíhání vést, zcela bez významu 

vedle kárného opatření, které již bylo kárně obviněnému za kárné provinění uloženo. 

230
 Kárných řízení bylo vedeno více, avšak mnohá z nich byla následně z důvodu procesní ekonomie 

spojena, takže výsledný počet meritorních rozhodnutí je menší. 

231
 Ačkoli jsou kárná rozhodnutí anonymizovaná, lze s ohledem na iniciály kárně stíhaných a ve většině 

případů též označení exekutorského úřadu, který zastávají, usuzovat, že v mnohých případech šlo o 

opakované kárné provinění téže osoby. 

http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188
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Exekutorského úřadu Přerov (10 zahájených kárných řízeních), dále soudní exekutor 

pověřený vedením Exekutorského úřadu Praha 6 a soudní exekutor pověřeným vedením 

Exekutorského úřadu Praha 3 (každý z nich v celkem 9 zahájených kárných řízeních) a 

nakonec soudní exekutoři pověření vedením Exekutorských úřadů Hradec Králové a 

Jičín (každý celkem 7 zahájených kárných řízeních).  

 

Kdybychom se zaměřili na konkrétní skutečnosti a jednání soudních exekutorů, které 

byly považovány za kárná provinění, pak je možné uvést následující příklady. 

 

 Soudní exekutor byl shledán vinen kárným proviněním za to, že byl po dobu 

více než jednoho a půl roku bezdůvodně nečinný při provádění exekuce 

prodejem nemovitostí, ačkoli mu byl doručen znalecký posudek a mohl (a 

měl) vydat usnesení o ceně nemovitosti. Za toto provinění byla soudnímu 

exekutorovi uložena pokuta ve výši 10.000,-Kč.
232

 

 

 Jako kárné provinění bylo shledáno jednání soudního exekutora, který pořídil 

výpis z centrální evidence obyvatel týkající se dlužníka dříve, než bylo 

exekuční řízení zahájeno, a za toto provinění mu byla uložena pokuta ve výši 

80.000,- Kč.
233

  

 

 Dosud nejvyšší pokuta (2.000.000,- Kč) byla uložena v kárné věci vedené u 

Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 15 Kse 9/2012,
234

 ve které se soudní 

exekutorka dopustila hned několika kárných provinění. Jedním z těchto 

provinění byla skutečnost, že přes předchozí upozornění právní zástupkyně 

povinné na existenci soupisu věcí již dříve vyloučených z výkonu rozhodnutí 

(přičemž tyto skutečnosti jí byly prokázány listinami), tyto skutečnosti 

                                                 

 

232
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 8. dubna 2013, sp. zn. 15 Kse 13/2012. 

233
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2013, sp. zn. 14 Kse 9/2012. 

234
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2013, sp. zn. 15 Kse 9/2012. Pod 

uvedenou spisovou značku byla spojena i kárná řízení původně vedená pod sp. zn. 15 Kse 15/2012 a 

15 Kse 2/2013. 
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nesdělila vykonavateli, kterého pověřila provedením mobilární exekuce, čímž 

umožnila při provádění mobilární exekuce opakované sepsání věcí z exekuce 

již vyloučených. Dalším pochybením soudní exekutorky bylo zanedbání své 

zákonné povinnosti řídit exekutorský úřad, když nedůslednou kontrolou 

svých zaměstnanců umožnila provádění mobilárních exekucí způsobem v 

rozporu s příslušnými ustanovením exekučního řádu. V posuzovaných 

případech např. byla exekuce vedena pod nátlakem na třetí osoby, které pod 

pohrůžkou, že budou zabaveny jejich movité věci, které budou odvezeny, 

následně dluh za povinného uhradily. Při provádění mobilárních exekucí dále 

např. nebyly pořizovány kompletní protokoly a nebyly zaznamenávány 

veškeré skutečnosti o provedených úkonech, v protokolech byla uváděna 

nepravdivá tvrzení, byla poskytována nesprávná poučení třetím osobám o 

jejich procesních právech. V některých případech byl při exekuci prováděn 

soupis movitých věcí v bytě, v němž povinný prokazatelně nebydlel, a to 

přestože byla třetí osobou v bytě se nacházející sdělena adresa povinného, 

kde povinný bydlí. Soudní exekutorce bylo rovněž vytknuto, že umožnila, 

aby úkony, které přísluší provádět výhradně vykonavateli soudní exekutorky, 

prováděli zaměstnanci soukromé asistenční služby a že takto vytvářela zcela 

neúčelné náklady na služby detektiva a asistenční služby a dávala je 

povinným k úhradě, ačkoliv tyto náklady neměly oporu v právních 

předpisech. 

 

Jelikož v případě kárné odpovědnosti exekutorů se zveřejňují nejen odsuzující 

rozsudky, ale též rozsudky zprošťující, je možné pro vyváženost uvést i některé 

příklady, kdy byl soudní exekutor kárného obvinění zproštěn, neboť skutek, pro který 

bylo zahájeno kárné řízení, nebyl posouzen jako kárné provinění. 

 

 V kárné věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 14 Kse 

11/2011
235

 bylo soudnímu exekutorovi kladeno za vinu, že doručoval osobně 

                                                 

 

235
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. června 2013, sp. zn. 14 Kse 11/2011. 
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žádosti o součinnost, a za toto doručování si ve vydaných příkazech k úhradě 

nákladů exekuce účtoval paušální částku ve výši 50 Kč jako náhradu za 

doručení písemností, a to přesto, že mohl a měl doručovat v souladu se 

zásadou procesní ekonomie prostřednictvím provozovatele poštovní licence, 

a od 1. 7. 2009 byl povinen doručovat prostřednictvím datové schránky, za 

něž náhrada za doručení nenáleží. Nejvyšší správní soud však dovodil, že 

v posuzovaném případě nedošlo k porušení zákona, neboť v souladu s ust. § 

56 exekučního řádu je soudní exekutor oprávněn doručovat osobně, 

prostřednictvím svého zaměstnance, poštou či jiným přepravcem, popř. 

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, aniž by byla 

stanovena priorita jednotlivých způsobů doručování. 

 

 Jako kárné provinění rovněž nebylo shledáno jednání soudního exekutora, 

který jako člen Exekutorské komory ČR nesplnil svoji povinnost včas ani 

řádně oznámit statistické údaje týkající se jeho exekuční a další činnosti, 

která je mu uložena řádně schváleným stavovským předpisem, přičemž tuto 

povinnost nesplnil ani částečně, a to ani po opakovaných urgencích ze strany 

Exekutorské komory ČR.
236

 

 

Nejvyšší správní soud opakovaně vyslovil právní názor, že soudního exekutora nelze 

postihovat za jeho právní názory a že by měl být kárně odpovědný pouze za své 

excesivní přehmaty. Za excesivní přehmat je možné považovat porušení zřejmého a 

nesporného ustanovení zákona, případně jeho interpretaci naprosto extrémním a 

nepřijatelným způsobem.
237

  Kárnou odpovědnost exekutora nelze dovozovat z pouhé 

skutečnosti, že zastává právní názor odlišný od právního názoru kárného žalobce, má-li 

tento odlišný názor oporu v relevantní judikatuře civilních soudů.
238

 S tímto právním 

názorem lze pochopitelně souhlasit, velké množství právních předpisů a zejména jejich 

přečetných novelizací sebou nutně nese též jistou míru právní nejistoty. Zpravidla ne 

                                                 

 

236
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. září 2011, sp. zn. 15 Kse 5/2011. 

237
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. února 2011, sp. zn. 14 Kse 6/2010. 

238
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. května 2011, sp. zn. 15 Kse 6/2010. 
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příliš vysoká kvalita současných právních předpisů s sebou logicky přináší i 

interpretační obtíže. Není proto možné trestat někoho za to, že zastává jiný právní 

názor, pokud je tento odlišný právní názor přesvědčivě zdůvodněn. V opačném případě 

by bylo na dané osobě takové břemeno odpovědnosti, že si lze stěží představit, že by 

někdo měl zájem funkci, s níž je spojena aplikace práva, vykonávat. 

 

4.7 Zahraniční právní úprava 

 

4.7.1 Spolková republika Německo 

 

Instituce soudního exekutora, tak jak ji známe v České republice, tedy jako svobodné 

povolání, není rozšířená všude po Evropě. Jednou ze zemí, která nezná tento model 

exekuce je právě Spolková republika Německo. Německý model pro exekuce je totiž 

postaven na státním modelu výkonu rozhodnutí. Exekutory jako samotnou 

samosprávnou profesi zde nenalezneme, jejich místo zaujímají soudní vykonavatelé 

(Gerichtsvollzieher), což jsou státní úředníci, kteří mají na starosti nucený výkon 

soudních rozhodnutí.  

 

Pro výkon profese soudních vykonavatelů neexistuje žádná obecná právní úprava. 

Právní postavení soudních vykonavatelů je částečně upraveno v Zákonu o organizaci 

soudů (Gerichtsverfassungsgesetz).
239

 Soudní vykonavatel je zde definován jako 

úředník, který je pověřen soudním doručováním, předvedením a výkonem soudních 

rozhodnutí.
240

 Tento zákon však upravuje pouze problematiku vyloučení soudního 

vykonavatele z rozhodování (z důvodu podjatosti) a dále, pokud jde o služební poměr 

soudního exekutora či obchodní záležitosti, odkazuje na prováděcí právní předpisy 

spolkového ministerstva spravedlnosti a zemských justičních správ. Při výkonu své 

funkce je soudní vykonavatel na spolkové úrovni vázán spolkovými směrnicemi pro 

                                                 

 

239
 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), 

das durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) geändert worden ist 

(dále jen „GVG“). Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/.  

240
 Viz ust. § 154 GVG. 

http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/
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soudní vykonavatele, soudní vykonavatelé u zemských soudů jsou vázáni zemskými 

předpisy. Jednotlivé zemské justiční správy (zpravidla ministerstva spravedlnosti) 

vydávají pro soudní vykonavatele prováděcí právní předpisy 

(Gerichtsvollzieherordnung) a jednací řády (Gerichtsvollziehergeschäftsanweisung).  

 

Pokud jde o odpovědnost za škodu, kterou mohou soudní vykonavatelé při výkonu 

své profese třetím osobám způsobit, je tato problematika v Německu řešena obdobně, 

jako v České republice. Za škodu způsobenou státním úředníkem (jímž soudní 

vykonavatel bezpochyby je) odpovídá stát. Na rozdíl od České republiky však zatím 

v Německu neexistuje speciální zákon, který by problematiku odpovědnosti státu za 

škodu upravoval. V 80. letech minulého století byl sice Spolkovým sněmem přijat 

zákon o odpovědnosti státu (Staatshaftungsgesetz), avšak ten byl krátce po nabytí své 

účinnosti zrušen Spolkovým ústavním soudem. Důvodem pro zrušení byla skutečnost, 

že Spolkový sněm neměl s ohledem na rozdělení pravomocí mezi Spolkem a 

jednotlivými spolkovými zeměmi v této záležitosti legislativní pravomoc.
241,242

 

 

Základ odpovědnosti státu za škodu nalezneme v článku 34 GG, který stanoví, že za 

škodu, kterou způsobí osoba, jíž stát pověřil výkonem veřejné moci, porušením svých 

úředních povinností, zásadně odpovídá stát, nebo korporace, která ji tímto výkonem 

pověřila. Stát pak může po takové osobě požadovat regresní úhradu, pokud byla škoda 

způsobem úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Nárok na náhradu škody i regresní úhrada 

se uplatňuje běžným pořadem práva, tj. žalobou u soudu. V současné době tedy 

neexistuje speciální právní úprava a je proto třeba použít obecnou úpravu odpovědnosti 

za škodu upravenou v německém občanském zákoníku (BGB).  

                                                 

 

241
 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478) geändert worden ist (dále jen „GG“). Dostupné z: 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/.  

242
 Viz článek 70 GG, který stanoví, že legislativní pravomoc mají zásadně jednotlivé spolkové země, 

nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/
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Úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou úředníkem nalezneme v ust. § 839 odst. 

1 BGB, podle kterého je úředník, který úmyslně nebo z nedbalosti poruší své úřední 

povinnosti vůči třetí osobě, povinen nahradit škodu, která z toho této osobě vznikne. 

V případě, že byla škoda způsobena z nedbalosti, může být tato odpovědnost uplatněna 

pouze v případě, že poškozený nemůže dosáhnout náhrady škody jiným způsobem. 

V odstavci 2 téhož ustanovení je pak řešena otázka odpovědnosti za škodu při výkonu 

rozhodovací činnosti. V takovém případě je odpovědnost dána pouze tehdy, pokud by 

šlo ze strany úředníka o neoprávněné odepření výkonu úřední moci, neodůvodněně 

průtahy při výkonu úřadní moci, nebo pokud by porušení povinnosti naplňovalo 

skutkovou podstatu trestného činu. Pokud však byl proti jednání úředníka přípustný 

opravný prostředek a poškozený jej úmyslně nebo z nedbalosti nevyužil k tomu, aby 

škodu odvrátil, nemá na náhradu vzniklé škody nárok. 

 

Odpovědnost za škodu způsobenou soudním vykonavatelem při výkonu jeho funkce 

je pak dána na základě ust. čl. 34 GG ve spojení s ust. § 839 odst. 1 BGB.  Za škodu 

způsobenou soudním vykonavatelem při výkonu veřejné moci odpovídá orgán, který 

soudního vykonavatele zaměstnává, tj. příslušný soud, respektive příslušná spolková 

země. Poškozený musí v řízení před soudem prokázat, že soudní vykonavatel zaviněně 

(tj. úmyslně nebo z nedbalosti) porušil při výkonu své funkce úřední povinnost a že mu 

v důsledku tohoto porušení vznikla škoda. V případě, že bude poškozený v řízení 

úspěšný, může stát požadovat částku, kterou poškozenému uhradil z titulu náhrady 

škody, po soudním vykonavateli. Rovněž tento nárok musí být uplatněn v řízení před 

soudem a stát musí prokázat, že soudní vykonavatel porušil úřadní povinnost z hrubé 

nedbalosti či dokonce úmyslně.  V opačném případě není soudní vykonavatel k regresní 

náhradě povinen. 

 

V Německu tedy neexistuje profese soudního exekutora jakožto soukromé osoby, 

kterou stát pověřil výkonem veřejné moci ve věci výkonu rozhodnutí. Na místo toho 

v Německu funguje model soudního výkonu rozhodnutí, kdy samotný výkon zajišťují 

státní úředníci – soudní vykonavatelé. Jelikož se jedná o osoby, které stát pověřil 

výkonem veřejné moci, odpovídá za jejich případná pochybení, která vedla ke vzniku 
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škody stát. Na rozdíl od České republiky v Německu neexistuje speciální právní 

předpis, který by blíže upravoval podmínky odpovědnosti státu za škodu a postup při 

její úhradě. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci je 

zakotvena v německé ústavě (Grundgesetz) a podpůrně se užijí též ustanovení 

německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) o odpovědnosti za škodu. 

Rozdíl oproti české právní úpravě spočívá rovněž ve skutečnosti, že odpovědnost státu 

za škodu způsobenou porušením úřední povinnosti ze strany úředníka jakožto státního 

zaměstnance je v Německu postavena na subjektivním principu, tj. poškozený musí 

v řízení před soudem prokázat, že soudní vykonavatel vznik škody zavinil. 

 

4.7.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Ve Velké Británii je instituci soudního exekutora nejbližší profese označovaná jako 

bailiff.  Pod tímto obecným označením se však skrývá několik různých druhů 

vykonavatelů soudních rozhodnutí. Rozlišují se soudní vykonavatelé (court bailiffs), 

certifikovaní vykonavatelé (certificated bailiffs) a dokonce soukromí vykonavatelé 

(private bailiffs). Soudní vykonavatelé se dále člení podle soudu, u kterého působí na 

vykonavatele hrabských soudů (County Court bailiffs) a vykonavatele Nejvyššího soudu 

(High Court Enforcement Officers), přičemž každý z těchto vykonavatelů je zásadně 

oprávněn provádět výkon rozhodnutí vydaných příslušným soudem (vykonavatelé 

Nejvyššího soudu jsou pak oprávněni provádět i výkon rozhodnutí některých hrabských 

soudů). Podrobnější pojednání o rozdělení jejich pravomocí by však přesahovalo rámec 

této práce.  Současně je třeba upozornit, že ve Skotsku, jak už bylo uvedeno výše, 

existuje odlišný právní systém, tudíž to, co bude uvedeno v rámci této kapitoly, platí 

pouze pro území Anglie a Walesu. 

 

Pro účely této práce bude pojednáno o postavení a odpovědnosti soudních 

vykonavatelů, neboť certifikovaní vykonavatelé ani soukromí vykonavatelé, ačkoliv by 

se na první pohled mohlo zdát, že mají k českým soudním exekutorům nejblíže (jedná 

se totiž rovněž o soukromé podnikatele oprávněné k výkonu exekuční činnosti), zásadně 

nejsou oprávněni vykonávat soudní rozhodnutí. Již na tomto místě je však třeba 

podotknout, že britský systém exekuce se od českého liší a bailiffové jako soudní 
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vykonavatelé neprovádějí všechny způsoby výkonu rozhodnutí tak, jak je známe 

z České republiky.
243

 Úloha soudních vykonavatelů ve Velké Británii spočívá v jejich 

oprávnění provádět výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (execution against 

goods) a za tím účelem vstoupit do prostor povinného, zabavit movité věci povinného a 

prodat je ve veřejné dražbě, nebo pokud jde o obtížně prodejné zboží, též prodejem 

z volné ruky (private treaty). Právní úprava výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí 

a úprava postavení soudních vykonavatelů obecně je však v současné době ve Velké 

Británii velmi roztříštěná a do značné míry nejasná, což ostatně uznává i britské 

ministerstvo spravedlnosti.
244

 V současné době proto probíhají diskuze o reformě, kdy 

by mělo dojít ke sjednocení právní úpravy mezi jednotlivými druhy bailiffů, stanovení 

jednotných kvalifikačních předpokladů pro výkon této profese a nastavení pravidel 

odměňování.  

 

K tomu, aby soudní vykonavatel mohl vymáhat pohledávky oprávněného, je 

zapotřebí úřední oprávnění, které má zpravidla podobu příkazu k exekuci (warrant of 

execution), pokud jde o vykonavatele hrabských soudů, nebo soudní příkaz k výkonu 

rozhodnutí (writ of execution), pokud jde o vykonavatele Nejvyššího soudu. 

 

Právní postavení vykonavatele Nejvyššího soudu je upraveno v příloze č. 7 Zákona o 

soudech z roku 2003 (Courts Act 2003).
245

 Podle tohoto zákona je vykonavatelem 

Nejvyššího soudu osoba, která byla do této funkce jmenována lordem kancléřem (Lord 

                                                 

 

243
 Jiným způsobem výkonu rozhodnutí, který však neprovádí soudní vykonavatelé, nýbrž soudy samotné, 

je příkaz k obstavení mzdy povinného (attachment of earnings order) nebo k postižení pozemku či 

jinému majetku povinného (charging order on the debtor’s property) nebo přikázáním pohledávky 

povinného (third party debt order). 

244
 Transforming bailiff action: How we will provide more protection against aggressive bailiffs and 

encourage more flexibility in bailiff collections. In: Consultation Paper CP 5/2012 [online]. [cit. 2013-

11-17]. Dostupné z: https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/transforming-bailiff-

action/supporting_documents/transformingbailiffactionconsultation.pdf.  

245
 Courts Act 2003. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/39/contents.  

https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/transforming-bailiff-action/supporting_documents/transformingbailiffactionconsultation.pdf
https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/transforming-bailiff-action/supporting_documents/transformingbailiffactionconsultation.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/39/contents
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Chancellor)
246

 nebo osobou, která ho zastupuje.
247

 Svou funkci vykonává jako 

samostatný podnikatel, nejedná se o zaměstnance soudu, ačkoliv by tomu jeho profesní 

označení mohlo naznačovat. Jak už bylo výše uvedeno, vykonavatelé Nejvyššího soudu 

jsou oprávněny provádět výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, pokud jde o 

vymožení pohledávky přiznané rozhodnutím Nejvyššího soudu nebo některého 

z hrabských soudů. Při výkonu své funkce jsou tito vykonavatelé povinni řídit se kromě 

Courts Act 2003 též Pravidly pro vykonavatele Nejvyššího soudu z roku 2004 (The 

High Court Enforcement Officers Requlations 2004),
248

 což je prováděcí právní předpis 

vydaný lordem kancléřem. Na osoby vykonavatelů jsou kladeny vysoké požadavky, 

např. pokud jde o vyžadovanou kvalifikaci, finanční bezúhonnost či členství v profesní 

organizaci nazývané High Court Enforcement Officers Association. Další požadavky 

jsou kladeny na jejich chování a profesní vystupování, které jsou blíže rozvedeny ve 

stavovském předpise nazvaném Pravidla výkonu praxe (Code of Practice).
249

 V tomto 

stavovském předpise je rovněž upraveno obligatorní pojištění profesní odpovědnosti.  

Toto pojištění musí zahrnovat nejen pojištění vlastní odpovědnosti vykonavatele, ale též 

pojištění zákonné odpovědnosti za škodu (Public Liability) a odpovědnosti za škodu 

spáchanou jeho zaměstnanci (Employer's Liability). Pojistné podmínky musí být 

každoročně přehodnoceny tak, aby pojištění odpovědnosti poskytovalo dostatečnou 

pojistnou ochranu.
250

 Pravidla výkonu praxe vykonavatelům Nejvyššího soudu ukládají, 

aby při výkonu rozhodnutí postupovali takovým způsobem a vyvinuli přiměřenou péči 

                                                 

 

246
 Lord kancléř je vysoce postavený státní úředník ve Velké Británii, jedna z nejstarších státních 

hodností. V současné době vykonává funkci ministra spravedlnosti a jeho současný představitel je členem 

Sněmovny reprezentantů (tj. dolní komory Parlamentu Spojeného království). Dříve byl lord kancléř též 

předsedou Sněmovny lordů (tj. horní komory Parlamentu Spojeného království) a stál v čele soudní moci  

na území Anglie a Walesu (mj. byl presidentem Nejvyššího soudu). 

247
 Čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 7 Courts Act 2003. 

248
 The High Court Enforcement Officers Requlations 2004. Dostupné z: 

http://www.hceoa.org.uk/regulatory-information/the-hceo-regulations-2004.html.  

249
 Code of Practice. Dostupné z: http://www.hceoa.org.uk/code-of-practice.html. 

250
 Čl. 6 Code of Practice.  

http://www.hceoa.org.uk/regulatory-information/the-hceo-regulations-2004.html
http://www.hceoa.org.uk/code-of-practice.html
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k tomu, aby nedošlo k poškození movitých věcí, které byly zabaveny povinnému a pro 

případ jejich přepravy jsou tyto věci pojistit.
251

 

 

Postavení vykonavatelů hrabských soudů se oproti postavení vykonavatelů 

Nejvyššího soudu liší zejména tím, že v tomto případě se nejedná o samostatné 

podnikatele, nýbrž o zaměstnance tzv. Soudní služby Jejího Veličenstva (HM Courts 

and Tribunals Service), tj. jedná se o státní úředníky, kteří jsou placeni státem a nikoli 

formou odměny z vymožené částky jako soudní vykonavatelé Nejvyššího soudu. Pokud 

jde o výkon rozhodnutí, jsou vykonavatelé hrabských soudů oprávněni vykonávat pouze 

rozhodnutí hrabských soudů (a to pouze do určité výše), avšak mají i další pravomoci, 

např. pokud jde o doručování soudních písemností. Při výkonu rozhodnutí je 

vykonavatel hrabského soudu povinen řídit se zejména Zákonem o hrabských soudech 

z roku 1984 (County Courts Act 1984),
252

 v jehož části páté je upraven postup při 

výkonu rozhodnutí. 

 

Obdobně jako bylo uvedeno v předchozích kapitolách pojednávajících o 

odpovědnosti advokátů a notářů, i v případě soudních vykonavatelů není jejich 

odpovědnost za škodu (až na níže uvedenou výjimku) upravena v právním předpisu, 

nýbrž vychází ze soudních precedentů. Je třeba uvést, že ačkoliv je výkon rozhodnutí 

tradičně spojován s výkonem státní moci (jde o akt legálního donucení), ve Velké 

Británii za škodu způsobenou státním úředníkem ani osobou pověřenou výkonem 

veřejné moci, stát zpravidla neodpovídá.
253

 Pokud soudní vykonavatel při výkonu 

rozhodnutí poruší své povinnosti, a v důsledku této skutečnosti vznikne třetí osobě 

škoda, pak za tuto škodu odpovídá. Jde o specifický typ odpovědnosti za tzv. 

občanskoprávní delikty (liability in tort), který je pro anglosaský právní systém typický. 

                                                 

 

251
 Ust. čl. 2 Code of Practice. 

252
 County Courts Act 1984. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/28/contents.  

253
 SCHIEMAN, Konrad. The State’s Liability in Damages for Administrative Action. Fordham 

International Law Journal [online]. New York: Fordham University School of Law, 2011, roč. 33, č. 5 [cit. 

2013-11-17]. Dostupné z: http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2214&context=ilj.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/28/contents
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2214&context=ilj


 

110 

Jednotlivé kategorie občanskoprávních deliktů se vyvinuly ze soudních precedentů, 

některé z nich jsou dokonce upraveny v právních předpisech.  

 

Pokud jde o první zmiňovanou skupinu občanskoprávních deliktů, kterých se může 

soudní vykonavatel dopustit, nalezneme jejich právní úpravu v Zákonu o deliktech 

(Torts (Interference with Goods) Act 1977).
254

 Deliktem podle tohoto zákona je jakýkoli 

neoprávněný zásah do držby movitých věcí, který spočívá v neoprávněném odnětí 

movitých věcí (conversion of goods), úmyslném porušení držby movitých věcí (trespass 

to goods) nebo v nedbalostním poškození movitých věcí či nedbalostním zásahu do 

práva k movitým věcem (negligence).
255

 Poškozený se zásadně může domáhat vydání 

movitých věcí (delivery of the goods), popř. může namísto vydání věcí požadovat 

peněžitou náhradu odpovídající hodnotě věcí, a náhrady vzniklé škody (consequential 

damages).
256

 

 

Z druhé skupiny občanskoprávních deliktů lze uvést delikt spočívajícího v úmyslném 

neoprávněném vstupu na pozemek či vniknutí do obydlí (trespass to land). Tohoto 

deliktu se soudní vykonavatel dopustí v případě, že užije násilí nebo lsti k tomu, aby 

vstoupil do prostor, ve kterých má povinný umístěny své věci, které mají být postiženy 

výkonem rozhodnutí. Ke vzniku odpovědnosti není dokonce zapotřebí, aby došlo ke 

škodě, odpovědnost je dána již pouhým neoprávněným vstupem.
257

 K této problematice 

existuje velké množství precedentů, které velmi detailně řeší skutkové okolnosti, které 

naplňují skutkovou podstatu tohoto deliktu.  Soudní vykonavatel není oprávněn zjednat 

                                                 

 

254
 Torts (Interference with Goods) Act 1977. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/32/contents.  

255
 Ust. § 1 Torts (Interference with Goods) Act 1977. 

256
 Ust. § 3 odst. 2 Torts (Interference with Goods) Act 1977. 

257
 Pokud jde o nároky, kterých se osoba, jejíž držba pozemku nebo obydlí byla narušena, může domáhat, 

je to v prvé řadě náhrada vzniklé škody (pokud škoda vznikla), v určitých případech vydání soudního 

příkazu, který rušiteli zakáže vstup na pozemek nebo do obydlí, a pochopitelně též vyklizení nemovitosti, 

pokud by držitel nemovitosti z ní byl neoprávněně vypuzen. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/32/contents
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si přístup do prostor, ve kterých má povinný umístěny své věci, násilím.
258

  Soudnímu 

vykonavateli je rovněž zakázáno, aby ke vstupu užil lsti či pomoci třetích osob (např. 

zaměstnance povinného nebo policistu).
259

  Za užití lsti se však nepovažuje, pokud 

vykonavatel využil toho, že dveře byly otevřené nebo pokud vykonavateli umožní vstup 

třetí osoba sama od sebe.
260

 Za užití násilí se považuje např. rozbití dveří, nikoli však 

otevření dveří, které nebyly zamčeny.
261

 Násilným vniknutím je též např. umístění ruky 

do dveří, aby nemohly být povinným před vykonavatelem zavřeny.
262

 Naopak pokud je 

v domě otevřené okno nebo vikýř, může vykonavatel získat přístup do domu touto 

cestou, nesmí si však okno sám otevřít.
263

 Pokud se již vykonavatel oprávněně dostal do 

domu povinného, může násilím otevřít dveře do některého z pokojů. 
264

 I když povinný 

umožni soudnímu vykonavateli vstoupit do bytu, může ho do doby, než započne 

s prováděním výkonu rozhodnutí z bytu vykázat a vykonavatel musí v takovém případě 

                                                 

 

258
 Curlewis v Laurie [1848] nebo  Vaughan v McKenzie [1969] 1 QB 557: „If a bailiff enters by force he 

is there unlawfully and you can treat him as a trespasser.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

259
 Nash v Lucas [1867] 2 QB 590: „A bailiff may not encourage a third party to allow the bailiff access 

to a property (i.e. Workmen inside a house or a police officer), access by this means renders everything 

that follows invalid.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

260
 Faulkner v Willetts [1982] Crim LR 453: „Otherwise a door left open is an implied license for a bailiff 

to enter.“ a Ancaster v Milling [1823] 2 D&R 714 nebo Rogers v Spence [1846] M&W 571: „…likewise 

a person standing back to allow the bailiff to walk through but the bailiff must not abuse this license by 

entering by improper means or by unusual routes.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/.   

261
 Budd v Pyle [1846] 10 JP 203: „Bailiffs cannot break open a door but can open one if it is unlocked.“ 

Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

262
 Broughton v Wilkerson [1880] 44 JP 781: „Bailiffs cannot apply force to a door to gain entry, and if 

he does so he is not in the execution of his duty.“ a Rossiter v Conway [1893] 53 JP 350: „… likewise 

placing an arm inside the door.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

263
 Tutton v Darke [1860] 5 H&N 647 nebo Nixon v Freeman [1860]: „Bailiffs can climb in through a 

window if one is open.“ a  Miller v Tebb [1893]: „…or through a skylight.“ a Arkins v Brunton [1867] 4 

Bar Reports 84 (Ireland, QB): „Opening a closed but unlocked window is unlawful.“ Dostupné z: 

http://www.westlaw.com/. 

264
 Lee v Gansel [1774] 1 Cowp 1: „Provided a bailiff enters a property peacefully and without breaking 

in, he can break open inner doors inside the property.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
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z bytu odejít. 
265

 Užití násilí ke vstupu je možné zásadně až v případě, pokud 

vykonavatel již dříve při oprávněném vstupu do prostor povinného provedl soupis věcí 

(levy over the goods), např. pokud se do prostor vrací za účelem další prohlídky.
266

 

 

Odpovědnost soudního vykonavatele hrabských soudů je na druhou stranu dána 

rovněž v případě, že provedení výkonu rozhodnutí bude zmařeno v důsledku jeho 

nedbalosti či opomenutí. V takovém případě si může poškozený stěžovat soudci 

příslušného hrabského soudu, který může, pokud je zavinění vykonavatele dostatečně 

prokázáno, uložit vykonavateli, aby poškozenému nahradil vzniklou škodu, maximálně 

však do výše původní částky vymáhané příslušným výkonem rozhodnutí.
 267

 

 

Při zahájení výkonu rozhodnutí je soudní vykonavatel povinen prokázat se úředním 

oprávněním k provedení výkonu rozhodnutí.
268

 Pokud by tak neučinil, bylo by jeho 

jednání, kterým uskutečňoval výkon rozhodnutí, protiprávní.
269

  

 

K odpovědnosti soudního vykonavatele existuje mnoho dalších soudních precedentů, 

které např. stanoví, že soudní vykonavatel je odpovědný za jakékoli protiprávní 

                                                 

 

265
 Robson & Another v Hallett [1967] 2 QB 939: „A bailiff must leave the premises when told to do so.“ 

a Southam v Smout [1964] 1 QB 308: „If the bailiff has already started to make a levy, he can no longer 

be made to leave and he cannot be assaulted.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

266
 Seyman v Gresham 78 E.R. 1131; (1601) Cro. Eliz. 908: „A bailiff in execution of a warrant or a writ 

cannot make forcible entry to a dwellinghouse unless and until he has completed seizure of the goods in 

consequence of the first entry.“ nebo McLeod v Butterwick [1996] 3 All ER 236, [1996] 1 WLR 995: 

„Bailiffs can break into homes provided they have a valid levy over the goods contained inside and has 

previously entered the same property peacefully.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

267
 Ust. § 124 County Courts Act 1984. 

268
 Pro vykonavatele hrabských soudů je tato povinnost implicitně stanovena v ust. § 126 County Courts 

Act 1984. 

269
 Buller's Case [1587] 1 Leonard 5: „If the debtor asks to see the warrant, the bailiff should produce it, 

if no request is made it doesn't have to be shown voluntarily however it should be available to be shown if 

need be.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 
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poškození majetku, a to i v případě, pokud došlo k poškození náhodou,
270

 a že je 

odpovědný vlastníkovi zabavených movitých věcí (včetně vozidel) za škodu, která na 

těchto věcech vznikne v době, kdy je má ve své držbě.
271

 Podle jiného rozhodnutí je 

soudní vykonavatel povinen počínat si při výkonu rozhodnutí tak, aby nedošlo 

k poškození pověsti povinného, jinak odpovídá za vzniklou újmu.
272

 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že postavení soudního vykonavatele ve Velké Británii 

je oproti českému soudnímu exekutorovi velmi slabé. Nejenže je oprávněn provádět 

pouze jeden ze způsobů výkonu rozhodnutí (výkon rozhodnutí prodejem movitých 

věcí), dokonce ani není oprávněn požádat o součinnost policejní orgán nebo překonat 

zamčené dveře od bytu povinného k tomu, aby mohl provést soupis zabavených věcí. 

Lze tak konstatovat, že soudní vykonavatel ve Velké Británii může provést výkon 

rozhodnutí zásadně jen tehdy, pokud mu to povinný svým aktivním jednáním (např. 

otevře dveře a vpustí vykonavatele dovnitř) nebo opomenutím (např. zapomene zavřít 

dveře) umožní. Povinný má dokonce možnost vykázat soudního vykonavatele ven 

z bytu, a to i přesto, že jej sám pustil dovnitř, avšak pouze do doby, než soudní 

vykonavatel započne s prováděním soupisu (pak už je soudní vykonatel v postavení 

úřední osoby a jakýkoli pokus zabránit mu v provádění výkonu rozhodnutí by mohl být 

považován za napadení veřejného činitele).
 273

 Pokud by však vykonavatel porušil 

povinnost získat přístup k věcem, které mají být postiženy výkonem rozhodnutí 

nenásilnou cestou, odpovídal by za veškerou vzniklou škodu, a to bez ohledu na to, zda 

se jednalo o soudního vykonavatele Nejvyššího soudu nebo soudního vykonavatele 

hrabského soudu. Rovněž pokud soudní vykonavatel pochybí při samotném provádění 
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 Huntress Search Limited (Claimant) v Canapeum Limited (Defendant) and DSI Foods Limited 

(Interpleader Claimant) [2010] EWHC 1270: „The bailiff is liable for any unlawful damage caused to 

property even if it was an accident.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 
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 White v Heywood [1888] The Times December 5th 11c, QBD: „The bailiff is liable to the owner of 

the goods (including vehicles) if they are damaged while in possession.” Dostupné z: 

http://www.westlaw.com/. 

272
 Skidmore v Booth [1834] 6 C&P 777: „The bailiff is liable if he damages your business reputation.“ 

Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

273
 Ust. § 14 County Courts Act 1984. 
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výkonu rozhodnutí, např. postihne věci, které jsou z výkonu vyloučeny, nebo zabaví 

více majetku, než bylo pro vymožení vykonávaného rozhodnutí potřeba, je dána jeho 

odpovědnost za škodu, kterou by tímto pochybením poškozenému způsobil. 

 

4.8 Úvahy de lege ferenda 

 

Postavení soudních exekutorů je do jisté míry velmi podobné postavení notářů. Jde 

rovněž o soukromé podnikatele, na které však stát přenesl část výkonu veřejné moci a 

za jejichž činnost v této přenesené působnosti stát odpovídá. Jak už bylo uvedeno výše, 

nedomnívám se, že novela 396/2012 Sb. byla krokem správným směrem. Zastávám 

názor, že individuální odpovědnost exekutorů měla být i nadále zachována paralelně 

vedle odpovědnosti státu. Jedním z důvodů je, že samotná hrozba individuální 

odpovědnosti má významnou preventivní funkci a může omezit počet škodních událostí. 

Pro poškozené je navíc výhodnější systém plurality subjektů, u kterých mohou svůj 

nárok na náhradu škody uplatnit. Pokud je soudní exekutor podnikatelem a nikoli 

státním zaměstnancem, měl by rovněž nést riziko z jeho profese vyplývající, a to 

zejména v situaci, kdy je pro výkon své činnosti vybaven tak rozsáhlými pravomocemi, 

jako je tomu v České republice. Pro tyto účely je rovněž povinně pojištěn, a pokud bude 

jeho pojištění odpovědnosti dostatečné, případný vznik škody jeho činnost nijak 

zásadně neohrozí. 

 

Nedostatkem současné právní úpravy je, že není stanoven minimální limit pojištění 

odpovědnosti exekutora za škodu a záleží pouze na každém soudním exekutorovi, na 

jakou pojistnou částku se pojistí. Účastníci exekučního řízení ani veřejnost tak nemají 

jistotu, zda je soudní exekutor, který byl pověřen provedením exekuce, dostatečně 

pojištěn pro případ, že dojde k jeho profesnímu pochybení (popř. k pochybení jeho 

zaměstnanců, za které odpovídá). De lege ferenda lze proto doporučit, aby zákonodárce 

blíže upravil problematiku pojištění odpovědnosti soudních exekutorů, a to ideálně 

stanovením dostatečné minimální výše pojistné částky, či případně stanovením 

povinnosti soudního exekutora zveřejnit základní údaje o svém pojištění profesní 

odpovědnosti, a to, jak už bylo uvedeno výše, minimálně v rozsahu zahrnujícím název 

pojišťovny, číslo a datum uzavření pojistné smlouvy a výše pojistné částky. Ostatně 
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obdobný přístup zvolil německý zákonodárce v případě pojištění profesní odpovědnosti 

advokátů a notářů, když osoba, která prokáže právní zájem, má možnost od příslušné 

profesní komory získat informace o profesním pojištění odpovědnosti jejího člena. 
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5. Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným soudním 

rozhodnutím 

 

5.1 Historie 

 

Spory mezi lidmi jsou staré jak lidstvo samo, neboť v každé pospolitosti, kde 

společně žije více jedinců, se dříve nebo později objeví neshody, které bude třeba 

určitým způsobem vyřešit. Řešení sporu může mít různou podobu, zprvu 

pravděpodobně převládalo právo silnějšího, kdy spory byly řešeny mezi znesvářenými 

stranami z pozice síly. Postupně si však lidé začali uvědomovat, že existují i jiné 

způsoby vyřešení sporu, které nebudou mít tak závažné následky, např. rozsouzení 

sporu nezúčastněnou osobou. Je zřejmé, že osoba, na kterou se strany ve sporu obrátily 

s žádostí o rozsouzení, musela požívat všeobecné vážnosti a autority. Z tohoto důvodu 

v minulosti zastávali funkci soudců, tedy osob, které autoritativně rozhodovaly o 

právech a povinnostech jiných osob, vedoucí představitelé dané společnosti. Rozhodnutí 

takové osoby pak bylo pro obě strany závazné a po dlouhou dobu neexistovala možnost 

odvolání. S rostoucím počtem členů společnosti a s tím spojeným narůstajícím 

množstvím sporů, které bylo třeba řešit, bylo nezbytné, aby došlo k navýšení počtu 

osob, které by tyto spory rozhodovaly. Tak docházelo k delegaci rozhodovací 

pravomoci na osoby podřízené vládci dané společnosti, přičemž vládce si v některých 

případech ponechal právo konečného rozhodnutí. S pokračujícím vývojem společnosti 

se lidské vztahy a z nich vyplývající soudní spory komplikovaly, tudíž bylo zapotřebí, 

aby osoby, které tyto spory rozhodovaly, disponovaly dostatečnou odborností.  

Pravděpodobně tímto postupem došlo časem k etablování zvláštní soudnické profese, 

které bylo svěřeno autoritativní řešení sporů, tedy rozhodování o právech a 

povinnostech jiných osob. 

 

Podíváme-li se na postavení soudce ve starém Římě, který je právem považován za 

kolébku evropské právní kultury, zjistíme, že výkon soudní moci zde zastávali 

v nejstarší době králové. V době republiky na jejich místo nastoupili dva konsulové, ke 

kterým po nějaké době přistoupil městský praetor jako speciální orgán pro soudní 

správu a výkon jurisdikce. V záležitostech trhových vykonávaly soudnictví úředníci 
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nazývaní kurulští aedilové a pro věci cizinecké získal postupem času jurisdikci prétor 

cizinecký. Na venkově a v provinciích pak vykonávali soudnictví úřednicí další. Za 

císařství došlo k soustředění soudní moci v rukou císaře, který však její výkon zpravidla 

delegoval na jemu podřízené úředníky. Na tyto delegované soudce později přešla soudní 

moc zcela.
274

  

 

Pokud jde o odpovědnost římských soudců, ta byla poměrně přísná. Za období rané 

římské republiky hrozil soudci, který by přijal úplatek v trestněprávní záležitosti, 

dokonce trest smrti (pokud v důsledku úplatku odsoudil nevinného k trestu smrti).
275

 

Vycházelo se totiž z archaické právní zásady, podle které má být míra odplaty (pomsty) 

stejná jako škoda způsobená poškozenému (lex talionis). Obdobně byl soudce potrestán, 

pokud uplacený soudce neoprávněně osvobodil obviněného; v takovém případě byl 

odsouzen ke stejnému trestu, který původně hrozil obviněnému.
276

 Z období pozdní 

římské republiky je pak v literatuře zaznamenán případ úplatného soudce Lucia Tubula, 

který uprchl ze země, když měl být souzen za to, že přijal úplatek v trestní věci, kterou 

předtím soudil.
277

 V případě, že se soudce stal součástí spiknutí za účelem odsouzení 

osoby za hrdelní zločin, který nespáchala, mohl být souzen podle Corneliova zákona o 

vraždách (Lex Cornelia de Sicariis) a mohl být za toto provinění odsouzen k trestu 

smrti. V praxi však takový soudce zpravidla uprchl do exilu nebo byl k exilu odsouzen, 

s čímž byla spojena i ztráta římského občanství.  Podle Juliánského zákona o vydírání 

(Lex Julia Repetundarum) pak mohl být soudce, který za vydírání neoprávněně odsoudil 

nevinného, odsouzen sám k peněžitému trestu ve výši několikanásobku vynucené částky 

a k infamii, což byla jakási forma újmy na občanské cti, která se mj. projevovala v 
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nezpůsobilosti zastávat státní úřady.
278

  Odpovědnost soudce se však v průběhu času 

dále vyvíjela a s přijetím Ediktu nazvaného Iudex Qui Litem Suam Fecit (soudce, který 

učinil spor svým vlastním), bylo pochybení soudce považováno za kvazidelikt. 

V případě, že soudce porušil (byť z nedbalosti) své povinnosti a způsobil procesní 

straně škodu, byla dána jeho odpovědnost z kvazideliktu označovaného jako iudex, qui 

litem suam fecit. Škoda přitom mohla vzniknout buď protiprávním rozhodnutím na 

základě podjatosti soudce, nebo překročením jeho úřední pravomoci (např. rozhodl o 

věci, kterou není oprávněn rozhodovat, nebo přisoudil více, než kolik bylo požadováno 

v žalobě). Sankcí za toto provinění byla peněžitá pokuta, v případě nedbalosti ve výši 

dle volné úvahy soudce, v případě úmyslu se hradila plná výše škody.
279

 

 

Pokud jde o vývoj soudnictví a odpovědnost soudců na území České republiky, bylo 

soudnictví vždy považováno za výsostný projev výkonu státní moci. Nejprve byl 

nositelem nejvyšší soudní moci panovník, postupně se však začaly vytvářet jednotlivé 

orgány, které získaly rozhodovací pravomoc (dvorský sjezd, zemský sněm, zemský 

soud, hradské soudy, městské soudy aj.). O odpovědnosti soudců za jejich rozhodování 

však nemůže být v dané době příliš řeč, neboť se jednalo o výkon vrchnostenské moci, 

který zásadně nebyl přezkoumatelný. V období 18. století došlo k centralizaci a 

byrokratizaci soudní organizace. Josefínské soudní reformy znamenaly jednu 

z největších proměn soudnictví v historii, kdy snahou bylo soustavu soudů zjednodušit, 

zefektivnit a nově organizovat. Na osoby soudce byly kladeny odborné požadavky, 

zejména pokud jde o délku potřebného vzdělání. Změny ve vnitřní organizaci státu, 

které proběhly po r. 1848, se projevily též v oblasti soudnictví. Pomalu se začínala 

prosazovat myšlenka, že stát by měl být v nějaké podobě odpovědný za to, jakým 

způsobem je státní moc vykonávána, avšak zpočátku byla odpovědnost za výkon státní 

moci vystavěna spíš na koncepci osobní odpovědnosti úředníka, přičemž stát byl ve 

vztahu k poškozenému spíše v postavení ručitele za osobní závazek úředníka, než že by 

byla dána přímá odpovědnost státu. 
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Císařský patent č. 81/1853 ř. z., kterým se vyhlašuje a zákon o vnitřním uspořádání a 

jednacím řádu soudů,
280

 zkráceně nazývaný též jako soudní instrukce, ukládal soudním 

úředníkům (jak byli v té době soudci označováni) „konat spravedlnost podle zákonů a 

urychleně vyřizovat soudní záležitosti“, a u všech pracovníků soudu předpokládal „píli, 

horlivost a nezištnost v úřadě, povinnost mlčenlivosti v úředních věcech i bezúhonnost 

v životě občanském.“ Soudní instrukce upravovala též disciplinární řízení se soudními 

úředníky a tresty, které jim mohly být za jejich provinění uloženy. Mezi lehčí kázeňská 

opatření pro soudní úředníky a sluhy zanedbávající pracovní povinnosti nebo porušující 

zásady spořádaného občanského života, které mohl uložit přímý nadřízený, patřily tyto 

tresty: napomenutí, důtka, snížení platu či nevýhodné služební přeložení. Těžší 

disciplinární tresty, např. degradace (snížení funkčního zařazení) nebo propuštění ze 

služby, mohly být uloženy jen v řádném disciplinárním řízení, pokud byla vina úředníka 

prokázána.  Ve výjimečných případech bylo možné též okamžité propuštění.
281

 

 

Disciplinární řízení se soudními úředníky bylo následně upraveno v zákoně č. 

44/1868 ř.z.,
282

 který rozlišoval tresty pořádečné (napomenutí a důtku), které ukládal 

přímý nadřízený a tresty disciplinární, které mohly být uloženy až na základě výsledku 

disciplinárního řízení, které bylo vedeno u disciplinárního soudu. Mezi disciplinární 

tresty patřilo přeložení, které bylo možné zostřit tím, že se soudci dočasně snížil plat, 

dále dání na odpočinek, které však bylo spojeno se snížením výsluhové penze a jako 
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nejpřísnější trest bylo možné uložit propuštění ze služby, které bylo spojeno se ztrátou 

titulu a práva na penzi.  

 

Základním zákonem státním č. 117/1867 ř. z., o moci soudcovské byla zakotvena 

samostatnost a nezávislost soudců při vykonávání úřadu soudcovského, která byla 

zajišťována tím, že byli jmenováni do úřadu „od císaře nebo jeho jménem definitivně a 

na čas života.“ Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou soudci, článek 9 tohoto 

zákona uvedl, že „pro porušení práva, kteréž spůsobili u vykonávání úřadu svého 

úředlníci soudcovští, může se ke státu nebo k těmto úředlníkům kromě prostředkův 

právních v řízení soudním ustanovených také žalobou přikročiti, kteréžto právo žalobní 

zvláštním zákonem se uspořádá.“ Tímto zvláštním zákonem se stal zákon č. 112/1872 ř. 

z.,
283

 který v § 1 uvádí základní pravidlo, podle kterého „Poruší-li úředlník soudcovský 

u vykonávání svého úřadu přestoupením úřední povinnosti právo a spůsobí-li tím straně 

škodu nějakou, proti kteréž prostředkové právní v řízení soudním předepsaní pomoci 

neposkytují, má škodující strana podlé tohoto zákona právo, pohledávati nahražení 

škody žalobou buď jen na provinilém úředlníku soudcovském, nebo jen na státu, anebo 

na obou. Provinilý úředlník soudcovský práv jest jakožto hlavní dlužník, a stát mocí 

tohoto zákona jako rukojmě a plátce.“ Odpovědnost tedy byla vybudována na koncepci 

osobní odpovědnosti úředníka, zatímco stát byl pouhým ručitelem a garantem, že 

závazek chybujícího úředníka bude uhrazen. Aby byl poškozený v řízení úspěšný, 

musel prokázat, že se porušení práva zakládá na přestoupení úřední povinnosti ze strany 

soudce. Pokud jde o možnou výši požadované náhrady škody, odkazoval tento zákon na 

užití obecného práva občanského. V případě, že stát nahradil vzniklou škodu, mohl se 

dle § 19 odst. 1 tohoto zákona u soudu domáhat, aby „úředlníkům soudcovským, jichž 

vina nálezem od soudu trestního neb disciplinárního na ně vydaným na jisto jest 

postavena, rozkazem bylo uloženo, by škodu nahraženou nazpět nahradili.“ Za účelem 

vymožení regresní náhrady bylo možné exekučně postihnout plat soudce, a to zásadně 
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 Zákon č. 112/1872 ř. z., jímžto se pro vykonání článku 9. základního zákona státního, daného dne 21. 

prosince 1867, (č. 144 zák. říšsk.), o moci soudcovské, pořádá právo stran, žalovati pro porušení práva od 

soudcovských úředlníků u vykonávání úřadu spůsobené. 
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až do výše jedné třetiny a v případě úmrtí soudce bylo možné vymáhat tuto pohledávku 

po dědicích zemřelého soudce. 

 

Pokud jde o postavení soudců za první republiky, je klíčovým právním předpisem, 

který upravoval poměry soudnictví v nově vzniklé republice, ústavní listina z roku 

1920,
284

 zejména její ust. § 96, které deklarovalo důsledné oddělení soudnictví od 

správy a ust. § 98, které garantovalo nezávislost soudců, když stanovilo, že „veškeří 

soudcové vykonávají svůj úřad neodvisle, jsouce vázáni jen zákonem“ (tj. nejsou závislí 

na jiných státních orgánech, úřadech či jiných osobách). Soudci vykonávali svou funkci 

v pracovním poměru k ministerstvu spravedlnosti, avšak při své rozhodovací činnosti 

nebyli nikomu podřízeni a ani nikomu odpovědní. Soudce byl oprávněn a povinen řídit 

se při rozhodování sporů pouze platným právem a odpovídal pouze za to, pokud by při 

výkonu své funkce porušil zákon. Soudce byl nezávislý a neodpovědný i za případný 

omyl, kterého se mohl při aplikaci právních norem dopustit.
285

 Problematiku 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu soudní moci ústavní listina výslovně 

neupravovala, v ust. § 104 pouze předvídala existenci zvláštního zákona, který by 

stanovil, „jak ručí stát a soudcové za náhradu škody, kterou tito způsobili tím, že 

porušili právo u konání svého úřadu.“ Tento zvláštní zákon však nebyl nikdy vydán. 

 

Rovněž další ústavy
286

 tuto problematiku neřešily, nýbrž to byl vždy občanskoprávní 

kodex,
287

 který předvídal zvláštní zákon, jenž upraví problematiku nejen odpovědnosti 

za škodu při výkonu soudní moci, ale obecně problematiku odpovědnosti státu za 

škodu. Tímto zvláštním zákonem se stal zákon č. 58/1969 Sb.
288

 Ustanovení § 1 tohoto 

zákona stanovilo, že „stát odpovídá za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, 

                                                 

 

284
 Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 

285
 Adamová, K. a kol., Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938, 2005, str. 107 

286
 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky a ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

287
 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

288
 Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho 

nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 58/1969 Sb.“). 
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které v občanském soudním řízení a v řízení před státním notářstvím, v řízení správním, 

jakož i v řízení před místním lidovým soudem, a dále v řízení trestním, pokud nejde o 

rozhodnutí o vazbě nebo trestu, vydal státní orgán nebo orgán státní organizace.“ 

Odpovědnost státu byla konstruována jako absolutní; nebylo možné se jí zprostit. Tímto 

právním předpisem bylo jasně deklarováno, že odpovědným subjektem za škodu 

způsobenou při výkonu soudnictví je stát a nikoli osoba soudce, která se na vzniku 

škody v konkrétním případě podílela. Soudci mohli být postiženi pouze následně a 

nepřímo, a to prostřednictvím regresní úhrady. Po soudci však mohla být regresní 

úhrada požadována pouze tehdy, jestliže jeho vina byla zjištěna v trestním nebo kárném 

(kázeňském) řízení,
289

 a to ještě maximálně pouze ve výši přípustné dle předpisů 

upravujících pracovní vztahy. Je však třeba podotknout, že v této době nebylo možné 

hovořit o nezávislém postavení soudců.
290

 Soudci byli do své funkce voleni na dobu 

určitou (délka volebního období se v průběhu času měnila; zpočátku byli voleni na 4 

roky, později na 10 let).
291

 Kromě soudců z povolání na soudě působili též soudci z lidu. 

Pro obě skupiny soudců platilo, že byli povinni při výkonu své funkce zachovávat 

zákony i jiné právní předpisy, vykládat je v zájmu pracujícího lidu a rozhodovat 

spravedlivě.
292

 Soudci měli při výkonu své funkce rovněž sledovat výchovné poslání 

směrem k občanům.
293

 Soudci mohli být ze své funkce předčasně odvoláni, pokud 

                                                 

 

289
 Viz § 13 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb. 

290
 Právní postavení soudců blíže upravoval zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 36/1964 Sb.“). Ačkoli tento zákon ve svém § 7 hlásal, že 

soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí, byli vázáni právním řádem Československé socialistické 

republiky a povinni se řídit nejen zákony, ale též jinými právními předpisy a zejména byli povinni 

vykládat je „v souladu se socialistickým právním vědomím.“ 

291
 Viz § 40 zákona č. 36/1964 Sb. 

292
 Viz § 49 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb. 

293
 Ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb. výslovně uvádělo, že: „Soudci jsou povinni využívat 

svých znalostí a zkušeností k politické a výchovné činnosti mezi občany. Tato politická a výchovná činnost 

má směřovat k upevňování socialistických vztahů mezi občany a k prohlubování socialistického právního 

vědomí pracujících. Mají proto seznamovat občany se zásadami socialistického právního řádu a na 

besedách s občany projednávat i vhodné veřejně projednávané typické případy porušování socialistické 

zákonnosti a zásad socialistického soužití.“ 
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porušovali závažným způsobem své soudcovské povinnosti anebo pokud „ztratili z 

jiného důvodu důvěru pracujících.“
294

  

 

Změna nastala až po sametové revoluci, kdy byla nezávislost soudů a soudců 

skutečně posílena. Novelizací ústavy z roku 1960 bylo stanoveno, že soudci a přísedící 

jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni jedině zákonem a že jsou povinni 

vykládat právní předpisy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, rozhodovat 

nezávisle, nestranně a spravedlivě.
295

 Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou při 

výkonu soudnictví, Listina ve svém článku 36 odst. 3 stanovila, že každý má právo na 

náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu 

či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. Podmínky a podrobnosti 

pak měly být stanoveny zvláštním zákonem, kterým je zákon o odpovědnosti státu za 

škodu. 

 

5.2 Současná právní úprava 

 

Soudce je osoba oprávněná autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, 

zejména v záležitostech právních. Jedná se o elitní právnickou profesi, která klade 

vysoké nároky jak na odborné, tak osobní předpoklady osob, které se této profesi chtějí 

věnovat. Jsou to právě soudci, kteří rozhodují o osudech velkého množství z nás, svým 

rozhodováním ovlivňují chod obchodních společností a prostřednictvím své 

rozhodovací praxe mají významný vliv na celkové dění ve společnosti. Je proto 

nezbytné, aby se do funkce soudců dostávaly osoby, které jsou schopné tyto vysoké 

nároky splnit a funkci odpovědně zastávat. Je pochopitelné, že i sebelepší soudce může 

udělat chybu a rozhodnout případ, který mu byl přidělen, nesprávně a že v důsledku 

tohoto pochybení může účastníkům řízení vzniknout škoda. Může se též objevit jiný 

soudce, který bude případy rozhodovat nikoli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

ale způsobem, aby měl co nejdříve splněn limit stanovený ministerstvem spravedlnosti 
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 Viz § 51 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb. 

295
 Viz čl. I odst. 7 ústavního zákona č. 326/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje Ústava České a 

Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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týkající se počtu věcí, které by měl soudce za určité časové období vyřídit.
296

 Při 

takovém přístupu značně stoupá pravděpodobnost výskytu nesprávných rozhodnutí a 

riziko vzniku škody.  

 

 Ústava ve svém čl. 82 stanoví, že soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí a 

jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Z tohoto důvodu nelze soudce zásadně proti 

jeho vůli odvolat nebo jej přeložit k jinému soudu.
297

 Dle čl. 95 Ústavy je soudce při 

rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, 

přičemž je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s 

takovou mezinárodní smlouvou. Nezávislost soudce je pak mj. garantována i v rovině 

odpovědnostní, neboť za případné chybné soudní rozhodnutí neodpovídá soudce 

osobně, nýbrž stát, který ho výkonem funkce soudce pověřil (k tomu podrobněji viz 

níže). 

 

Zákon o soudech a soudcích pak tento ústavní princip (nezávislosti a nestrannosti 

soudce) blíže rozvádí, když soudcům ukládá, aby zákon vykládali podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí, rozhodovali v přiměřených lhůtách bez průtahů, 

nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.
298

 

Tento zákon ukládá soudci značné množství dalších povinností, jejichž účelem je 

jednak vlastní zajištění nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce a dále 

ochrana důstojnosti soudcovské funkce a důvěry v nezávislé, nestranné a spravedlivé 

rozhodování soudů.
299

 Soudce je mj. odpovědný za svou odbornou úroveň při výkonu 

soudcovské funkce a je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých 

odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce.
300

 Klíčové je 
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 Přes mé opakované žádosti mi ze strany ministerstva spravedlnosti nebyla příslušná interní směrnice 

poskytnuta, tudíž nemohu uvést, jaký je současný obecný požadavek na množství práce vykonané 

soudcem v jednotlivých agendách za jeden rok. 

297
 Výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti musí být stanoveny zákonem. 

298
 Viz ust. § 79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 

299
 Viz ust. § 80 zákona o soudech a soudcích. 

300
 Viz ust. § 82 zákona o soudech a soudcích. 
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ust. § 78 zákona o soudech a soudcích, které se týká odpovědnosti soudce za jím vydané 

rozhodnutí nebo za nesprávný úřední postup. Jak už bylo uvedeno výše, osobní 

odpovědnost soudce by mohla narušovat ústavní princip nezávislosti a nestrannosti 

soudce. Soudce by velmi těžko rozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

pokud by mohl být za případné omyly, kterých se při výkonu funkce dopustil, žalován 

účastníky řízení (nebo dokonce dalšími osobami) o náhradu škody. V takovém případě 

by soudce mohl začít z obavy před případnou majetkovou odpovědností rozhodovat 

podle toho, aby tuto odpovědnost minimalizoval. Lze se také domnívat, že s ohledem na 

omezení jiné výdělečné činnosti soudce, by v takovém případě (tj. při připuštění osobní 

majetkové odpovědnosti soudce za nesprávné rozhodnutí či úřední postup) bylo obtížné 

získat kvalitní odborníky, kteří by funkci soudce vykonávali. Pravděpodobně též 

z těchto důvodů byla zvolena konstrukce, že za chyby, kterých se při výkonu své funkce 

může soudce dopustit, odpovídá stát. Toto je blíže rozvedeno ve výše zmiňovaném ust. 

§ 78 zákona o soudech a soudcích, které výslovně stanoví, že odpovědnost za škodu 

způsobenou nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném 

opatření a nesprávným úředním postupem se řídí zvláštním právním předpisem. Tento 

zvláštní právní předpis rovněž stanoví, kdy a v jaké míře může být na soudci vymáhána 

regresní úhrada.  

 

Tímto zvláštním předpisem je zákon o odpovědnosti státu, podle kterého stát 

odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci, a to pokud byla způsobena 

činností vymezeného okruhu subjektů
301

 a pokud tato činnost spočívá ve vydání 

rozhodnutí v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního 

řádu správního nebo v řízení trestním, popřípadě pokud činnost spočívá v nesprávném 

úředním postupu.
302

 

                                                 

 

301
 Dle ust. § 3 zákona o odpovědnosti státu odpovídá stát za škodu, kterou způsobily: státní orgány, 

úřední osoby (tj. právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem 

nebo na základě zákona) nebo orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu 

státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona. Pokud jde o soudce, je zřejmé, 

že se jedná o úřední osobu ve smyslu zákona o odpovědnosti státu. 

302
 Viz ust. § 1 a 5 zákona o odpovědnosti státu. 
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Za škodu způsobenou soudcem při výkonu soudnictví odpovídá tedy poškozeným 

stát.  Toto řešení je pochopitelné, neboť soudce je de facto zaměstnancem státu a podílí 

se na výkonu veřejné moci. Je proto správné, aby za případnou škodu odpovídal stát, 

který jej výkonem veřejné moci pověřil a který musí nést případné negativní důsledky 

spojené s jejím chybným výkonem. Tato konstrukce odpovědnosti má však další důvod, 

kterým je výše zmiňovaný princip nezávislosti a nestrannosti. Soudce je povinen 

rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a je tudíž možné, že udělá chybu 

a v důsledku toho způsobí někomu škodu. Tato možnost vzniku škody však nemá 

ovlivnit jeho rozhodování, proto je zaručeno, že soudce za svá rozhodnutí neodpovídá 

přímo účastníkům řízení, ale nese pouze kárnou odpovědnost vůči státu a ostatním 

příslušníkům své profese (o kárné odpovědnosti bude pojednáno níže).  

 

Pokud jde o odpovědnost státu, ta má, jak už bylo výše uvedeno, dvě formy. Stát 

jednak odpovídá za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem. Je třeba si blíže říci, za jakých podmínek vzniká odpovědnost státu. 

Odpovědnost státu nastupuje při současném splnění tří podmínek: 1) nezákonné 

rozhodnutí či nesprávný úřední postup, 2) vznik škody či nemajetkové újmy a 3) 

příčinná souvislost mezi vydáním nezákonného rozhodnutí či nesprávným úředním 

postupem a vznikem škody či nemajetkové újmy. 

 

Pokud jde o rozhodnutí, musí jít o takový akt aplikace práva, jímž v konkrétní věci 

státní orgán aplikuje obecné pravidlo právní normy na jím posuzovaný případ a 

rozhoduje tak o oprávněních a povinnostech individuálních subjektů a který byl vydán 

v jednom ze zákonem předvídaných procesních řízení (občanském soudním řízení, 

správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním). Pokud 

jde o soudce, připadají v úvahu rozhodnutí činěná v rámci občanského soudního řízení, 

trestního řízení
303

 a ve správním soudnictví. Nezáleží na tom, zda se jedná o rozhodnutí 
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 V rámci této práce se však nebudu blíže zabývat možnými nároky na náhradu škody v souvislosti 

s trestním řízením, neboť tato problematika by již přesahovala rozsah a účel této práce. Z tohoto důvodu 
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meritorní, či nikoli, podstatné pouze je, zda se jednalo o rozhodnutí, kterým byla 

účastníkům řízení nebo opomenutým účastníkům řízení
304

 způsobena škoda, a zda toto 

rozhodnutí bylo později zrušeno nebo změněno jako nezákonné.
305

 Podmínkou pro 

přiznání nároku na náhradu škody však je, aby poškozený využil v zákonem 

stanovených lhůtách všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně 

jeho práva poskytuje (v případě, že tak neučiní, může se domáhat náhrady škody jen 

v případech mimořádného zřetele hodných).
306

 

 

Nesprávným úředním postupem je porušení pravidel předepsaných právními 

normami pro počínání státního orgánu při jeho činnosti, a to i při takových úkonech, 

které jsou prováděny v rámci činnosti rozhodovací, avšak neodrazí se bezprostředně v 

obsahu vydaného rozhodnutí.
307

 Nesprávným úředním postupem může být např. chybné 

vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí, které není dosud pravomocné.
308

 Za 

nesprávný úřední postup může být rovněž považováno nesprávné poučení soudu o 

přípustnosti opravného prostředku
309

 a za nesprávný postup vedoucí k odpovědnosti 

státu je třeba považovat též porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v 

zákonem stanovené lhůtě.
310

  Nesprávným úředním postupem však mohou být i průtahy 

v řízení, u kterého není žádná lhůta pro rozhodnutí stanovena.
311

 Tak bylo např. 

dovozeno, že nečinnost soudu po dobu dvou a půl roku od stanovení ceny výkonem 

                                                                                                                                               

 

ponechávám bez povšimnutí specifickou úpravu odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí o vazbě, 

trestu nebo ochranném opatření. 

304
 Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s 

účastníkem řízení jednáno být mělo (viz ust. § 7 odst. 2 zákona o odpovědnosti státu). 

305
 Viz ust. § 8 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. 

306
 Viz ust. § 8 odst. 3 zákona o odpovědnosti státu. 

307
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 24. června 1999, sp. zn. 2 Cdon 804/96.  

308
 Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. července 1997, sp. zn. 6 Co 704/97.  

309
 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003: „Pokud dovolatel 

podal dovolání v důsledku nesprávného poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání, může úhradu 

nákladů, jež mu v důsledku této skutečnosti vznikly, vymáhat podle zákona č. 82/1998 Sb.“ 

310
 Viz ust. § 13 odst. 1 zákona o odpovědnosti státu. 

311
 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. července 2003, sp. zn. 25 Cdo 743/2002. 
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rozhodnutí postižených nemovitostí do vydání dražební vyhlášky je nesprávným 

úředním postupem.
312

 Ne však každé průtahy v řízení mohou vést k odpovědnosti státu 

za škodu. Za porušení zásady rychlosti řízení, které je ve svém důsledku nesprávným 

úředním postupem, lze považovat jen takový postup soudu v řízení, kdy doba jeho 

průběhu neodpovídá složitosti, skutkové a právní náročnosti projednávané věci, a kdy 

délka řízení tkví v příčinách vycházejících z působení soudu v projednávané věci.
313

 

Naproti tomu nemůže stát odpovídat za průtahy, které jsou způsobeny nedostatkem 

součinnosti či dokonce záměrným působením ze strany účastníků či jsou vyvolány 

jinými okolnostmi, které nemají původ v povaze soudů a jejich institucionálním a 

organizačním vybavení.
314

 Právo na náhradu škody má ten, jemuž byla nesprávným 

úředním postupem způsobena škoda. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o účastníka 

řízení. Nelze vyloučit, že poškozeným bude i osoba od účastníků odlišná, avšak i ona 

bude muset prokázat, že vznikla škoda, a to taková, která je v příčinné souvislosti 

s nesprávným úředním postupem. 

 

Pokud jde o druhou podmínku vzniku odpovědnosti státu za škodu, tedy vznik škody 

či nemajetkové újmy, je třeba uvést, že zákon o odpovědnosti státu bližší definici toho, 

co je možné považovat za škodu, nedává. Je proto třeba vyjít z obecných ustanovení 

občanského zákoníku, konkrétně z jeho ust. § 442 odst. 1, podle kterého se hradí 

skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Pokud jde o nemajetkovou újmu, 

                                                 

 

312
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. května 2011, sp. zn. 28 Cdo 4118/2010. 

313
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2001, sp. zn. 25 Cdo 38/2000. V daném případě 

byl předmětem původního řízení nárok žalobce na odměnu za využití zlepšovacího návrhu (brzdícího 

ústrojí kalícího jeřábu), přičemž řízení trvalo od 80. let minulého století po dobu 14 let. Žalobce z titulu 

náhrady škody neúspěšně požadoval, aby mu bylo uhrazeno finanční plnění odpovídající rozdílu v cenové 

hladině oproti stavu v době zahájení řízení. Nejvyšší soud však dovodil, že hypotetický rozdíl 

v spočívající v možnosti pořídit si za soudně přiznanou částku menší objem hmotných předmětů než 

dříve, nelze považovat za škodu, neboť taková konstrukce nevychází z vyjádření újmy v penězích, nýbrž 

z přepočtu peněz na hmotné předměty a zpět na peníze. Žalobcem uplatněný nárok tedy neodpovídá 

pojetí skutečné škody, jak je upravena v hmotném právu a definována právní teorií a z ní vycházející 

soudní praxí. 

314
 Tamtéž. 
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možnost její náhrady byla zavedena až v roce 2006
315

 v reakci na rostoucí množství 

stížností k Evropskému soudu pro lidská práva z důvodu nepřiměřené délky soudních 

řízení. Zakotvení odpovědnosti státu za nemajetkovou újmu vzniklou nezákonným 

rozhodnutím a nesprávným úředním postupem bylo motivováno tím, aby Česká 

republika do budoucna předešla svým odsouzením, a plnila své závazky vyplývající z 

Evropské úmluvy o lidských právech.
316

 Nemajetková újma představuje zásah do jiné 

než majetkové sféry poškozeného a vedle nepříznivých důsledků vyvolaných 

nepřiměřenou délkou soudního řízení může zahrnovat i jiné negativní dopady 

nesprávného úředního postupu či nezákonného rozhodnutí zejména do osobnostní 

integrity poškozeného.
317

 

 

Poslední podmínkou pro vznik odpovědnosti státu za škodu je příčinná souvislost. O 

vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem nezákonného rozhodnutí 

či nesprávného úředního postupu, tedy jsou-li nezákonné rozhodnutí či nesprávný 

úřední postup a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, 

že nebýt nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu, ke škodě by 

nedošlo.
318

 Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost státu za škodu 

nenastává; příčinou může být jen ta okolnost, bez níž by škodný následek nevznikl.
319

 

Příčinná souvislost musí být dána mezi vznikem škody a nezákonným (tj. zrušeným 

nebo změněným) rozhodnutím. Pokud škoda vznikla až v důsledku rozhodnutí, jímž 

bylo vadné rozhodnutí zrušeno, a byl tak napraven nezákonný stav, odpovědnost státu 

                                                 

 

315
 Novelizací provedenou zákonem č. 160/2006 Sb., kterým se mění 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), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 160/2006 Sb.“). 

316
 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 160/2006 Sb. 

317
 VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012, xix, 370 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-807-4004-278.  

318
 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 3913/2011. 

319
 Tamtéž. 
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zde nenastává. Stát neodpovídá za škodu, jež vznikla následkem zrušení nezákonného 

rozhodnutí.
320

 Tak tomu bylo např. v situaci, kdy bylo pro nezákonnost zrušeno stavební 

povolení a účastník tak pozbyl možnost dosažení určitého příjmu ze zamýšleného 

pronájmu bytové jednotky.
321

  

 

Odpovědnost státu za škodu je absolutní. Jedná se o objektivní odpovědnost bez 

ohledu na zavinění bez připuštění liberačních důvodů.
322

 Úmyslem zákonodárce bylo 

usnadnit pozici poškozenému, který jednak nemusí prokazovat zavinění odpovědného 

subjektu a dále si může být jist, že se mu náhrady škody dostane za předpokladu, že 

prokáže všechny předpoklady odpovědnosti, tedy nezákonné rozhodnutí či nesprávný 

úřední postup, vznik škody či nemajetkové újmy a příčinnou souvislost. Pokud jsou 

splněny všechny předpoklady vzniku odpovědnosti státu za škodu, stát se odpovědnosti 

nemůže nijak zprostit, a to ani tehdy, pokud by škoda vznikla též v důsledku 

spoluzavinění poškozeného. Povaha absolutní objektivní odpovědnosti za škodu 

způsobenou výkonem veřejné moci pojmově vylučuje, aby se jí stát zprostil s odkazem 

na případné spoluzavinění poškozeného.
 323

 

 

Pokud jde o otázku promlčení nároku na náhradu škody, obsahuje zákon o 

odpovědnosti státu speciální úpravu promlčecí doby.  V souladu s ust. § 32 zákona o 

odpovědnosti státu se nárok na náhradu škody promlčí za tři roky ode dne, kdy se 

poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (subjektivní lhůta), avšak 

nejpozději za deset let ode dne, kdy poškozenému bylo doručeno či oznámeno 

nezákonné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda (objektivní lhůta).  Jelikož je 

v některých případech podmínkou pro uplatnění práva na náhradu škody zrušení 

                                                 

 

320
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2002, sp. zn. 25 Cdo 2244/2000. 

321
 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. ledna 2011, sp. zn. 25 Cdo 4470/2008: „Ušlý zisk ze 

zamýšleného pronájmu bytové jednotky není ve vztahu příčinné souvislosti s nesprávně vyznačenou 

doložkou právní moci ani s vydáním stavebního povolení, které bylo zrušeno. Jestliže účastník pozbyl 

možnost dosažení určitého příjmu v důsledku zrušení stavebního povolení, stalo se tak v příčinné 

souvislosti s rozhodnutím, jímž bylo nezákonné rozhodnutí odstraněno.“ 

322
 Viz ust. § 2 zákona o odpovědnosti státu. 

323
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. prosince 2011, sp. zn. 28 Cdo 1217/2010. 
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rozhodnutí, počíná subjektivní lhůta běžet až ode dne doručení či oznámení zrušovacího 

rozhodnutí. Teprve tímto okamžikem je totiž nesporné, že šlo o nezákonné rozhodnutí. 

Obdobně jako v případě promlčení dle předpisů práva občanského se desetiletá 

objektivní lhůta neuplatní v případě, že vnikla škoda na zdraví (nárok na náhradu škody 

na zdraví se promlčuje výlučně v subjektivní lhůtě). Jelikož se dle zákona o 

odpovědnosti státu nahrazuje nejen vzniklá škoda, ale v určitých případech též 

nemajetková újma, obsahuje zákon o odpovědnosti státu též speciální ustanovení o 

promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy. Jde opětovně o kombinaci subjektivní 

a objektivní promlčecí lhůty, přičemž subjektivní lhůta je kratší, a to 6 měsíců ode dne, 

kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě. Nárok na náhradu 

nemajetkové újmy se též promlčí nejpozději do deseti let ode dne, kdy nastala právní 

skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. V případě, že nemajetková 

újma vznikne v důsledku nesprávného úředního postupu spočívajícího v průtazích v 

řízení, neskončí promlčecí lhůta dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k 

tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo. Jedná se o ochranu účastníků daného 

řízení. I kdyby tedy nastaly průtahy jen v některé z dřívějších fází řízení, účastník může 

požadovat náhradu až po jeho skončení, kdy může lépe vyhodnotit, jaká újma mu 

v důsledku průtahů celkově vznikla (to pochopitelně nevylučuje, aby o náhradu 

nemajetkové újmy požádal již dříve). 

  

Zákon o odpovědnosti státu má zvláštní ustanovení o uplatnění nároku na náhradu 

škody. Poškozený nejprve musí nárok uplatnit u příslušného ústředního orgánu státní 

správy, což je ve většině  případů odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

soudnictví ministerstvo spravedlnosti.
324

 Ministerstvo spravedlnosti má na posouzení 

nároku a případnou náhradu škodu dobu šesti měsíců od uplatnění nároku. U soudu se 

může poškozený domáhat náhrady škody pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne 

uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen.
325

  

 

                                                 

 

324
 Viz ust. § 14 odst. 1 ve spojení s ust. § 6 zákona o odpovědnosti státu. 

325
 Viz ust. § 15 zákona o odpovědnosti státu.  
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Obecně platí, že nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu, 

může požadovat regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného 

rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo 

k úřednímu postupu oprávněni. Pokud však jde o škodu, která vznikla z nezákonného 

rozhodnutí nebo z nesprávného úředního postupu, na nichž se podílel soudce, může 

požadovat regresní úhradu pouze tehdy, pokud byla vina soudce zjištěna v kárném nebo 

trestním řízení.
326

 Výše regresní úhrady, která může být v takovém případě na soudci 

požadována, je však limitována. Jelikož je soudce v pracovním poměru ke státu, resp. 

k příslušné organizační složce státu, a jeho účast na výkonu veřejné moci náleží k 

povinnostem vyplývajícím z jeho pracovního poměru, uplatní se omezení náhrady 

škody předvídané zákoníkem práce. Dle ust. § 257 odst. 2 zákoníku práce platí, že výše 

požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého 

zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku 

před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. V případě, že byla škoda způsobena 

úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek, toto omezení se 

neuplatní a zaměstnanec je povinen uhradit škodu v plném rozsahu. Soudce je tedy 

chráněn před vlastní majetkovou odpovědnosti v podstatě dvojím způsobem. Jednak 

tím, že nejprve musí být v kárném řízení prokázáno, že soudce porušil své povinnosti 

při výkonu funkce, přičemž nezbytnou podmínkou kárné odpovědnosti je zavinění. 

Soudce tedy odpovídá pouze za zaviněné porušení svých povinností, tj. musí jít 

minimálně o nevědomou nedbalost. Dále je soudce chráněn tím, že jeho případná účast 

na náhradě škody (regresní náhrada) nesmí v případě škody z nedbalosti přesáhnout 

čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku (v případě, že škoda byla 

způsobena úmyslně, toto omezení se pochopitelně neuplatní). Tato omezení byť 

nepřímé majetkové odpovědnosti soudce mají za cíl chránit jeho nezávislost, jakožto 

ústavně garantovanou zásadu jakéhokoli soudního řízení. 

 

                                                 

 

326
 Viz ust. § 17 odst. 2 zákona o odpovědnosti státu. 
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5.3 Pojištění odpovědnosti 

 

S ohledem na skutečnost, že za pochybení soudců při výkonu jejich funkce odpovídá 

stát, je otázka pojištění odpovědnosti v tomto případě irelevantní. Nelze pochopitelně 

vyloučit, že se soudce dobrovolně rozhodne uzavřít pojištění své odpovědnosti za 

škodu, kterou může způsobit při planění pracovních úkolů, takovéto pojištění však nemá 

žádný vztah k poškozenému, který je v případě, že svůj nárok úspěšně uplatní, 

odškodněn ze strany státu. Obdobná pojistka soudce tedy slouží pouze k jeho osobní 

ochraně před případnými negativními důsledky spojené s jeho pochybením při výkonu 

své funkce.  

 

5.4 Důkazní břemeno 

 

Ačkoliv je odpovědnost státu za škodu absolutní odpovědností, tj. objektivní 

odpovědností bez možnosti liberaci, přesto zůstává na poškozeném, aby prokázal 

všechny předpoklady odpovědnosti, tedy nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední 

postup, vznik škody či nemajetkové újmy a příčinnou souvislost. 

 

V případě odpovědnosti státu za škodu zpravidla nebude problematické prokázat 

nezákonnost rozhodnutí, neboť zde bude existovat rozhodnutí jiné, které tuto 

nezákonnost přímo či nepřímo konstatuje (je logické, že pokud bylo nějaké soudní 

rozhodnutí zrušeno, bylo to proto, že nebylo v souladu se zákonem). Problematičtější 

bude prokázání nesprávného úředního postupu. Zejména pokud jde o průtahy v řízení, 

bylo již výše naznačeno, že ne každé zdržení v soudním řízení je možné za průtahy 

považovat. I zde jsou pochopitelně situace, kdy nesprávnost úředního postupu nebude 

těžké prokázat, např. výše uváděný příklad chybného vyznačení doložky právní moci. 

 

Problematičtější je prokázání vzniku škody a následně její výše. Pro poškozené může 

být obtížné si uvědomit, co je možné za škodu považovat a co nikoli. Průměrný 

poškozený bude zcela jistě za škodu považovat, pokud v důsledku nezákonného 

rozhodnutí musí zaplatit protistraně určitou peněžní částku, avšak neuvědomí si, že 

dokud tuto částku nezaplatí, žádná škoda mu nevznikla a že nemůže s úspěchem žalovat 
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na náhradu škody. Vznik škody na straně poškozeného jako jeden z předpokladů 

odpovědnosti za škodu totiž musí být splněn nejpozději v době, kdy soud o uplatněném 

nároku rozhoduje.
327

 Dokud např. dlužník nezaplatil svému věřiteli dlužnou částku, 

nemůže úspěšně uplatnit nárok na její náhradu z titulu odpovědnosti třetí osoby za 

škodu, neboť mu žádná škoda zatím nevznikla. Samotná existence pohledávky věřitele 

vůči dlužníku ani soudní rozhodnutí o povinnosti dlužníka zaplatit dluh totiž není 

skutečnou škodou ani ušlým ziskem.
328

  

 

Velmi častá argumentace poškozených je, že jim v důsledku nezákonného rozhodnutí 

nebo nesprávného úředního postupu vznikla škoda v podobě ušlého zisku, neboť se 

v důsledku pochybení soudu nyní nemohou domoci nároku od svého dlužníka, protože 

ten se stal v mezidobí insolventním. V takovém případě je však třeba zkoumat několik 

věcí. Za prvé je třeba postavit na jisto, že by poškozený jako žalobce v původním řízení 

věcně uspěl a dále zda by původně vůbec bylo možné splnění závazku ze strany 

dlužníka očekávat.
329

 Aby byla újma představovaná ztrátou majetkového přínosu 

považována za ušlý zisk, je třeba, aby se právo poškozeného věřitele na plnění proti 

dlužníkovi stalo fakticky nevymahatelným a nebylo možné je uspokojit jiným 

způsobem.
330

 Pokud jde o faktickou nevymožitelnost nároku od dlužníka, není třeba, 

                                                 

 

327
 Viz ust. § 154 odst. 1 o.s.ř., podle nějž pro rozsudek je rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Viz též 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2003, sp. zn. 25 Cdo 586/2001: „Skutečná škoda 

nevznikla, jestliže se ke dni rozhodování soudu majetkový stav poškozeného dosud nesnížil.“ 

328
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 986/2001. 

329
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2003, sp. zn. 25 Cdo 145/2002: „Nedosáhl-li 

žalobce pro nečinnost soudu přisouzení uplatněné pohledávky, bude odpovědnost státu za škodu – ušlý 

zisk ve výši uplatněné pohledávky – dána, jestliže by žalobce v případě věcného rozhodnutí se svým 

nárokem uspěl. Pro takový závěr je také významné zjištění, zda v případě insolventnosti dlužníka žalobce 

bylo možno splnění závazku při obvyklém průběhu událostí očekávat, kdyby k nesprávnému úřednímu 

postupu soudu nedošlo.“ 

330
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. září 2003, sp. zn. 25 Cdo 319/2002: „Charakter ušlého 

zisku má i újma představovaná ztrátou majetkového přínosu, který mohl věřitel jako osoba oprávněná 

očekávat od svého dlužníka – povinného v řízení o výkon rozhodnutí, a to při obvyklém sledu událostí, 

nebýt nesprávného úředního postupu. Odpovědnost státu za škodu bude v takovém případě dána pouze 
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aby se poškozený nejprve bezvýsledně domáhal vymožení své pohledávky v soudním 

řízení.  Je-li z okolností případu zřejmé, že taková žaloba by nemohla uspět, může soud 

rozhodující ve sporu o náhradu škody sám jako otázku předběžnou řešit její úspěšnost, 

aniž by poškozený byl nucen samostatný soudní spor podstoupit.
331

  

 

Předmětem rozhodovací praxe českých soudů se rovněž stala otázka, zda může být 

za škodu považováno znehodnocení v soudním řízení požadované peněžní částky 

v důsledku plynutí času. Uveďme si modelový případ. Na počátku 90. let bylo zahájeno 

soudní řízení, jehož předmětem byla náhrada škody na zdraví a žalobce v něm 

požadoval po žalovaném zaplacení peněžní částky ve výši 10 000,- Kč. V řízení 

docházelo nikoli vinou účastníků k průtahům a soud o tomto nároku rozhodl až 

v současné době. Žalobce v řízení sice uspěl, ale původně požadovaná částka 10 000,- 

Kč již dnes nemá takovou hodnotu, jako tomu bylo na počátku řízení (za tuto částku si 

žalobce nyní pořídí méně, než v době zahájení řízení). Soudy při posouzení této otázky 

vyšly z názoru, že vlivem inflace na hodnotu pohledávky na peněžité plnění skutečná 

škoda podle občanského zákoníku nevzniká a že znehodnocení peněz inflací v důsledku 

opožděného vydání rozhodnutí nemůže být posouzeno jako ušlý zisk.
332

  

 

Otázka příčinné souvislosti je zpravidla ve všech sporech o náhradu škody tím 

nejobtížnějším, co musí být prokázáno. Ačkoli otázka příčinné souvislosti, tedy vztahu 

mezi škodnou událostí a vznikem škody, je zpravidla otázkou skutkovou, nikoli právní, 

jsou pro její prokázání zapotřebí právní znalosti. Právní posouzení příčinné souvislosti 

totiž může spočívat ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její 

existence zjišťována, případně zda a jaké okolnosti jsou způsobilé tento vztah 

vyloučit.
333

  

 

                                                                                                                                               

 

tehdy, jestliže v příčinné souvislosti s nesprávným úředním postupem se právo věřitele na plnění proti 

dlužníkovi fakticky stalo nevymahatelným, a že je vyloučeno, aby bylo uspokojeno jiným způsobem.“ 

331
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2011, sp. zn. 25 Cdo 2091/2008. 

332
 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2003, sp. zn. 25 Cdo 1272/2001. 

333
 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 3913/2011. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o velmi složitou záležitost a že důkazní 

břemeno, které poškozeného ve sporu o náhradu škodu proti státu tíží, není nikterak 

lehké. Bez pomoci advokáta je úspěšné soudní uplatnění nároku značně ztíženo. 

Domnívám se, že by bylo vhodné v těchto případech umožnit poškozenému, aby snáze 

získal potřebnou právní pomoc. Pokud by nešlo o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, 

měli by mít poškození, kteří o to požádají, nárok na přidělení bezplatného právního 

zástupce - advokáta, který by jim poskytl potřebné právní služby a v řízení o náhradu 

škody poškozené zastupoval. Odměnu takto ustaveného advokáta by pak hradil stát, a to 

obdobně jako obhájcům ustanoveným v trestním řízení v případech nutné obhajoby 

podle ustanovení advokátního tarifu
334

 o mimosmluvní odměně. Stát odpovídá za řádný 

výkon státní správy, a pokud dojde k pochybení, mělo by toto pochybení být řádně 

napraveno. Poškozený je ve vztahu ke státu, který disponuje rozsáhlým odborným 

aparátem, ve slabší pozici, proto by tato nerovnováha měla být vyrovnána poskytnutím 

bezplatné právní pomoci. Toto řešení je sice spojeno s nemalými náklady pro státní 

rozpočet, avšak může přinést též pozitivní efekt. Hrozba nákladů spojených s odměnou 

za právní zastupování příslušné dozorové orgány dbaly na řádný výkon státní správy a 

zejména aby příslušný ústřední správní úřad řádně posoudil uplatněný nárok na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy (namísto toho, aby poškozeného odkázal na soudní 

řízení pro údajnou spornost uplatněného nároku). V současné době je, až na výjimečné 

případy, o náhradě vzniklé škody rozhodováno až v soudním řízení, což je pro 

poškozeného spojeno se značnými obtížemi (nutnost vynaložit nemalé náklady na 

právní zastoupení nebo riskovat ztrátu sporu v důsledku nedostatku potřebných 

právních znalostí). Pokud by k náhradě škody docházelo již v první fázi, při uplatnění 

nároku u příslušného ústředního správního úřadu (pochopitelně po kvalifikovaném 

posouzení oprávněnosti uplatněného nároku), znamenalo by to významnou úsporu času 

i nákladů pro všechny zúčastněné. 

 

                                                 

 

334
 Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních 

služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 
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5.5 Odpovědnost státu či individuální odpovědnost 

 

S ohledem na skutečnost, že za pochybení soudců při výkonu jejich funkce odpovídá 

výlučně stát, nepřipadá individuální odpovědnost soudce za způsobenou škodu v úvahu. 

Soudce může být majetkově postižen za své pochybení pouze nepřímo, a to v případě, 

že bude v kárném řízení prokázáno jeho pochybení.  

 

5.6 Kárná odpovědnost 

 

S ohledem na to, co bylo uvedeno výše, je zřejmé, že odpovědnost soudce se fakticky 

může realizovat pouze prostřednictvím kárného řízení. Kárné provinění soudce je 

definováno jako zaviněné porušení povinností soudce nebo takové zaviněné chování 

nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru 

v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.
335

 Již ze samotné 

definice kárného provinění je zřejmé, že kárná odpovědnost je odpovědností 

subjektivní, tj. ze strany soudce se musí jednat minimálně o nevědomou nedbalost ve 

vztahu k porušení povinnosti nebo jinému jednání. 

 

Kárné řízení ve věcech soudců je blíže upraveno v zákoně o řízení ve věcech soudců 

a státních zástupců a je vedeno před kárným senátem Nejvyššího správního soudu. 

Kárný senát je pak složen z předsedy senátu (který je soudcem Nejvyššího správního 

soudu), jeho zástupce (který je soudcem Nejvyššího soudu), soudce (vrchního, 

krajského nebo okresního soudu) a 3 přísedících (dva z přísedících jsou vždy soudní 

exekutoři). V případě, že je kárně obviněným soudce rozhodující ve správním 

soudnictví, je předsedou senátu soudce Nejvyššího soudu a jeho zástupcem soudce 

Nejvyššího správního soudu. Mezi přísedícími musí být vždy nejméně jeden státní 

zástupce, jeden advokát a jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání, je-li 

zapsána v seznamu přísedících pro řízení ve věcech soudců.
336

 Funkční období senátu 

                                                 

 

335
 Viz ust. § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích 

336
 Viz ust. § 4 odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 
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pro řízení ve věcech soudců je pětileté a jeho členové jsou určeni losem ze seznamu 

soudců Nejvyššího správního soudu, seznamu soudců Nejvyššího soudu, seznamu 

soudců vrchního, krajského a okresního soudu a ze seznamu přísedících pro řízení ve 

věcech soudců.
337

 V současné době jsou u Nejvyššího správního soudu ustaveny pro 

řízení ve věcech soudců tři kárné senáty.
338

 O kárných proviněních soudců tedy 

obdobně jako u exekutorů rozhodují též zástupci jiných právnických profesí, což lze 

považovat za záruku řádného prověření skutečností, zda bylo jednáním soudce spácháno 

kárné provinění či nikoli. V nedávné minulosti došlo v souvislosti se zavedením výše 

uvedeného modelu obsazení kárného senátu k poměrně bouřlivým diskuzím, nakolik je 

slučitelné s principem nezávislosti soudce, aby o kárných proviněních soudců 

rozhodovaly jiné osoby než soudci samotní. Poměrně trefně se k této problematice 

vyjádřil Michal Bobek ve svém článku Odpovědnost a disciplína soudce (v 

přerodu?).
339

 Obavy soudců pramenily spíše z jisté uzavřenosti, ve které se soudnická 

profese ještě v nedávné době nacházela, neboť soudci byli jmenování téměř výlučně 

z řad osob, které po skončení vysokoškolského studia nepoznali jiné pracovní prostředí 

než justici. Tato uzavřenost se může projevovat až v chronické nedůvěře v cokoli, co 

pochází zvenčí, mimo budovu soudu. Argumenty typu, že soudce může soudit jedině 

jiný soudce, který jediný si je vědom náročnosti profese, nebo prostřednictvím jiných 

(nesoudcovských) osob by mohlo dojít k pokusům o poškození soudce či získání vlivu v 

justici skrze účast v kárných řízeních, pramení právě z této uzavřenosti justice. 

Souhlasím s Michalem Bobkem, že největším garantem soudcovské nezávislosti je 

soudce sám. Pokud je soudce dostatečně odpovědný, nemusí mít obavu z toho, že o něm 

budou v kárném řízení rozhodovat i příslušníci jiných právnických profesí.  

 

I v případě kárné odpovědnosti soudce je stanovena lhůta, ve které je zapotřebí, aby 

bylo kárné řízení zahájeno. Zákon stanoví subjektivní a objektivní lhůtu pro podání 

návrhu na zahájení kárného řízení. Tento návrh musí být podán nejpozději do 6 měsíců 

                                                 

 

337
 Viz ust. § 4 odst. 3 a 5 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

338
 Senát č. 11, 13 a senát č. 16 – O soudu. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 2013-09-10]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/Karne-senaty/art/587?menu=292.  

339
 BOBEK, Michal. Odpovědnost a disciplína soudce (v přerodu?). Právní rozhledy . 2011, č. 14. 

http://www.nssoud.cz/Karne-senaty/art/587?menu=292
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ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, 

které jsou rozhodné pro podání návrhu, nejpozději však do 3 let ode dne spáchání 

kárného provinění.
340

 Odpovědnost soudce za kárné provinění zaniká, nebyl-li do 3 let 

od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného řízení.
341

 Okruh osob, které mohou 

podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce je též 

s porovnáním na okruh kárných řízení ve věcech advokátů poměrně široký a kromě 

ministra spravedlnosti může návrh podat prezident republiky a dále předsedové 

jednotlivých soudů.
342

  

 

Za kárné provinění je možné soudci uložit některé z těchto kárných opatření: důtku, 

snížení platu až o 30 % na dobu max. 1 roku (při opětovném kárném provinění, jehož se 

soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let), 

odvolání z funkce předsedy senátu a nejzávažnějším kárným opatřením je odvolání z 

funkce soudce.
343

 Jak je patrné z výše uvedeného výčtu, mezi kárnými opatřeními není 

uvedena pokuta, jedinou v současné době přípustnou finanční sankcí je dočasné snížení 

platu. Dle mého názoru by pokuta jako kárné opatření byla efektivnější. Pokud se 

soudce dopustí kárného provinění, je uložení sankce v podobě jednorázové finanční 

částky efektivnější, neboť tato sankce má významně preventivní charakter. Snížení platu 

sice představuje pro soudce též zásah do majetkových poměrů, avšak celkový postih je 

de facto rozpuštěn do delšího časového období a nemusí pro soudce znamenat žádnou 

významnější újmu.  Uložením jednorázové pokuty je rovněž ve vztahu k veřejnosti dán 

                                                 

 

340
 Viz ust. § 9 odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

341
 Viz ust. § 89 zákona o soudech a soudcích. 

342
 Návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce mohou podat: prezident republiky a 

ministr spravedlnosti proti kterémukoliv soudci, předsedové Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního 

soudu proti kterémukoliv soudci tohoto soudu a dále proti soudci soudu nižšího stupně jednajícího ve 

věcech patřících do pravomoci soudů, v nichž je tento soud vrcholným soudním orgánem, předseda 

vrchního soudu proti kterémukoliv soudci příslušného vrchního soudu a dále proti soudci soudu nižšího 

stupně, předseda krajského soudu proti kterémukoliv soudci příslušného krajského soudu a proti soudci 

okresního soudu, předseda okresního soudu proti soudci příslušného okresního soudu a proti soudci 

jiného okresního soudu (viz ust. § 8 odst. 2 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců). 

343
 Viz ust. § 88 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 
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signál, na kolik bylo konkrétní kárné provinění závažné, neboť dle míry závažnosti se 

stanoví výše ukládané pokuty. Jelikož jsou anonymizovaná kárná rozhodnutí ve věcech 

soudců veřejně přístupná, může se veřejnost s rozhodovací praxí kárného senátu a 

druhem ukládaných kárných opatření snadno seznámit. Za stávající situace, pokud je 

např. soudci uloženo kárné opatření spočívající ve snížení platu o 10 % po dobu 6 

měsíců si veřejnost těžko může představit, na kolik bylo kárné provinění závažné, že 

byla udělena tato sankce, neboť není známa konkrétní výše postihu. 

 

Je třeba upozornit na možnost určitého typu odklonu od kárného řízení, neboť ne 

vždy je nutné, aby bylo pro porušení povinností soudce iniciováno kárné řízení. Zákon 

umožňuje, aby drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování mohly být 

vyřízeny méně formálním způsobem, a to tak, že je osoba, která by jinak byla 

oprávněna podat návrh na zahájení kárného řízení, soudci vytkne.
344

 Udělení výtky tak 

může být v méně závažných případech postačujícím způsobem vyřízení prohřešku 

soudce. 

 

Kárné řízení proti soudcům je obdobně jako kárné řízení proti soudním exekutorům 

jednoinstanční, proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání přípustné.
345

 Kárně 

obviněný může pravomocné rozhodnutí napadnout jedině prostřednictvím institutu 

obnovy řízení (a to pouze ve lhůtě 3 let od právní moci rozhodnutí), jiný opravný 

prostředek proti pravomocnému rozhodnutí v kárném řízení není přípustný.
346

 

 

V současné době existuje celkem 135 meritorních rozhodnutí ve věcech kárné 

odpovědnosti soudců, přičemž v nich bylo řešeno pochybení cca 105 soudců.
347

 V 62 

                                                 

 

344
 Viz ust. § 88a zákona o soudech a soudcích. 

345
 Viz ust. § 21 zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. 

346
 Viz § 22 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 

347
 Vycházím zde ke stavu ke dni 9. prosince 2013 tak, jak jsou kárná rozhodnutí zveřejňována na 

internetových stránkách Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz. Obdobně jako v případě soudních 

exekutorů jsou kárná rozhodnutí anonymizována, přesto však je možné podle iniciál jmen kárně 

obviněných a označení soudu, na kterém působí, dovodit, že se v některých případech jedná o totožnou 

osobu. 

http://www.nssoud.cz/
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případech došlo k vyslovení viny kárně obviněného, ke zproštění došlo v 26 případech. 

Ve zbývajících 47 případech bylo kárné řízení zastaveno, a to buď pro zpětvzetí návrhu 

na zahájení kárného řízení (22 případů), nebo z důvodu, že se soudce sám vzdal své 

funkce (21 případů), ve 2 případech z důvodu úmrtí soudce a v jednom pro to, že návrh 

na zahájení kárného řízení byl podán opožděně. Z tohoto statistického přehledu je 

možné dovodit, že ve většině případů je zahájení kárného řízení opodstatněno. Ačkoliv 

se jedná o spekulaci, lze se domnívat, že pokud soudce rezignuje na svoji funkci po 

zahájení řízení, děje se tak zpravidla pro to, že nemá z určitého důvodu zájem na 

meritorním projednání věci, což může být chápáno jako nepřímé uznání viny.
348

 

Odsuzující rozhodnutí, nebo dokonce uložení kárného opatření odvolání z funkce 

soudce by totiž soudci ztížilo budoucí profesní uplatnění. 

 

K uložení nejpřísnějšího kárného opatření, tj. k odvolání z funkce soudce, došlo 

zatím pouze v jednom případě. Důvodem pro uložení tohoto opatření byla dlouhodobá 

nečinnost soudce, kterou způsobil neodůvodněné průtahy v řízení ve věcech Městského 

soudu v Praze. Na soudce byly původně podány kárné žaloby dvě, které Nejvyšší 

správní soud spojil ke společnému projednání, a rozhodl o nich dne 11. ledna 2012 pod 

sp. zn. 13 Kss 7/2011. Soudce byl přidělen k Městskému soudu v Praze, kde působil na 

úseku správního soudnictví. Průtahy, které mu byly kladeny za vinu, spočívaly v tom, 

že v některých posuzovaných řízeních soudce neučinil žádný procesní úkon k 

projednání a rozhodnutí věci, v jiných řízeních neučinil žádný úkon k předložení podané 

kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu a v jednom případě nerespektoval 

                                                 

 

348
 Tato moje úvaha je podpořena též některými skutkovými okolnostmi vyplývajícími z rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, kterými bylo kárné řízení zastaveno pro vzdání se funkce ze strany kárně 

obviněného soudce. Příkladem může být rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. listopadu 

2011, sp. zn. 13 Kss 8/2011, kdy mělo posuzováno, zda soudce při projednávání věci ve vyhlášené 

přestávce odcizil advokátům účastníků řízení určitou finanční částku, nebo rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 9. listopadu 2011, sp. zn. 13 Kss 14/2011, které bylo zahájeno pro skutek 

spočívající v tom, že soudce po předchozím požití alkoholu řídil osobní vozidlo, nezvládl jeho řízení a 

způsobil dopravní nehodu, přičemž následnou dechovou zkouškou mu byla zjištěna hladina alkoholu v 

dechu ve výši 0,91 promile.  
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zákonem stanovenou lhůtu k rozhodnutí o podané žalobě.
349

 V posuzovaném případě se 

jednalo o soudce, který již byl v minulosti pro obdobná pochybění pravomocně uznán 

vinným kárným proviněním a byl mu za to uložen trest snížení platu o 20 % na dobu 8 

měsíců. V minulosti byl tento soudce rovněž postižen výtkou podle § 88a zákona o 

soudech a soudcích, a to za včas nevyhotovené rozhodnutí. V kárném řízení bylo přitom 

zjištěno, že na straně kárně obviněného soudce nebyla žádná objektivní překážka 

bránící projednání a rozhodnutí těchto věcí bez zbytečných průtahů, jak ukládá § 79 

odst. 1 zákona o soudech a soudcích, § 100 odst. 1 o.s.ř. či § 64 s.ř.s. Nejvyšší správní 

soud dospěl k závěru, že u tohoto soudce není reálný předpoklad nápravy, když dříve 

uložená opatření však zcela evidentně nevedla ke změně přístupu dotčeného soudce k 

plnění jeho zákonných soudcovských povinností, neboť už v době, kdy vykonával 

uložené kárné opatření, opětovně porušoval své zákonné povinnosti soudce. Při 

ukládání sankce bylo rovněž přihlédnuto k celkové závažnosti posuzovaného kárného 

provinění, když dlouhodobá nečinnost soudce a jím zaviněné průtahy se vztahovaly k 

většímu počtu věcí (celkem 12 případů), v nichž šlo fakticky o absolutní nečinnost i v 

řádu několika let a na straně soudce neexistovaly vnější faktory, které by mohly mít vliv 

na situaci ve vyřizování věcí ze strany kárně obviněného.  

 

Lze konstatovat, že nejčastějším důvodem kárného řízení jsou průtahy v řízení 

z důvodu nečinnosti soudců nebo porušení povinnosti vyhotovit rozhodnutí ve 

stanovené lhůtě. Mezi kárnými rozhodnutími se však najdou i kurióznější případy, např. 

kdy soudce pozměnil protokol o hlavním líčení, který doplnil o nevyhlášenou část 

výroku, kterou uvedl i v písemném vyhotovení rozhodnutí,
350

 nebo kdy soudkyně po 

vydání rozsudku a doručení odvolání žalovaného, nařídila a konala ústní jednání.
351

  

                                                 

 

349
 Jednalo se o lhůtu vyplývající z ust. § 61 odst. 6 a § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

350
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. prosince 2011, sp. zn. 11 Kss 8/2011. 

V posuzované věci soudce vyhlásil odsuzující rozsudek v trestní věci, v němž nerozhodl o nároku 

poškozené. Poté, co si soudce své pochybení uvědomil, dodatečně pozměnil písemný protokol o hlavním 

líčení, pořízený podle zvukového záznamu protokolující úřednicí tak, že do něj vlastní rukou dopsal část 

výroku o náhradě škody, jímž byl obžalovaný zavázán k náhradě škody ve prospěch poškozeného a tuto 
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V právnické veřejnosti byl rovněž poměrně sledovaný případ posuzující praxi 

přidělování insolvenčních věcí u Krajského soudu v Brně.
352

 Jako kárné provinění bylo 

shledáno jednání místopředsedy krajského soudu zodpovídající za obchodní úsek, který 

připustil, aby v rozporu s platným rozvrhem práce Krajského soudu v Brně pro rok 2010 

nebyly jeho soudnímu oddělení až na určité výjimky přidělovány věci k projednání. 

Jednou z těchto výjimek byla insolvenční návrh dlužníka Oděvní podnik, a.s. V kárném 

řízení však nebylo prokázáno, že by chybné řešení přidělení předmětné věci bylo možné 

posuzovat jako libovůli či porušení povinností místopředsedy soudu či soudce (v tomto 

směru kárná žaloba mlčela). Pokud ohledně správnosti či nesprávnosti přidělení věci 

dlužníka Oděvní podnik, a.s. existovalo více relevantních výkladů, nebyla zvolením 

výkladu, který se nakonec ukázal nesprávným, bez dalšího (tj. bez prokázání svévole, 

zavinění a příčinné souvislosti jednání soudce s následkem) naplněna skutková podstata 

kárného provinění. Jako kárné provinění však bylo shledáno jednání kárně obviněného 

místopředsedy spočívající ve vydání ústního pokynu k zastavení nápadu v jeho 

oddělení, neboť nebyl osobou oprávněnou k vydání takového pokynu.  

 

Pro vyváženost je třeba uvést též příklady zprošťujících rozhodnutí, kdy Nejvyšší 

správní soud naopak shledal, že jednání, které je předmětem kárné žaloby, není kárným 

proviněním. Takto bylo např. dovozeno, že není kárným proviněním, pokud je soudci ze 

zcela bezprostřední blízkosti odcizeno zavazadlo se soudními spisy, pokud se od něj 

soudce nijak nevzdálil, neboť zpravidla (avšak vždy s ohledem na konkrétní okolnosti 

                                                                                                                                               

 

nevyhlášenou část výroku o náhradě škody uvedl i v písemném vyhotovení rozsudku. Za toto kárné 

provinění byl soudci snížen plat o 25 % na dobu 6 měsíců. 

351
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2012, sp. zn. 11 Kss 4/2012. V dané 

věci soudkyně uvedla, k nařízení jednání následně po vynesení rozsudku došlo omylem, neboť při velké 

pracovní zátěži vydání rozhodnutí ve věci přehlédla. V daném věci však soudkyně nařídila a realizovala 

celkem tři ústní jednání. Pokud by v případě nařízení prvního jednání bylo možno připustit, že se jednalo 

o přehlédnutí, zcela jistě to již neomlouvá stejné přehlédnutí při dalších jednáních (pokud soudkyně při 

žádném z těchto úkonů nezaregistrovala vyhlášený rozsudek, znamená to, že obsah spisu a tím i 

projednávané věci jí nebyl znám).  

352
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. ledna 2012, sp. zn. 11 Kss 18/2011. 
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situace), nelze konstatovat, že je ponechal bez dozoru.
353

 Rovněž nebylo jako kárné 

provinění shledáno nedodržení lhůty k doručení předvolání k jednání stanovené v § 115 

odst. 2 o.s.ř., neboť o.s.ř. upravuje možnosti obrany. Pokud účastníci řízení těchto 

možností nevyužili, pak není bez dalšího nedodržením této lhůty, naplněna skutková 

podstata kárného provinění.
354

  

 

Závěrem lze shrnout, že kárné řízení se soudci je ve své podstatě jediným způsobem, 

jak může být soudce postižen za svá profesní pochybení. Z výše uvedených příkladů 

vyplývá, že za kárné provinění nemůže být považováno to, že soudce v dané věci 

nesprávně rozhodne, neboť takové pochybení soudce je možné zpravidla napravit 

v odvolacím řízení. Nejčastější pochybení soudců je naopak jejich nečinnost, která 

může mít na postavení účastníků řízení závažný dopad, zejména pokud je dlouhodobá, 

neboť jim neumožňuje efektivní ochranu jejich porušených subjektivních práv. Ačkoliv 

z výše uvedených příkladů odsuzujících rozhodnutí v kárném řízení nevyplývají 

výrazné excesy v chování soudců, je tomu tak zejména z důvodu, že takovéto extrémní 

případy porušení soudcovských povinností byly řešeny rezignací příslušného soudce 

z jeho funkce, a proto nebyly meritorně projednány v kárném řízení. Domnívám se, že 

je žádoucí, aby byla i nadále veškerá rozhodnutí v kárných věcech zveřejňována, neboť 

nejúčinnější způsob kontroly práce soudce je ze strany veřejnosti. Je pochopitelné, že 

pro některé soudce je znatelným postihem již samotná skutečnost, že je proti nim 

vedeno kárné řízení, avšak v případě, že při výkonu funkce nepochybili, může pro ně 

být následně dostatečnou satisfakcí, že bude v jejich věci zveřejněno též zprošťující 

rozhodnutí, které jejich pověst v očích veřejnosti dostatečným způsobem napraví. 

 

                                                 

 

353
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. ledna 2011, sp. zn. 11 Kss 2/2010. 

354
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. ledna 2012, čj. 13 Kss 18/2011. 
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5.7 Zahraniční právní úprava 

 

5.7.1 Spolková republika Německo 

 

Základ právního postavení soudce je v Německu upraven již v Základním zákoně a 

zejména pak v Německém zákoně o soudcích (Deutsches Richtergesetz).
355

 Tato úprava 

platí jak pro soudce působící na úrovni spolkových, tak jednotlivých zemských soudů. 

Jednotlivé spolkové země mohou přijmout též vlastní právní úpravu 

(Landesrichtergesetz), která se bude vztahovat na postavení soudců působících u 

jednotlivých zemských soudů. Soudci vykonávají svou funkci ve služebním poměru ke 

Spolku (např. soudci Spolkového ústavního soudu, Spolkového soudního dvora) nebo 

k jednotlivým spolkovým zemím (např. soudci okresního, zemského nebo Nejvyššího 

zemského soudu).  

 

Soudcem se může stát pouze německý státní občan, který splňuje předepsanou 

kvalifikaci, jehož osoba poskytuje záruku, že bude dodržovat svobodné demokratické 

zřízení ve smyslu Základního zákona a kdo má potřebné sociální dovednosti.
356

 Soudce 

je povinen vykonávat svou funkci nezávisle a je podřízen pouze zákonu, 
357

 přičemž 

svou funkci musí vykonávat takovým způsobem a rovněž mimo rámec výkonu své 

funkce se musí chovat tak, aby nebyla ohrožena důvěra v jeho nezávislost.
358

 

 

Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným soudním rozhodnutím, 

je třeba uvést, že rovněž v Německu platí, že soudce neodpovídá za škodu způsobenou 

soudním rozhodnutím, pokud nebyla způsobena v důsledku trestného činu 

                                                 

 

355
 Deutsches Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), 

das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist 

(dále jen „DRiG“). 

356
 Viz ust. § 9 DRiG. 

357
 Viz čl. 97 odst. 1 GG a ust. § 25 DRiG. 

358
 Viz ust.§ 39 DRiG. 
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(Spruchrichterprivileg).
359

 Smyslem a účelem této soudcovské imunity je ochrana 

ústavněprávně zakotveného principu nezávislosti soudce, a ochrana právní jistoty. 

Pokud by totiž bylo možné každé rozhodnutí soudu podrobovat přezkumu v řízení o 

náhradě škody z důvodu jeho údajné nesprávnosti, a to i po uplynutí odvolací lhůty, 

nebo po samotném přezkumu předmětného rozhodnutí v odvolacím či jiném opravném 

řízení, mohlo by tím dojít k narušení právní jistoty.
360

 Omezení odpovědnosti soudce je 

vztahováno nejen na samotný rozsudek, jímž se řízení končí, ale na všechny akty 

soudce, které slouží jako podklad pro přijetí konečného soudního rozhodnutí ve věci 

samé, např. úkony soudce v souvislosti s prováděním dokazování, poučením účastníků 

atd.  

 

Německé soudy dovodily, že k prolomení této soudcovské imunity může vést pouze 

zvláště hrubé porušení povinnosti soudce při aplikaci práva, které může vést k nároku 

na náhradu škody.
361

 Může se jednat o situace, kdy došlo ke zcela zjevně nesprávné 

aplikaci práva, např. použití již neúčinné právní normy, či nerespektování závazného 

právního názoru soudu vyššího stupně.
362

 Soudcovská imunita se rovněž nevztahuje na 

případy neoprávněného odepření spravedlnosti či průtahy v soudním řízení.
363

 

V takových případech by byla dána odpovědnost soudce podle ust. § 839 odst. 1 BGB a 

škodu by byl s ohledem na ust. čl. 34 GG povinen nahradit stát. I zde však platí, že 

                                                 

 

359
 Viz ust. § 839 odst. 2 BGB. 

360
 BAMBERGER, Heinz Georg a Herbert ROTH. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München: 

C.H. Beck, 2003, 3 v. (various pagings). ISBN 34064838283. S. 1384. 

361
 Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urt. v. 29.03.2001, Az.: 1 U 25/00: „Nur eine besonders grobe 

Amtspflichtverletzung eines Richters bei der Rechtsanwendung kann zu einem Schadensersatzanspruch, 

außerhalb des Richterprivilegs, gegen dessen  Behörde führen.“ Dostupné z: 

https://www.jurion.de/Urteile/OLG-Frankfurt_am_Main/2001-03-29/1-U-25_00.  

362
 CLARK, David S. Selection and Accountability of Judges in West Germany: Implementation of a 

Rechtsstaat. Southern California Law Review [online]. 1988, roč. 61, č. 6 [cit. 2013-11-17]. Dostupné z: 

databáze Hein Online. 

363
 Viz ust. § 839 odst. 2 BGB. 

https://www.jurion.de/Urteile/OLG-Frankfurt_am_Main/2001-03-29/1-U-25_00
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pokud bylo možné škodu odvrátit užitím opravného prostředku a poškozený jej úmyslně 

nebo z nedbalosti nevyužil, nemá na náhradu vzniklé škody nárok.
364

 

 

Lze tak shrnout, že za škodu způsobenou soudním rozhodnutím neodpovídá soudce 

samotný, nýbrž stát, z jehož pověření se soudce podílí na výkonu veřejné moci. Stát 

však neodpovídá za všechna pochybení, ke kterým došlo při výkonu soudnictví, neboť 

případná pochybení v souvislosti s přijetím rozhodnutí ve věci samé mohou být 

odstraněna užitím opravného prostředku. Stát tedy odpovídá za profesní pochybení 

soudců pouze v následujících případech: 1) pokud bylo soudní rozhodnutí přijato 

v důsledku trestného činu soudce, 2) pokud došlo k pochybení v činnosti soudce, která 

bezprostředně nesouvisí s vydáním meritorního rozhodnutí (např. pochybení při vedení 

soudních registrů), nebo 3) pokud došlo k odepření soudní ochrany nebo 

neodůvodněným průtahům v řízení. Pokud k porušení povinnosti soudce došlo úmyslně 

nebo z hrubé nedbalosti, má stát právo vyžadovat po soudci regresní úhradu (Rückgriff) 

toho, co poškozenému na náhradě škody zaplatil.
365

 

 

Pokud jde o průtahy v řízení, je třeba zmínit, jakým způsobem se německý 

zákonodárce vypořádal se způsobem odškodnění účastníků řízení. Jak už bylo uvedeno 

v kapitole týkající se odpovědnosti exekutorů, v Německu zatím neexistuje zákon, který 

by komplexně upravoval problematiku odpovědnosti státu za škodu. V Zákonu o 

organizaci soudů (Gerichtsverfassungsgesetz) je však upraven postup při uplatnění 

náhrady škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení.
366

 Přiměřenost délky řízení se 

posuzuje s ohledem na konkrétní okolnosti dané případu. Záleží zejména na obtížnosti a 

významu příslušného soudního řízení a posuzuje se též chování účastníků a třetích 

stran.
367

 Účastník řízení, který v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení utrpěl 

újmu, může vůči Spolku (pokud k průtahům došlo v rámci řízení před některým ze 

spolkových soudů), popř. vůči jednotlivým zemím (pokud k průtahům došlo v rámci 

                                                 

 

364
 Viz ust. § 839 odst. 3 BGB. 

365
 CLARK op. cit. 

366
 Viz ust. § 198 a násl. GVG. 

367
 Viz ust. § 198 odst. 1 GVG. 
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řízení u zemských soudů) uplatnit nárok na kompenzaci.
368

  K řízení o náhradě 

způsobené újmy je příslušný vrchní zemský soud (Oberlandesgericht), v jehož obvodu 

bylo vedeno řízení, jehož nepřiměřené délka je předmětem sporu.
369

 Proti rozhodnutí 

vrchního zemského soudu o náhradě újmy je přitom přípustný opravný prostředek.
370

 

Pokud jde o újmu, za kterou odpovídá Spolek, je k řízení příslušný Spolkový soudní 

dvůr (Bundesgerichtshof).
371

 Pokud průtahy v řízení nezpůsobily účastníkovi 

majetkovou újmu, může požadovat náhradu újmy nemajetkové, a to zásadně ve výši 

1 200 EUR za každý rok trvání průtahů, přičemž tato částka může být rozhodnutím 

soudu přiměřeně zvýšena nebo snížena, aby odpovídala závažnosti způsobené újmy.
372

 

V některých případech může být k náhradě způsobené újmy postačující pouze vyslovení 

tzv. akademického výroku soudu, že v předmětném řízení došlo k neodůvodněným 

průtahům.
373

 Je však třeba uvést, že podmínkou pro úspěšné uplatnění nároku na 

náhradu újmy je, aby si účastník v průběhu řízení, ve kterém k průtahům došlo, na tyto 

průtahy stěžoval. Žaloba na náhradu újmy pak může být podána nejdříve po uplynutí 6 

měsíců od podání stížnosti na průtahy v řízení (Verzögerungsrüge) a nejpozději do 6 

měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo řízení, v němž k průtahům došlo, 

ukončeno.
374

 

 

Závěrem je možné shrnout, že německý soudce je obdobně jako jeho český kolega 

chráněn před individuální odpovědností za škodu, kterou by mohl způsobit svým 

rozhodnutím. Případné vady soudního rozhodnutí mají být řešeny cestou opravných 

prostředků a nikoli osobní odpovědností soudce, který je povinen rozhodovat nezávisle 

a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Z tohoto důvodu za případnou škodu 

odpovídá stát, který soudce výkonem jeho funkce pověřil.  

                                                 

 

368
 Viz ust. § 200 GVG. 

369
 Viz ust. § 201 odst. 1 věta první GVG. 

370
 Viz ust. § 201 odst. 2 GVG. 

371
 Viz ust. § 201 odst. 1 věta druhá GVG. 

372
 Viz ust. § 198 odst. 2 GVG. 

373
 Viz ust. § 198 odst. 4 GVG. 

374
 Viz ust. § 198 odst. 5 GVG. 
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5.7.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 

Ve Velké Británii je soudcovské povolání jednou z nejvíce respektovaných 

právnických profesí. Na osoby soudců jsou kladeny vysoké nároky, tudíž se v jejich 

řadách nalézají zpravidla velmi respektované osobnosti. K tomu, aby se ve Velké 

Británii mohla určitá osoba stát soudcem, musí mít kromě předepsaného právního 

vzdělání a britského státního občanství též potřebnou dobu advokátní praxe, jejíž délka 

se liší pro jednotlivé typy soudcovské funkce.  

 

Jedním ze základních principů soudnictví v demokratických právních státech je 

nezávislost soudní moci (tj. nezávislost soudů a soudců). Nejinak je tomu i ve Velké 

Británii.  Při výkonu soudcovské funkce je soudce nezávislý, přičemž tato nezávislost je 

zajišťována mj. tzv. doktrínou soudcovské imunity (immunity from suit nebo také 

judicial immunity). Soudcovská imunita má svůj původ v precedenčním rozhodování 

britských soudů a její podstata spočívá v tom, že soudce nemůže být žalován u soudu 

pro výkon své soudcovské funkce. Soudce zásadně není odpovědný za škodu, kterou by 

při výkonu své funkce způsobil, a to dokonce ani tehdy, pokud by škoda byla způsobena 

úmyslně. V takovém případě by však pravděpodobně byla dána jeho trestní 

odpovědnost, přičemž pokud soudce by byl pravomocně odsouzen, mohla by tato 

skutečnost být důvodem pro jeho odvolání ze soudcovské funkce.
375

 

 

Kořeny soudcovské imunity sahají až k roku 1613, kdy byl vydán rozsudek v případu 

Marshalsea.
376

 Skutkové okolnosti tohoto případu byly takové, že soudce vydal 

rozsudek, kterým uložil žalovanému zaplatit určitou finanční částku, ačkoliv nad 

žalovaným neměl pravomoc. Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný tuto částku žalobci 

nezaplatil, byl za účelem zajištění úhrady dluhu zadržen a vězněn po dobu tří měsíců. 

                                                 

 

375
 Ust. § 11 odst. 3 Senior Court Act 1981: „A person appointed to an office to which this section applies 

shall hold that office during good behaviour, subject to a power of removal by Her Majesty on an address 

presented to her by both houses of parliament.“ Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/contents.  

376
 10 Co Rep 68b; (1613) 77 ER 1027. Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/contents
http://www.westlaw.com/
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Vzhledem ke skutečnosti, že uvěznění bylo neoprávněné (s ohledem na nedostatek 

pravomoci soudu), požadoval neoprávněně zadržovaný po soudci náhradu škody, kterou 

mu soud v dalším soudním řízení přiznal. Důvodem pro prolomení soudní imunity byla 

skutečnost, že soudce při výkonu své funkce překročil svou pravomoc.
377

  

 

Odůvodnění soudcovské imunity nalezneme v jiném případu. Ve věci Garnett v 

Ferrand
378

 uvedl soud, že imunita, která byla udělena soudcům neslouží pro jejich 

vlastní zájmy, nýbrž je v zájmu veřejnosti a nezbytná pro rozvoj justice, neboť pokud se 

soudce nemusí obávat soudních žalob, může svobodně a nezávisle rozhodovat.
379

 

 

Podstata soudcovské imunity je velmi dobře vystižena v rozhodnutí ve věci Sirros 

v Moore.
380

 Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že již v roce 1613, ne-li dříve, bylo 

v britském právu stanoveno, že pokud soudce vykonává svou funkci v mezích své 

pravomoci, může říci či udělat cokoli a nemůže být pro to žalován. Pro projevy, které 

soudce učiní, nemůže být nijak stíhán a za vydané soudní příkazy a vynesené rozsudky 

nemůže být žalován. Nezáleží na tom, zda se soudce dopustil hrubé chyby, nebo jednal 

z neznalosti, ze závisti, nenávisti či zlomyslnosti a vůbec jakékoli negativní pohnutky, i 

tak platí, že nemůže být žalován na náhradu vzniklé škody. Pochopitelně, pokud soudce 

přijme úplatek, může být potrestán v trestním řízení, avšak občanskoprávně neodpovídá 

za škodu, která jeho jednáním vznikla. Důvodem není privilegovat soudce tím, že by 

                                                 

 

377
 10 Co Rep 68b; (1613) 77 ER 1028: „When a Court has jurisdiction of the cause, and proceeds 

inverso ordine or erroneously, no action lies against the party who sues, or the officer or minister of the 

Court, who executes the precept or process of the Court; but when the Court has not jurisdiction of the 

cause, the whole proceeding is coram non judice , and an action will lie against them, without any regard 

of the precept or process.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

378
 Garnett v Ferrand 6 B&C 610; (1829) 108 ER 576. Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

379
 Garnett v Ferrand 6 B&C 610; (1829) 108 ER 576: „This freedom of action and question at the suit of 

an individual is given by the law to the judges, not so much for their own sake as for the sake of the 

public, and for advancement of justice, that being free from actions they may be free in thought and 

independent in judgment as all who are to administer justice ought to be.“ Dostupné z: 

http://www.westlaw.com/. 

380
 Sirros v Moore [1975] QB 118. Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
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mohli dělat chyby nebo porušovat právo beztrestně, ale umožnit jim, aby plnili své 

povinnosti vyplývající jim z jejich funkce nezávisle a bez obav z případného postihu.
 381

 

O 10 let později ve věci Re McC (A minor)
382

 byla soudcovská imunita opětovně 

podpořena, když bylo v rozhodnutí uvedeno, že pokud jeden soudce z tisíce jedná při 

výkonu své funkce nečestně a způsobí tím škodu účastníkovi řízení, je pro společnost 

menší zlo, pokud takový účastník nezíská náhradu škody, než aby 999 počestných 

soudců čelilo kverulantským žalobám pro údajnou zlomyslnost soudce jednajícího v 

mezích výkonu své pravomoci.
383

 

 

Z výše uvedeného je možné dovodit, že pokud soudce při výkonu funkce nepřekročí 

svou pravomoc, nemůže být činěn odpovědným za škodu, která z jeho rozhodnutí či jiné 

činnosti třetím stranám vznikne. Na tomto by nebylo nic zvláštního, pokud by ve Velké 

Británii obdobně jako v zemích kontinentální práva, nastoupila odpovědnost státu a 

poškozený by se mohl domoci náhrady škody po státu, který by odpovídal za škodu, 

kterou způsobily osoby, které byly pověřeny výkonem veřejné moci. Odpovědnost státu 

za škodu (state liability in tort) je však ve Velké Británie spíše řídkým jevem 

(odpovědnost britského státu byla dovozena např. za situace, kdy byl přijat zákon, který 

                                                 

 

381
 Sirros v Moore [1975] QB 118: „Ever since the year 1613, if not before, it has been accepted in our 

law that no action is maintainable against a judge for anything said or done by him in the exercise of a 

jurisdiction which belongs to him. The words which he speaks are protected by an absolute privilege. The 

orders which he gives, and the sentence which he imposes, cannot be made the subject of civil 

proceedings against him. No matter that he was under some gross error or ignorance or was activated by 

envy, hatred and malice, and all uncharitableness, he is not liable to an action… Of course if the judge 

has accepted bribes or been in the least degree corrupt, or has perverted the course of justice, he can be 

punished in the criminal courts. That apart, however, a judge is not liable to an action for damages. The 

reason is not because the judge has any privilege to make mistakes or to do wrong. It is so that he should 

be able to do his duty with complete independence and free from fear.“ Dostupné z: 

http://www.westlaw.com/. 

382
 Re McC (A minor) [1985] AC 528. Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

383
 Re McC (A minor) [1985] AC 528: „If one judge in a thousand acts dishonestly within his jurisdiction 

to the detriment of a party before him it is less harmful to the health of society to leave that party without 

a remedy than that nine hundred and ninety nine honest judges should be harassed by vexatious litigation 

alleging malice in the exercise of their proper jurisdiction.“ Dostupné z: http://www.westlaw.com/. 

http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.westlaw.com/
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byl v rozporu s evropským právem).
384

 Základem argumentace užívané proti 

odpovědnosti státu je rozpor s veřejným pořádkem. Podle britských soudů by bylo 

v rozporu s veřejným pořádkem, aby byl státní úřad (nebo jeho zaměstnanci) odpovědný 

za škodu, která vznikla v důsledku nedbalosti nebo porušení povinnosti ze strany 

úředníků, neboť by to mohlo odradit úředníky od pokusů zlepšit fungování státní 

správy.
385

 Tato skutečnost může být vnímána poměrně negativně, avšak je třeba si 

uvědomit, že britské právo se od kontinentálního velmi liší a přístup k odpovědnosti 

státu za škodu je jedním z příkladů rozdílnosti obou právních řádů. Základním 

způsobem ochrany účastníků soudního řízení před případným pochybením soudce je 

možnost podat proti takovému rozhodnutí opravný prostředek. Případné pochybení 

soudce pak může být napraveno v odvolacím řízení. 

 

Obdobně jako v České republice je možné, aby byl soudce, který se dopustí 

profesního pochybení, podroben disciplinárnímu řízení. Základ právní úpravy 

disciplinárního řízení nalezneme v Zákoně o ústavní reformě z roku 2005 

(Constitutional Reform Act 2005)
386

 a v podrobnostech je řízení upraveno v Pravidlech 

disciplinárního řízení z roku 2013 (The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) 

Regulations 2013)
387

 a Pravidlech soudního chování z roku 2013 (The Judicial Conduct 

(Judicial and other office holders) Rules 2013).
388

 

 

                                                 

 

384
 Regina v. Secretary of State for Transport Ex Parte Factortame Limited and Others (No.4) [1999] 

Dostupné z: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd991028/factor-1.htm.  

385
 Konrad Schiemann: The State’s Liability in Damages for Administrative Action, dostupné z: 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2214&context=ilj 

386
 Constitutional Reform Act 2005. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents.  

387
 The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations 2013. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1674/contents/made.  

388
 The Judicial Conduct (Judicial and other office holders) Rules 2013. Dostupné z: 

http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/documents/Judicial_Conduct_(Judicial_and_other_office_holders)

_Rules_2013.pdf.  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd991028/factor-1.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1674/contents/made
http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/documents/Judicial_Conduct_(Judicial_and_other_office_holders)_Rules_2013.pdf
http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/documents/Judicial_Conduct_(Judicial_and_other_office_holders)_Rules_2013.pdf
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Disciplinární pravomoc ve věcech soudců mají společně lord kancléř a Lord Chief 

Justice,
389

 přičemž přípravná fáze disciplinárního řízení je vedena před Úřadem pro 

vyšetřování chování soudců (Judicial Conduct Investigations Office). Disciplinární 

řízení je zahájeno zpravidla na základě podané stížnosti.
390

 Předmětem stížnosti však 

může být pouze nevhodné chování soudce, nikoli způsob jakým soudce vede soudní 

spor, a už vůbec nemůže být důvodem stížnosti nespokojenost se soudním rozhodnutím. 

Okruh osob, které mohou podat stížnost na nevhodné chování soudce, není omezen, 

avšak je omezena doba, do kdy je třeba stížnost podat. Stížnost je třeba zásadně podat 

do 3 měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost, která je předmětem stížnosti.
391

 

Výsledkem disciplinárního řízení je buď zamítnutí stížnosti, nebo pokud je pochybení 

soudce prokázáno, uložení některého z disciplinárních opatření. Lord Chief Justice 

může se souhlasem lorda kancléře soudci uložit některé z těchto opatření: oficiální 

upozornění, napomenutí, důtku nebo odvolání z funkce. Proti rozhodnutí, kterým se 

disciplinární řízení končí, není přípustný žádný opravný prostředek. 

 

Britské právo zná rovněž institut pozastavení soudcovské funkce. V určitých 

případech, např. pokud je proti soudci vedeno trestní řízení, je-li odsouzen za trestný čin 

či pokud je soudce dokonce ve výkonu trestu, je možné pozastavit soudci výkon jeho 

funkce.
392

 Pozastavení výkonu funkce znamená, že soudce není oprávněn vykonávat 

svou funkci, avšak ostatní práva spojená s výkonem funkce mu jsou zachována. 

 

Za období od dubna 2012 do května 2013 bylo podáno celkem 2 154 stížností, 

přičemž pouze 55 z nich bylo posouzeno jako důvodných a v těchto případech bylo 

soudci uloženo některé z disciplinárních opatření (v 7 případech šlo o oficiální 

upozornění, v 9 případech o oficiální napomenutí, v 19 případech byla soudci udělena 

                                                 

 

389
 Lord Chief Justice je vysoký britský soudní úředník, který stojí v čele soudní moci a v souvislosti 

s přijetím Zákona o ústavní reformě z roku 2005 převzal značnou část pravomocí lorda kancléře. 

390
 V určitých případech může být zahájeno i z moci úřední – viz ust. § 97 Judicial Complaints (Judicial 

and other office holders) Rules 2013. 

391
 Ust. § 11 Judicial Complaints (Judicial and other office holders) Rules 2013. 

392
 Ust. § 108 odst. 4 písm. a), odst. 6 a 7 Constitutional Reform Act 2005. 
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důtka a ve 20 případech byl soudce odvolán z funkce).
393

 Nejčastějším důvodem 

stížností (celkem 1039 případů) byla nespokojenost stěžovatele se způsobem, jakým 

soudce vedl soudní řízení či nespokojenost se soudním rozhodnutím samotným, což, jak 

bylo uvedeno výše, je důvodem pro zamítnutí stížnosti, neboť tyto skutečnosti nemohou 

být přezkoumávány v rámci disciplinárního řízení, nýbrž pouze prostřednictvím 

odvolacího řízení na základě podaného odvolání proti příslušnému rozhodnutí. Druhým 

nejčastějším důvodem stížností (celkem 885 případů) pak bylo tvrzené nevhodné 

chování či připomínky soudce. Dalšími důvody stížností bylo např. údajné 

diskriminující jednání soudce (40 případů), neplnění soudcovské povinnosti (29 

případů) či zneužití soudního postavení (13 případů). 

 

Lze shrnout, že disciplinární řízení je ve Velké Británii mnohem transparentnější, než 

je tomu v České republice. Zahájení disciplinárního řízení nezáleží na vůli pouze 

několika vybraných osob, nýbrž jej může iniciovat každý, kdo se cítí být jednáním 

soudce poškozen. Úřad pro vyšetřování chování soudců, který má na starosti 

prověřování podaných stížností pak pravidelně informuje veřejnost prostřednictvím 

výročních zpráv o množství podaných stížností a jejich výsledcích. Veškeré případy, 

kdy došlo k uložení některého z disciplinárních opatření, jsou navíc zveřejňovány na 

internetových stránkách tohoto úřadu.
394

 Ačkoliv je ve více než 97% stížnost 

nedůvodná, z uložených disciplinárních opatření však vyplývá, že ve Velké Británii jsou 

soudci za svá pochybení trestáni výrazně přísněji, než je tomu v České republice (ve 20 

případech z 55 byl soudce odvolán z funkce). 

 

5.8 Úvahy de lege ferenda 

 

Pokud jde o současné řešení problematiky profesní odpovědnosti soudců, v zásadě 

s ní souhlasím. Je správné, že za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím odpovídá 

                                                 

 

393
 Office for Judicial Complaints Annual Report 2012 - 2013. In: [online]. 2013 [cit. 2013-11-17]. 

Dostupné z: http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/publications/722.htm.  

394
 Disciplinary statements - 2013. Judicial Conduct Investigations Office [online]. [cit. 2013-12-03]. 

Dostupné z: http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/disciplinary-statements-2013.htm.  

http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/publications/722.htm
http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/disciplinary-statements-2013.htm


 

155 

stát, neboť autoritativní řešení sporů je tradičně spojováno s výkonem státní moci. 

Rovněž lze souhlasit s tím, že soudce nesmí mít obavu ze svého rozhodnutí v konkrétní 

věci, neboť pokud by mu hrozila bezprostřední majetková odpovědnost, mohlo by to 

negativně ovlivnit jeho rozhodování. Osobně se však domnívám, že je nezbytné, aby 

soudce neměl pocit absolutní neodpovědnosti za své rozhodování. Konec konců jsou to 

soudci, kteří svým rozhodování ovlivňují životy mnohých z nás a je zapotřebí, aby si 

této skutečnosti byli při svém rozhodování vědomi. Zákonné požadavky, které jsou na 

soudce kladeny, bohužel nejsou schopny zajistit, že soudce bude skutečně rozhodovat 

odpovědně. V některých mediálně sledovaných kauzách jsme byli svědky toho, že se do 

funkce soudce dostaly osoby, které nebyly způsobilé tuto funkci zastávat.
395

  

 

Domnívám se, že funkce soudce je svým způsobem určitým posláním a že by ji měly 

zastávat osoby, které ji neberou pouze jako rutinní zaměstnání, nýbrž jsou schopné i po 

mnoha letech působení v této funkci domýšlet důsledky nejen svých rozhodnutí, ale též 

způsobu, jakým se k rozhodnutí propracují. Jedná se o náročnou profesi, proto nelze 

vyloučit ani to, že tuto schopnost může osoba zastávající funkci soudce v průběhu času 

ztratit. Je proto třeba, aby zde byl jistý způsob kontroly nad výkonem soudcovské 

funkce. Za vhodný prostředek považuji systematické zveřejňování všech meritorních 

soudních rozhodnutí (pochopitelně anonymizovaných), neboť veřejnost (a zejména 

veřejnost odborná) je v tomto případě nejlepším způsobem kontroly. Kterákoli osoba by 

si pak mohla vyhledat rozhodnutí, která učinil určitý konkrétní soudce a na základě toho 

alespoň částečně posoudit kvalitu jeho práce. Domnívám se, že s vidinou toho, že 

veškerá rozhodnutí budou veřejně přístupná, by soudci přistupovali ke své práci 

mnohem odpovědněji, neboť případná nekvalitní rozhodnutí by mohla být podrobena 

veřejné kritice. Zveřejňování by rovněž napomohlo větší právní jistotě, neboť by se 

rozhodování stalo předvídavější. Jakmile je určité rozhodnutí veřejně dostupné, hůře se 

od právního názoru v něm vysloveného odstupuje. Nikterak nezpochybňuji důležitost 

principu nezávislosti soudce, avšak nelze zaměňovat nezávislost a odpovědnost. Soudce 

                                                 

 

395
 Viz např. případ soudců Pavla Nagyho, Zdeňka Sováka nebo Pavla Kučery. 
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musí vždy nést odpovědnost za své rozhodnutí, byť tato odpovědnost nemusí být nutně 

majetkoprávní.
396

 

 

                                                 

 

396
 Lze proto zcela souhlasit s názorem Michala Bobka, že po roce 1989 se stala soudcovská nezávislost 

jakousi modlou, která vytlačila jakoukoliv seriózní debatu o jiných hodnotách, které by justiční systém 

měl také naplňovat, včetně otázky společenské odpovědnosti soudce za jeho rozhodování. Je třeba nalézt 

rovnováhu mezi oběma hodnotami, tedy jak nezávislostí, tak rozumnou mírou odpovědnosti (BOBEK, 

op. cit.) 
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6. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu jiných 

právnických profesí 

 

Jak už bylo uvedeno v úvodní části této práce, pod souhrnným označením právnická 

profese si je možné představit celou řadu povolání, která se více nebo méně podílejí na 

aplikaci práva v České republice. Důvody, proč jsem si v rámci této práce (navzdory 

jejímu názvu) vybrala pouze některé z těchto právnických povolání, jsem již vysvětlila 

v rámci úvodní kapitoly. Z právnických profesí (tak, jak jsem si je pro účely této práce 

vymezila), o kterých ještě nebyla řeč, zbývají státní zástupci a daňoví poradci. Účelem 

této kapitoly však již není detailní rozbor jednotlivých aspektů odpovědností 

problematiky, ale spíše stručný nástin řešení, které bylo pro profesní odpovědnost těchto 

osob zvoleno. 

 

6.1 Odpovědnost za škodu při výkonu působnosti státního 

zastupitelství 

 

Státní zástupce je obdobně jako soudce příslušníkem významné právnické profese, 

která však nemůže být označena jako svobodné povolání. Státní zástupce se podílí na 

výkonu veřejné moci a svoji funkci vykonává v pracovním poměru k České 

republice,
397

 tudíž zde nemůžeme mluvit o svobodném povolání. Tato okolnost 

zásadním způsobem předurčuje, jakým způsobem je řešena otázka odpovědnost za 

případnou škodu, kterou při výkonu své funkce státní zástupce způsobí. Z tohoto 

pohledu je klíčové ustanovení § 23 zákona o státním zastupitelství, podle kterého státní 

zástupce výkonem své funkce zajišťuje působnost státního zastupitelství, a jím 

provedené úkony jsou považovány za úkony státního zastupitelství. Odpovědnost za 

škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

státního zastupitelství se pak řídí zvláštním právním předpisem. Tímto právním 

předpisem je stejně jako v případě soudců zákon o odpovědnosti státu. Bylo by 

                                                 

 

397
Práva a povinnosti z pracovního poměru vykonává státní zastupitelství, k němuž je státní zástupce 

přidělen k výkonu funkce (viz § 18 odst. 4 zákona o státním zastupitelství). 
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nadbytečné zde opětovně rozebírat jednotlivé podmínky pro vznik odpovědnosti, neboť 

je možné v plném rozsahu poukázat na to, co již bylo uvedeno v kapitole pojednávající 

o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným soudním rozhodnutím. Rovněž 

v případě odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím státního 

zástupce nebo nesprávným úředním postupem může stát požadovat po státním zástupci 

regresní úhradu pouze tehdy, pokud byla vina státního zástupce zjištěna v kárném nebo 

trestním řízení.
398

 

 

Je však třeba si uvědomit, že ačkoli je problematika odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu působnosti státního zastupitelství řešena obdobným způsobem 

jako problematika odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným soudním 

rozhodnutím, jsou mezi výkonem funkce soudce a státního zástupce značné rozdíly. 

Ačkoli je státní zástupce povinen při výkonu své funkce povinen postupovat nestranně a 

jakýkoli vnější zásah nebo jiný vliv, jehož důsledkem by mohlo být porušení některé 

nestrannosti, musí odmítnout,
399

 je mezi nestranností soudce a státního zástupce značný 

rozdíl. Na rozdíl od soudce je státní zástupce totiž služebně podřízen a odpovědný 

vedoucímu státnímu zástupci
400

 a dále rovněž státnímu zástupci nejblíže vyššího 

státního zastupitelství
401

a je povinen řídit se pokyny těchto osob. Pokynu není povinen 

uposlechnout pouze v případě, pokud je takový pokyn v konkrétní věci v rozporu se 

zákonem.
402

 Tato okolnost může zásadním způsobem ovlivnit řešení otázky 

odpovědnosti ve vztahu k jednotlivým státním zástupcům, a to zejména pokud jde o 

kárné řízení. 

 

                                                 

 

398
 Viz ust. § 17 odst. 2 zákona o odpovědnosti státu. 

399
 Viz ust. § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství. 

400
 Viz ust. § 12e zákona o státním zastupitelství. 

401
 Viz ust. § 12d zákona o státním zastupitelství. 

402
 Právě otázka míry nezávislosti a nestrannosti státních zastupitelství byla v nedávné době široce 

diskutována v souvislosti s projednáváním nového návrhu zákona o státním zastupitelství (který byl jako 

vládní návrh zákona v roce 2013 projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 1054 a 

nakonec byl vzat zpět). 
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Zde se proto zaměřím spíše na problematiku kárné odpovědnosti státních zástupců, 

neboť na konkrétních příkladech je možné si uvést, jaké jsou nejčastější důvody pro 

vznik odpovědnosti státu, tj. jaká jsou nejčastější za pochybení státních zástupců, 

kterých se při výkonu své funkce dopouštějí. Kárné řízení se státními zástupci upravuje 

zvláštní právní předpis, kterým je stejně jako v případě soudních exekutorů a soudců 

zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Kárným 

soudem je tedy rovněž Nejvyšší správní soud, který zasedá v šestičlenných senátech, 

složených z předsedy senátu (soudce Nejvyššího správního soudu) jeho zástupce 

(soudce Nejvyššího soudu) a 4 přísedících (dva jsou státní zástupci, jeden advokát a 

jedna osoba vykonávající jiné právnické povolání).
403

  

 

Za kárné provinění se považuje zaviněné porušení povinností státního zástupce, popř. 

zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost 

státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu, anebo snižuje vážnost a 

důstojnost funkce státního zástupce.
404

 Kárné řízení se podobně jako u soudců zahajuje 

na návrh kárného žalobce. Kárných žalobců je obdobně jako v případě kárné 

odpovědnosti soudců více, avšak ne každý kárný žalobce je oprávněn zahájit kárné 

řízení proti kterémukoliv státnímu zástupci (pravomoc kárných žalobců je hierarchicky 

uspořádána).
405

 Zajímavá je problematika lhůty pro podání návrhu na zahájení kárného 

řízení. Tato lhůta se totiž v případě státních zástupců liší oproti soudcům. Zákon o 

státním zastupitelství ve svém ustanovení § 29 stanoví, že odpovědnost státního 

zástupce za kárné provinění zaniká, nebyl-li do 2 let od jeho spáchání podán návrh na 

zahájení kárného řízení. Současně však § 9 odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců, 

státních zástupců a soudních exekutorů stanoví, že objektivní lhůta pro zahájení kárného 

                                                 

 

403
 Viz ust. § 4a odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. 

404
 Viz ust. § 28 zákona o státním zastupitelství. 

405
 Ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce je oprávněn iniciovat kárné řízení proti kterémukoliv 

státnímu zástupci, vrchní státní zástupce proti státnímu zástupci příslušného vrchního státního 

zastupitelství a proti státním zástupcům nižších státních zastupitelství v jeho obvodu, obdobně to platí pro 

krajského státního zástupce a konečně okresní státní zástupce je oprávněn podat návrh na zahájení 

kárného řízení proti státnímu zástupci příslušného okresního státního zastupitelství. 
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řízení jsou 3 roky a subjektivní lhůta 6 měsíců. Víceméně pouhou nedůsledností a 

nepozorností zákonodárce
406

 nastala situace, kdy předpisy stejné právní síly stanoví pro 

jednu záležitost dvě různá řešení. Je zřejmé, že tato situace musela dříve nebo později 

přijít na rozhodování Nejvyššímu správnímu soudu jakožto soudu kárnému. Nejvyšší 

správní soud se nakonec se zajímavým odůvodněním přiklonil k aplikaci ustanovení § 

29 zákona o státním zastupitelství jakožto k normě hmotněprávní, která stanoví 

podmínky zániku odpovědnosti za kárné provinění a kterou nemůže ustanovení § 9 odst. 

1 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů jakožto 

pouhá norma procesní nikterak nahradit.
407

 Na základě této argumentace se Nejvyšší 

správní soud rovněž vypořádal s jinak běžně užívanými výkladovými pravidly, např. lex 

specialis derogat generali (zvláštní zákon ruší obecný) nebo lex posterior derogat 

priori (pozdější zákon ruší dřívější). Zvolený výklad je rovněž ve prospěch kárně 

obviněného, neboť jeho kárná odpovědnost zanikne dříve. 

 

Státnímu zástupci, který se dopustil kárného provinění, může být uloženo některé 

z těchto kárných opatření: důtka, snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku (při 

                                                 

 

406
 Situace nastala v s novelizací kárné odpovědnosti soudců zákonem č. 314/2008 Sb. tak, kdy došlo ke 

koncepční změně, podle které nově návrh na zahájení kárného řízení musel být nově podán nejpozději do 

6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které 

jsou rozhodné pro podání návrhu, nejpozději však do tří let ode dne spáchání kárného provinění. Tato 

změna byla patrně reakcí na nově znějící ustanovení § 89 zákona o soudech a soudcích (rovněž v 

důsledku zákona č. 314/2008 Sb.), podle něhož byla nově upravena problematiky zániku odpovědnosti 

soudce za kárné provinění, nebyl-li do tří let od jeho spáchání podán návrh na zahájení kárného řízení (tj. 

doba, po níž odpovědnost za kárné provinění zaniká, byla prodloužena o jeden rok). Zákon o státním 

zastupitelství však obdobně změněn nebyl, ustanovení § 29 zůstalo beze změny. 

407
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. září 2009, sp. zn. 12 Ksz 2/2009: „… procesní 

norma se nemůže stát překážkou aplikace hmotněprávní normy, nemůže ji ani svým obsahem nahradit, 

resp. derogovat ji za použití právněteoretických pravidel speciality či posteriority. Pokud tedy ustanovení 

§ 29 zákona o státním zastupitelství jako norma povahy hmotněprávní stanoví, že kárná odpovědnost 

státního zástupce za kárné provinění zaniká, nebyl-li do dvou let od jeho spáchání podán návrh na 

zahájení kárného řízení, nelze z jiného znění normy procesní (§ 9 odst. 1 zákona o řízení ve věcech 

soudců a státních zástupců), která legitimuje k podání návrhu na zahájení řízení do tří let od spáchání 

kárného provinění, dovozovat, že by představovala speciální ustanovení o zániku kárné odpovědnosti.“ 
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opětovném kárném provinění, jehož se státní zástupce dopustil v době před zahlazením 

kárného postihu, na dobu nejdéle 2 let) a nejpřísnějším opatřením je odvolání 

z funkce.
408

 Pokud jde o četnost ukládání jednotlivých druhů těchto sankcí, z celkem 22 

kárných řízení,
409

 ve kterých byla vyslovena vina kárně obviněného, byla ve 3 

případech uložena státnímu zástupci důtka, v 7 případech mu byl snížen plat a pouze ve 

2 případech byl státní zástupce odvolán z funkce.  

 

V prvním případě šlo o medializovaný případ, kdy státní zástupkyně Nejvyššího 

státního zastupitelství poskytla v médiích rozhovor, ve kterém se přiznala ke stykům 

s rodinou osoby, která byla považována za šéfa zločinecké skupiny působící na českém 

území. Navzdory pochybnostem o tom, zda ve své funkci dodržovala povinnosti 

státního zástupce, odmítla státní zástupkyně z funkce rezignovat a své rozhodnutí 

zdůvodnila potřebou splácet hypotéku.
410

 Nejvyšší správní soud v dané věci uvedl, že 

autorita a důvěryhodnost funkce státní zástupkyně a důvěra v nestranný výkon její 

funkce byla v daném případě narušena tak zásadně, že její obnovení není možné, a že 

jsou zde dány předpoklady pro uložení nejzávažnějšího kárného opatření – odvolání 

z funkce.
411

  

 

                                                 

 

408
  Viz ust. § 30 odst. 1 zákon o státním zastupitelství. 

409
 Vycházím zde ke stavu ke dni 23. listopadu 2013 tak, jak jsou kárná rozhodnutí zveřejňována na 

internetových stránkách Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz. Ve třech kárných řízeních zatím 

není k dispozici písemné vyhotovení rozhodnutí; jde o kárná řízení vedená pod sp. zn. 12 Ksz 2/2013, 12 

Ksz 4/2013 a 12 Ksz 5/2013. 

410
 Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 29. září 2009, sp. zn. 12 Ksz 2/2008, v této věci 

uvedl, že „povinnost uložená státnímu zástupci v § 24 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství, vystříhat se v osobním životě i při výkonu svých politických práv všeho, co by mohlo ohrozit 

vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo důvěru v nestranný výkon 

působnosti státního zástupce nebo státního zastupitelství, je porušena, pokud státní stupce poskytne 

médiím (tisku) informace o svých osobních vztazích z minulosti, které sám deklaruje jako - pro veřejnost 

hodnotící důvěryhodnost státního zástupce - nepochybně znepokojující až šokující, přičemž své setrvání 

ve funkci odůvodní za těchto okolností ryze materiálními motivacemi.“ 

411
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29. září 2009, sp. zn. 12 Ksz 2/2008 

(medializovaná kauza Elen Votavové). 

http://www.nssoud.cz/
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Druhý (rovněž medializovaný) případ, kdy Nejvyšší správní soud odvolal státního 

zástupce z funkce, bylo za situace, kdy státní zástupkyně na veřejnosti nezvládla své 

chování po požití alkoholu. Nejvyšší správní soud v daném případě uvedl, že „hrubě 

neslušné chování státní zástupkyně na veřejnosti spojené s agresivitou a urážkami 

strážníků obecní policie a policistů Policie ČR řešícími důsledky takové hrubé 

neslušnosti odůvodňuje uložení nepřísnějšího kárného opatření, odvolání z funkce.“
412

 

 

 Ve zbývajících 7 případech, kdy byla v kárném řízení prokázána vina kárně 

obviněného, pak kárný senát upustil od potrestání státního zástupce, neboť v souladu 

s ustanovením § 30 odst. 2 zákona o státním zastupitelství bylo samotné projednání 

kárného provinění považováno postačující. 

 

Ze zveřejněných rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu
413

 je možné 

vypozorovat, že častým proviněním státních zástupců je porušení povinností při výkonu 

dozoru nad přípravným řízením,
414

 přičemž za nejzávažnější je považováno nedodržení 

lhůty pro rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě (§ 71 odst. 3 trestního řádu).
415

 

Velmi časté jsou též případy užívání alkoholu při výkonu služby.
416

 Z jiných skutků, 

které Nejvyšší správní soud považoval za kárná provinění, je možné uvést tyto příklady: 

                                                 

 

412
 Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. července 2011, sp. zn. 12 Ksz 1/2011 

medializovaná kauza Evy Růžičkové). 

413
 Rozhodovací činnost: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud [online]. [cit. 

2013-09-15]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaBasicSearch&pageSource=0  

414
 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2013, sp. zn. 12 Ksz 11/2012, 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2013, sp. zn. 12 Ksz 12/2012, rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13. září 2012, sp. zn. 12 Ksz 9/2012, rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu ze dne 13. září 2012, sp. zn. 12 Ksz 9/2012, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 

dne 13. dubna 2011, sp. zn. 12 Ksz 9/2010, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 

2010, sp. zn. 12 Ksz 5/2009, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2010, sp. zn. 12 

Ksz 2/2010. 

415
 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2010, sp. zn. 12 Ksz 5/2009.  

416
 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. června 2011, sp. zn. 12 Ksz 6/2010, podle 

kterého „odmítnutí dechové zkoušky na alkohol u státní zástupkyně, jež několik desítek minut předtím 

http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaBasicSearch&pageSource=0
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 „Státní zástupce poruší povinnost podle § 24 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., 

o státním zastupitelství, tím, že požádá o informace z probíhajícího trestního 

řízení v mu nepříslušné věci, aniž tuto žádost hodnověrně doloží důvody 

relevantními pro poskytování informací o trestním řízení v soustavě státního 

zastupitelství; tím ohrozí důvěru v nestranný výkon své funkce i státního 

zástupce, na němž informaci vyžaduje.“
417

 

 „Státní zástupce poruší povinnost podle § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., 

o státním zastupitelství, spočívající v povinnosti vykonávat funkci nestranně a 

odborně, jestliže se sám ujme vyřízení trestního oznámení, třebaže je zřejmé, 

že není věcně a místně příslušný a trestní oznámení směřuje proti němu 

osobně.“
418

 

  „Ztráta USB flash disku státním zástupcem za situace, kdy na něm byla 

uložena v elektronické podobě část trestního spisu, naplňuje skutkovou 

podstatu kárného provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství.“
419

 

                                                                                                                                               

 

upadla na schodišti vstupní haly pracoviště a jevila známky obtížné koordinace pohybů a pomalé mluvy, 

za přítomnosti vjemu silné aromatické látky, představuje porušení povinností uložených zákoníkem práce 

z roku 2006 a zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a tedy i kárné provinění.“ Dále je možné 

poukázat též na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. března 2013, sp. zn. 12 Ksz 13/2012, 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. června 2011, sp. zn. 12 Ksz 2/2011 nebo rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ze dne 15. září 2009, sp. zn. 12 Ksz 1/2008. 

417
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. března 2013, sp. zn. 12 Ksz 14/2012. V posuzované 

věci se státní zástupce snažil nahlédnout do trestního oznámení ve věci privatizace Mostecké uhelné 

společnosti, a.s., aniž by tuto listinu ani informace v ní obsažené potřeboval k plnění jemu svěřených 

úkolů a svůj požadavek odůvodnil tím, že se o toto trestní oznámení „zajímají různé zájmové skupiny“. 

418
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2012, sp. zn. 12 Ksz 5/2012. V tomto 

případě si na sebe krajský státní zástupce atrahoval prošetření trestního oznámení směřující vůči jeho 

osobě. Šlo o skutek spočívající v parkování soukromým vozidlem na parkovišti Krajského státního 

zastupitelství v Brně, přičemž kárně obviněný si toto trestní oznámení podle obsahu vyhodnotil jako 

podle obsahu jako stížnost na postup v oblasti správy Krajského státního zastupitelství v Brně a postoupil 

ho k vyřízení ministrovi spravedlnosti. 

419
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. dubna 2010, sp. zn. 12 Ksz 1/2009. 

V posuzovaném případě však Nejvyšší správní soud upustil od potrestání, a to pro okolnosti, za nichž byl 
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Na druhou stranu je rovněž zajímavé uvést případy, kdy naopak kárný senát 

Nejvyššího správního soudu v napadeném skutku kárné provinění nespatřil: 

 „Státní zástupce, jenž získal část spisu jiného státního zastupitelství, se 

nedopustil kárného provinění (§ 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství), pokud existuje veřejný zájem na zpřístupnění informace, která je 

obsahem části spisu, pokud neexistuje jiná alternativa k naplnění zájmu na 

získání stanovisek kolegů, bez existence škody na chráněných zájmech a při 

akceptovatelné motivaci (zde snaha podělit se s kolegy o údiv nad některými 

praktikami v soustavě státního zastupitelství).“
420

 

 „Státní zástupce se nedopustí kárného provinění, pokud nevydá v rámci 

dozorové činnosti orgánu policie pokyny k doplnění znaleckého posudku za 

situace, kdy znalec formuluje návrhy ve věci formy ochranného léčení 

alternativně; posouzení vhodnosti formy ochranného léčení je výsledkem 

projednání věci soudem po zvážení všech skutkových a právních okolností.“
421

 

 

Pokud jde o odpovědnost státních zástupců, lze shrnout, že je velmi blízká 

odpovědnosti soudců. V obou případech odpovídá třetím osobám za škodu způsobenou 

při výkonu této profese stát, který může po příslušnících této profese požadovat regresní 

úhradu pouze tehdy, pokud byla jejich vina zjištěna v kárném nebo trestním řízení, a 

obdobně je řešena též problematika kárné odpovědnosti příslušníků těchto profesí. 

Státní zástupce však na rozdíl od soudce není při výkonu své funkce zcela nezávislý, 

naopak zde existuje hierarchické uspořádání a v jeho rámci služební podřízenost a s ní 

spojená vázanost pokyny vyššího státního zastupitelství. Obdobně jako v případě 

soudců se domnívám, že příslušníky této profese, by se měly stát pouze osoby 

s vysokým stupněm odbornosti, a které jsou schopny tuto náročnou práci odpovědně 

vykonávat. Státní zástupce je osoba, která může v případě profesního pochybení velmi 

                                                                                                                                               

 

státní zástupce nucen své úkoly plnit (absence vybavení přenosným počítačem a ochranou dat ze strany 

zaměstnavatele). 

420
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 15. května 2012, sp. zn. 12 Ksz 6/2011. 

421
 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2010, sp. zn. 12 Ksz 4/2010. 
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negativně ovlivnit životy ostatních osob, ať již proto, že neoprávněně obviní či obžaluje 

nevinného, nebo tím, že nebude stíhat osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, 

která bude na svobodě i nadále pokračovat ve své trestné činnosti. Ačkoliv je v poslední 

době činnost státních zástupců silně medializována,
422

 kdy veřejnost může nabýt určitý 

pocit uspokojení z práce státních zástupců, některá dříve medializovaná pochybení 

některých státních zástupců
423

 jsou značně alarmující. Domnívám se, že současně 

nastavená věková hranice pro výkon této profese (tj. 25 let) je příliš nízká s ohledem na 

společenskou odpovědnost, kterou státní zástupci při výkonu své profese nesou. Státním 

zástupcem by se obdobně jako v případě soudce měla stát osoba, která má již za sebou 

určité životní i profesní zkušenosti a která dává záruku, že bude svěřenou pravomoc 

řádně a odpovědně vykonávat. Pokud byla pro osobu soudce stanovena minimální 

hranice 30 let, měla by stejná věková hranice platit i pro osobu státního zástupce. 

Rovněž tak stávající systém, ze kterého se rekrutují noví státní zástupci, kteří zpravidla 

nepoznají jiné prostředí než do značné míry specifické prostředí státního zastupitelství, 

není dle mého názoru pro tyto účely dostačující. De lege ferenda bych navrhovala 

zavedení povinné minimální praxe, kterou by každý zájemce o funkci státního zástupce 

byl povinen vykonat jako příslušník jiného právnického povolání (v advokacii, u soudu, 

ve státní správě apod.). Tímto způsobem by bylo docíleno toho, aby se státním 

zástupcem stala osoba, která získala i jinou profesní zkušenost a měla možnost se 

kvalifikovaně rozhodnout, zda je funkce státního zástupce skutečně tím, co by si přála 

dělat. Stávající právní čekatelé zpravidla nevykonávali nic jiného než příslušnou 

čekatelskou praxi, tj. odbornou přípravu na výkon funkce státního zástupce a z tohoto 

důvodu je jejich profesní zkušenost velmi omezená. S ohledem na skutečnost, že státní 

zástupce je obdobně jako soudce jmenován do funkce na dobu časově neomezenou, a je 

mu svěřen značný podíl na výkonu veřejné moci, je třeba velmi pečlivě vybírat osoby, 

které stát výkonem této odpovědné funkce pověří. Jen tímto způsobem je možné 

minimalizovat riziko profesního pochybení jednotlivých představitelů této právnické 

profese a tím i riziko vzniku škody, kterou je povinen uhradit poškozenému stát jakožto 

subjekt odpovědný řádný výkon státní moci. 

                                                 

 

422
 Viz např. kauza Davida Ratha nebo kauza Jany Nečasové (dříve Nagyové). 

423
 Viz např. případ Evy Růžičkové či Elen Votavové. 
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6.2 Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování daňového 

poradenství 

 

Pokud jde o další právnickou profesi, kterou jsou daňoví poradci, jedná se o skupinu 

osob, které jsou oprávněny poskytovat daňové poradenství.
424

 Daňovým poradenstvím 

se přitom rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech 

daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi 

přímo souvisejí.
425

  

 

Odpovědnost za škodu způsobenou při poskytování daňového poradenství je 

v současné době upravena v ust. § 6 odst. 8 zákona o daňovém poradenství. V souladu 

s tímto ustanovením daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v 

souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový 

poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Jedná se rovněž o odpovědnost objektivní, bez 

ohledu na zavinění, avšak s možností liberace. Daňový poradce se své odpovědnosti 

zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které 

po něm bylo možné požadovat. Odpovědnost za škodu způsobenou daňovým poradcem 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti tedy vychází z odpovědnosti bez zřetele na 

zavinění (z tzv. objektivní odpovědnosti) a je založena na současném splnění 

předpokladů, jimiž je: 1) výkon daňového poradenství, 2) vznik škody a 3) příčinná 

souvislost mezi výkonem daňového poradenství a vznikem škody.
426

 

 

Pokud jde o první podmínku, tj. výkon daňového poradenství, řádnost výkonu je třeba 

posuzovat z hlediska § 6 odst. 1 zákona o daňovém poradenství, podle nějž daňový 

poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je 

                                                 

 

424
 Daňové poradenství jsou kromě daňových poradců oprávněny poskytovat advokáti, auditoři či jiné 

osoby. Jiné osoby než daňoví poradci, advokáti či auditoři však nesmí poskytovat pomoc či rady ve 

věcech daní soustavně a za účelem zisku. 

425
 Viz ust. § 1 písm. a) zákona o daňovém poradenství. 

426
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2008, sp. zn. 25 Cdo 1020/2006. 



 

167 

povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a 

uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je 

přitom vázán pouze zákony i dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich 

mezích příkazy klienta. Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že odpovědnost daňového je 

obdobná a srovnatelná s postavením advokáta při poskytování právní pomoci.
427

  

Pravděpodobně nejčastějšími okolnostmi, které povedou ke vzniku odpovědnosti, 

budou chyby při zpracování daňového přiznání, nebo chybně poskytnuté daňové 

poradenství (např. že určitá operace dani nepodléhá, avšak následně se při daňové 

kontrole ukáže, že operace dani podléhala). Je však třeba zdůraznit, že ne vždy, když 

správce daně doměří klientovi daňového poradce daň a posléze i penále, je odpovědnost 

daňového poradce dána. Vždy je třeba zkoumat, z jakého důvodu se daňové přiznání 

klienta stalo vadným. Soud se v řízení o žalobě na náhradu škody musí vždy vypořádat 

s tím, zda a případně jakou právní povinnost daňový poradce konkrétně porušil. Ne 

vždy, když daňový poradce v určité době a za určitých okolností zastává nějaký právní 

názor, který se později ukáže být nesprávným, je tento odlišný právní názor nutně 

porušením právní povinnosti.
428

 Odpovědnost daňového poradce za škodu záležející v 

nesprávném či neúčinném právním názoru daňového poradce by obdobně jako 

v případě advokátů měla nastupovat pouze v případě, že by šlo o právní názor natolik 

nestandardní (např. by byl v rozporu se zněním právního předpisu) a pokud by se k jeho 

realizaci přistoupilo bez poskytnutí informovaného souhlasu klienta. 

 

V souvislosti s daňovým poradenstvím je třeba se zaměřit zejména na to, co může 

být považováno za vzniklou škodu. Pokud totiž daňový poradce chybně vyplní daňové 

přiznání, správce daně nejenže klientovi doměří daň, ale zpravidla též naúčtuje sankce 

                                                 

 

427
 Stejný názor vyslovil několikrát i Ústavní soud – viz např. nález Ústavního soudu ze dne 4. srpna 

2010, sp. zn. II. ÚS 913/09, nebo viz např. usnesení Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2001, sp. zn. II. 

ÚS 189/01. 

428
 Srovnej nález Ústavního soudu ze dne 4. srpna 2010, sp. zn. II. ÚS 913/09 a na něj navazující 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. června 2012, sp. zn. 25 Cdo 3186/2010, podle kterých je třeba 

porušení právní povinnosti zkoumat s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu a s ohledem na 

(případné) relevantní odborné názory a (možnou) rozhodovací činnost správců daně (či správních soudů) 

v rozhodné době. 
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za pozdní úhradu daně. Jelikož placení daně je dle platného právního řádu povinnost, 

není možné považovat navýšenou daň za vzniklou škodu. Jako škodu je možné 

považovat pouze sankce, které klientovi v důsledku dodatečné platby daně vzniknou, tj. 

zpravidla penále a úrok z prodlení. Tuto škodu je třeba považovat za škodu skutečnou, 

neboť spočívá ve snížení majetkového stavu. Důležité je uvědomit si, v jakém okamžiku 

tato škoda vzniká, neboť teprve v okamžiku, kdy škoda vznikne, je možné přistoupit 

k jejímu vymáhání. V souladu s rozhodovací praxí českých soudů vzniká v případě 

vadného daňového poradenství škoda až v okamžiku, kdy je na základě rozhodnutí 

finančního úřadu klientem zaplaceno vyměřené penále (popř. jeho část), nikoliv již 

právní mocí rozhodnutí, jímž bylo toto penále vyměřeno.
429

 

 

Pokud jde o příčinnou souvislost mezi výkonem daňového poradenství a vznikem 

škody, platí zde vše, co již bylo ohledně této problematiky uvedeno výše. Splnění všech 

předpokladů odpovědnosti za škodu musí být v řízení jednoznačně zjištěno. Důkazní 

břemeno i v tomto případě nese poškozený klient. Daňový poradce se může 

odpovědnosti zprostit, pokud prokáže (tj. důkazní břemeno leží na něm), že škodě 

nemohl zabránit ani vynaložením veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.  

 

Daňoví poradci mají obdobně jako advokáti, notáři či exekutoři povinnost uzavřít 

smlouvu o pojištění své profesní odpovědnosti, a to ještě před samotným zahájením 

výkonu daňového poradenství.
430

 Pojistná smlouva musí krýt škodu, která by mohla 

vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a musí být uzavřena po celou 

dobu, po kterou daňový poradce vykonává daňové poradenství. Na plnění této 

povinnosti dohlíží Komora daňových poradců České republiky jakožto samosprávný 

orgán a v případě pochybení daňového poradce je oprávněna rozhodnout o pozastavení 

výkonu daňového poradenství, a to až do doby uzavření pojistné smlouvy.
431

 

V současné době však není stanoven žádný minimální limit pojištění, záleží tedy na 

každém daňovém poradci, jak vysokou pojistnou ochranu si zvolí. Komora daňových 

                                                 

 

429
 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2008, sp. zn. 25 Cdo 1020/2006.  

430
 Viz § 6 odst. 10 písm. a) zákona o daňovém poradenství. 

431
 Viz § 8 odst. 1 písm. c) zákona o daňovém poradenství. 
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poradců České republiky nabízí svým členům pojistit se v rámci jí sjednané rámcové 

pojistné smlouvy, v rámci které je minimální výše pojistky stanovena na 500.000,- Kč, 

avšak je možné se připojistit na vyšší částku.
432

 

 

V případě, že daňový poradce závažné nebo opětovně poruší povinnosti stanovené 

mu zákonem o poskytování daňového poradenství,
433

 dopouští se disciplinárního 

provinění. Disciplinární řízení je vedeno před Komorou daňových poradců České 

republiky a je obdobně jako v případě advokátů dvojinstanční, včetně možnosti 

navazujícího přezkumu v rámci správního soudnictví. V případě, že je daňovému 

poradci v řízení vina prokázána, může mu být uloženo jedno z následujících 

disciplinárních opatření: písemné napomenutí, pokuta až do výše 100 000 Kč, 

pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu jednoho roku, nebo vyškrtnutí ze 

seznamu. 

 

Závěrem je možné shrnout, že právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou 

v souvislosti s poskytováním daňového poradenství zásadně kopíruje právní úpravu 

obsaženou v zákonu o advokacii. Z tohoto důvodu je možné (a soudy tak i v praxi činí) 

k řešení sporných otázek užít odbornou literaturu a soudní judikaturu vztahující se 

k odpovědnosti advokáta. Osobně se domnívám, že tento přístup je správný, neboť není 

důvodu, proč by mělo docházet k odlišnému zacházení mezi příslušníky těchto dvou 

profesí. V obou případech se jedná o svobodné povolání, ani na jednu z těchto profesí 

není přenesen výkon státní správy (na rozdíl od notářů či soudních exekutorů)
434

 a navíc 

profese advokáta v sobě de facto zahrnuje i oprávnění k poskytování daňového 

poradenství (viz § 2 zákona o daňovém poradenství). 

                                                 

 

432
 Pojištění profesní odpovědnosti a OSVČ. Jitka Vachtová [online]. [cit. 2013-11-19]. Dostupné z: 

http://www.vachtova.cz/ekonomika/pojistovnictvi/214-pojisteni-profesni-odpovednosti-a-osvc.  

433
 Popř. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

434
 Možnost advokátů činit prohlášení o pravosti podpisu, která byla advokátům dána v roce 2005 novelou 

zákona o advokacii (provedenou zákonem č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), nepovažuji za přenos výkonu státní správy. 

http://www.vachtova.cz/ekonomika/pojistovnictvi/214-pojisteni-profesni-odpovednosti-a-osvc
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7. Vliv rekodifikace soukromého práva na problematiku 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu právnické profese  

 

Dne 1. ledna 2014 má nabýt účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

má nahradit více než 200 právních předpisů, mj. též stávající občanský a obchodní 

zákoník. Nový občanský zákoník je základním pilířem tzv. rekodifikace soukromého 

práva a společně s dalšími doprovodnými a prováděcími právními předpisy má 

s účinností od 1. ledna 2014 podstatným způsobem změnit soukromé právo v České 

republice. Hlavním cílem rekodifikace je sjednocení úpravy veškerých 

soukromoprávních vztahů v jednom kodexu (avšak i zde existují jisté výjimky, např. 

problematika pracovněprávních vztahů, či problematika směnečného práva). 

 

Změny, které sebou rekodifikace přináší, jsou jednak změny ideové a koncepční, 

terminologické a rovněž též změny obsahové. Pokud jde o koncepční změny, již na 

první pohled zaujme změna systematického členění kodexu, kdy nový občanský 

zákoník je rozvržen do pěti částí: obecná část, rodinné právo, absolutní majetková 

práva, relativní majetková práva a ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Již 

v úvodních ustanoveních je zdůrazněna zásada dispozitivnosti právní úpravy
435

 a 

důsledné rozlišování práva soukromého od práva veřejného.
436

 V podstatě celá hlava I 

části první NOZ obsahující základní zásady soukromého práva je projevem ideových 

změn, ze kterých celý tento soukromoprávní kodex vychází. Nový občanský zákoník 

znovuzavádí mnohé pojmy dřívější právnické terminologie a některé pojmy zcela nové. 

Některé zdroje uvádějí, že se jedná až o 6 tisíc nových pojmů. Objevují se v něm 

staronové pojmy jako je svéprávnost (nyní způsobilost k právním úkonům), právní 

osobnost (dosud právní subjektivita), právní jednání (dosud právní úkon), závod (dosud 

podnik), pozůstalost (dosud dědictví), služebnost (jako typ věcného břemene), pacht 

                                                 

 

435
 Viz ust. § 1 odst. 2 NOZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a 

povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ 

436
 Viz ust. § 1 odst. 1 věta druhá: „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva 

veřejného.“ 
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(institut podobný nájmu) nebo výměnek (nový smluvní typ). Pozornost rovněž vzbudilo 

znovuzavádění některých dřívějších právních institutů, jako je např. právo pastvy nebo 

právo stavby. Pokud jde o změny obsahové, ty jsou více nebo méně prostoupeny 

v rámci celého kodexu, jako příklad lze uvést třeba hojně diskutované znovuzavedení 

zásady superficies solo cedit (podle které všechny stavby, které se nacházejí na 

pozemku a jsou pevně spojené se zemí, patří neoddělitelně k tomuto pozemku), nebo 

zrušení institutu zbavení způsobilosti k právním úkonům a jeho nahrazení institutem 

omezení svéprávnosti (jak už plyne ze samotného označení, napříště nebude možné 

člověka zcela zbavit způsobilosti právně jednat, nýbrž se bude jednat o více či méně 

rozsáhlé omezení). Významné obsahové změny byly rovněž provedeny v právní úpravě 

následků vad právního jednání (upřednostnění institutu relativní neplatnosti nad 

neplatností absolutní, zavedení institutu zdánlivého právního jednání), v oblasti 

dědického práva (např. zavedení nových dědických titulů či institutů) a v celé řadě 

dalších právních oblastí. Pojednání o všech, nebo byť jen o většině těchto změn by však 

zcela přesahovalo rozsah a smysl této práce. 

 

Pokud jde o problematiku odpovědnosti za škodu, je nesporným přínosem nového 

občanského zákoníku, že sjednocuje doposavad roztříštěnou právní úpravu 

odpovědnosti pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy. Nový občanský zákoník na 

rozdíl od stávajícího občanského zákoníku důsledně rozlišuje, zda došlo ke škodě 

v důsledku porušení smluvní, nebo zákonné povinnosti (popř. porušením dobrých 

mravů). Rovněž rozlišuje pojmy újma a škoda, kdy újmou se napříště rozumí nejen 

nemajetková újma, ale též škoda (tj. újma na jmění).
437

 Současně platí, že pokud nebyla 

povinnost nahradit (slovy zákona odčinit) nemajetkovou újmu výslovně ujednána, 

postihuje škůdce pouze v zákonem stanovených případech.
438

 Nový občanský zákoník 

ani neomezuje smluvní strany v tom, že by obecně zakazoval smluvní limitaci náhrady 

                                                 

 

437
 Viz ust. § 2894 NOZ. 

438
 Viz ust. § 2894 odst. 2 NOZ. 
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škody před jejím vznikem. Limitace náhrady škody (nebo dokonce její úplné vyloučení) 

napříště bude možná až na taxativně vymezené případy.
439

  

 

Kromě sjednocení obecné právní úpravy odpovědnosti je kladem nové právní úpravy 

též sjednocení promlčecí lhůty,
440

 když napříště se bude právo na náhradu škody 

zásadně promlčovat v subjektivní 3leté a objektivní 10leté promlčecí lhůtě.
441

 

Subjektivní lhůta přitom počíná běžet od okamžiku, kdy se poškozená osoba dozví o 

škodě a osobě povinné k její náhradě,
442

 zatímco objektivní lhůta běží od okamžiku, kdy 

škoda nebo újma vznikla. V případě úmyslně způsobené škody (a rovněž v tzv. 

úplatkářských kauzách) se objektivní promlčecí lhůta dokonce prodlužuje na 15 let.  

 

Obecně je možné konstatovat, že v novém občanském zákoníku se problematice 

náhrady újmy (dnes zjednodušeně označované jako odpovědnost za škodu) doslalo 

podrobnější a v některých ohledech preciznější úpravy, než tomu bylo v současnosti. 

Pokud bych se vrátila k problematice profesní odpovědnosti, je třeba zmínit ta 

ustanovení nového občanského zákoníku, která se dané problematiky přímo nebo 

zprostředkovaně dotýkají. Je třeba zmínit již úvodní ustanovení § 5 NOZ, které stanoví, 

že kdokoli se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého povolání (např. advokát, lékař) nebo stavu (např. student právnické 

                                                 

 

439
 Viz ust. § 2898 NOZ. Ani smluvně není možné předem vyloučit či omezit odpovědnost za újmu 

způsobenou člověku na jeho přirozených právech, rovněž není možné předem vyloučit či omezit 

odpovědnost za úmyslně způsobenou újmu nebo újmu způsobenou z hrubé nedbalosti. Dále platí, že se 

nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší smluvní strany na náhradu 

jakékoli újmy. V těchto případech se podle nového občanského zákoníku nelze práva na náhradu ani 

platně vzdát. Pouze pro doplnění lze uvést, že i nadále bude platit, že škůdce se nemůže zprostit své 

odpovědnosti jednostranným prohlášením (viz ust. § 2896 NOZ). 

440
 Nový občanský zákoník se snaží důsledně rozlišovat pojem lhůty a doby, když lhůtou se rozumí čas 

vymezený určité osobě, aby si projevem vůle zachovala vlastní právo (např. promlčení lhůta), zatímco 

uplynutím doby dochází k zániku práva bez dalšího, aniž je potřeba pro vyvolání tohoto právního 

následku zvláště vůli projevit (např. výpovědní doba). 

441
 Viz ust. § 629 odst. 1 NOZ a ust. § 636 odst. 1 NOZ. 

442
 Viz ust. § 620 odst. 1 NOZ. 
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fakulty), dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 

povoláním nebo stavem spojena. Pokud tato osoba jedná bez této odborné péče, přičte 

se to k její tíži. Na toto ustanovení je pak navázána zvláštní skutková podstata 

odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou v ust. § 2950 NOZ. Podle 

tohoto ustanovení odpovídá za škodu ten, kdo se hlásí k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého stavu nebo povolání, popř. pokud jinak vystupuje jako odborník, 

jestliže ji způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za 

odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou 

někdo informací nebo radou způsobili vědomě. Je poněkud smutné, že si důvodová 

zpráva k tomuto pro mnohé z nás novému a zpočátku možná nesrozumitelnému 

ustanovení vystačí s lakonickým konstatováním, že se jedná o standardní úpravu, která 

je civilnímu právu vlastní už od dob římského práva.
443

 Dle mého názoru by bylo 

přinejmenším vhodnější, aby autoři důvodové zprávy uvedli, že se jedná se o obdobu 

zvláštních ustanovení o odpovědnosti odborníků obsažených v Obecném zákoníku 

občanském, tj. v císařském patentu č. 946/1811 Sb.z.s. ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „O.Z.O“).
444

  

 

V ust. § 2950 se skrývají dvě skutkové podstaty odpovědnosti za škodu způsobenou 

informací nebo radou, která někdy bývá označována jako expertní odpovědnost. Pokud 

jde o větu první, jedná se o odpovědnost objektivní, tj. bez ohledu na zavinění. Pro 

aplikaci tohoto ustanovení o odpovědnosti musí být kumulativně splněny tyto 

podmínky: 

                                                 

 

443
 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 1041. 

444
 Viz § 1299 O.Z.O.: „Kdo se veřejně hlásí k úřadu, k umění, k živnosti nebo řemeslu; nebo kdo bez 

nutnosti dobrovolně převezme jednání, jehož provedení vyžaduje zvláštních uměleckých znalostí nebo 

neobyčejné píle, dává tím na jevo, že důvěřuje své nutné píli a potřebným neobyčejným znalostem; musí 

tedy státi za jejich nedostatek. Věděl-li však ten, kdo mu jednání svěřil, o nezkušenosti jeho; nebo mohl-li 

při obyčejné opatrnosti věděti, je zároveň posléze uvedený vinen nedopatřením.“ a § 1300 O.Z.O.: 

„Znalec jest i tehdy zodpovědný, udělí-li nedopatřením za odměnu škodlivou radu v záležitostech svého 

umění nebo vědy. Kromě tohoto případu ručí rádce jen za škodu, kterou jinému způsobil udělením rady 

vědomě.“ 
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 odbornost škůdce; 

 vadnost poskytnuté odborné informace nebo rady; 

 úplata za poskytnutí informace nebo rady. 

V případě, že nejsou splněny všechny tyto podmínky, odpovídá škůdce za škodu pouze, 

pokud ji informací nebo radou způsobil vědomě.
445

  

 

Pokud jde o posouzení odbornosti škůdce, musí se jednat o osobu, která se hlásí 

k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu (např. advokát, student medicíny či 

profesor ekonomie)
446

 nebo povolání (např. lékař, architekt, či zahradník),
447

 popř. jinak 

vystupující jako odborník (osoba se např. prohlásí za odborníka, pokud jde o 

počítačovou techniku, ačkoliv k tomu nemá potřebné vzdělání ani praxi). Není přitom 

rozhodující, zda tato osoba ve skutečnosti je příslušníkem daného stavu, povolání nebo 

vůbec není odborníkem. Zde se uplatní § 5 NOZ, tj. pokud o sobě někdo prohlásí, že je 

odborníkem, je povinen jednat s takovou znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 

nebo stavem spojena. V případě, že toho není schopen, a způsobí neodborným výkonem 

někomu škodu (a jsou-li splněny další předpoklady odpovědnosti), je povinen tuto 

škodu nahradit stejně, jako kdyby odborníkem skutečně byl. 

 

K vadnosti poskytnuté odborné informace nebo rady je třeba uvést, že se musí jednat 

buď o informaci neúplnou nebo nesprávnou, popř. o radu škodlivou. Pokud jde o 

poskytované odborné informace, existuje předpoklad, že mají být správné. Pokud si 

odborník není jistý, zda má potřebné vědomosti, má své pochybnosti sdělit osobě, které 

informace poskytuje.
448

 Obdobně je třeba posuzovat úplnost poskytnuté informace. 

                                                 

 

445
 Viz ust. § 2950 věta druhá NOZ. 

446
 Je zajímavá otázka, zda budou moci být za příslušníky určitého stavu označováni např. též volení 

zástupci orgánů obcí a krajů, členové Parlamentu ČR či vlády. Ve spojení s ust. § 159 NOZ by bylo 

možné dospět k závěru, že i tyto osoby jsou povinny vykonávat s odbornou péčí, resp. s péčí řádného 

hospodáře. 

447
 Lze však podotknout, že v mnohých případech bude příslušnost osoby k určitému stavu splývat 

společně s výkonem povolání (viz např. advokáti, lékaři atd.). 

448
 ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k 

československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v 
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Radou se obecně rozumí určitá směrnice či návod pro jednání druhého, jakých má tato 

osoba užít prostředků, aby dosáhla žádaného cíle. Je zřejmé, že nikdo nemůže s úplnou 

bezpečností říci, že určitými prostředky se dojde k určitému cíli, neboť je možné, že do 

předpokládaného běhu událostí nepředvídané okolnosti. Z tohoto důvodu je třeba za 

správnou považovat takovou radu, která označí takové prostředky, které podle obecné 

zkušenosti povedou s největší pravděpodobností k cíli. Pokud druhá osoba jednala podle 

poskytnuté rady a utrpěla škodu (zmenšil se jí majetek), je škůdce povinen vzniklou 

škodu nahradit.
449

 

 

Jisté pochybnosti může vyvolávat otázka úplaty (odměny) za poskytnutí informace 

nebo rady. NOZ nehovoří o povaze odměny (zda se musí jednat o plnění peněžité, 

plnění naturální, či zda se může jednat též o poskytnutí např. jiného majetkového 

prospěchu), mlčí rovněž o ekvivalentnosti výše odměny ve vztahu k poskytnuté 

informaci nebo radě (jinou povahu bude mít zaplacení odměny daňovému poradci za 

sepsání a podání daňového přiznání a jinou povahu např. poskytnutí bonboniéry 

pacientem lékárníkovi jako odměny za poskytnutou radu). Domnívám se, že úmyslem 

zákonodárce bylo a účelem tohoto ustanovení je, chránit ty osoby, které se s důvěrou 

obrátily na osobu s příslušnými odbornými znalostmi, která si za poskytování 

odborných informací nebo rad běžně účtuje určitou, zpravidla peněžitou odměnu. 

Sankcionování osob, byť odborníků, touto přísnou formou objektivní odpovědnosti za 

radu poskytnutou např. při sezení s přáteli nad sklenicí vína, se mi jeví jako příliš 

formalistické. Z tohoto důvodu je třeba zkoumat, zda byla odměna poskytnuta jako 

skutečné a ekvivalentní protiplnění ve vztahu k poskytnuté informaci nebo radě, nebo 

zda je poskytnutí této odměny spíše formou společenské úsluhy. Podmínka úplatnosti 

by pak měla být pro posouzení otázky odpovědnosti za škodu způsobenou informací 

nebo radou dána pouze v prvním zmiňovaném případě. 
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Pokud někdo úmyslně způsobí škodu udělením rady nebo poskytnutím vadné 

informace, není zapotřebí, aby byl odborníkem, ani nemusí za svou radu či informaci 

získat žádnou odměnu. Poškozený však bude muset unést důkazní břemeno o tom, že 

škůdce poskytl radu s úmyslem jej poškodit. Není nutně zapotřebí, aby poskytnutá rada 

byla sama o sobě vadná, stačí, pokud škůdce ví, nebo musí předpokládat, že druhá 

strana utrpí škodu, pokud se podle rady zachová (např. pokud druhá strana špatně 

pochopí význam udělené rady a tím si způsobí škodu). 
450

 V takovém případě odpovídá 

osoba, která takovou radu poskytla, za způsobenou škodu. Tato druhá skutková podstata 

odpovědnosti za škodu způsobenou radou nebo informací je dle mého názoru do jisté 

míry nadbytečná, neboť k obdobnému závěru o odpovědnosti takto jednající osoby 

bychom dospěli i při aplikaci obecného ustanovení § 2909 NOZ o odpovědnosti za 

škodu způsobenou porušením dobrých mravů. Úmyslné poskytnutí nesprávné či 

neúplné informace je dle mého názoru třeba vždy považovat za jednání, které je 

v rozporu s dobrými mravy jakožto obecným korektivem právního jednání a 

mezilidských vztahů vůbec. Je sice pravda, že ustanovení § 2950 NOZ hovoří o škodě 

způsobené vědomě, což nemusí být nutně totožné s úmyslně způsobenou škodou. Právě 

zákonodárcem užité slovo vědomě může vést dohadům o tom, jaká forma zavinění musí 

být v tomto případě naplněna. Zcela bez diskuzí jsou obě formy úmyslného zavinění, 

kdy jak v případě úmyslu přímého (škůdce chtěl škodu způsobit) tak nepřímého (škůdce 

věděl, že škodu způsobit může, a pro případ, že ji způsobí, s tím byl srozuměn) je dle 

mého názoru vědomost škůdce o způsobené škodě dána. Lze si představit, že by škoda 

mohla být též způsobena z vědomé nedbalosti, kdy škůdce sice škodu způsobit nechtěl, 

avšak věděl, že jí způsobit může a bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že se tak 

nestane. I v tomto případě by tedy byla naplněna podmínka vědomosti, pokud by byla 

chápána jako složka vědění, která je klíčová pro stanovení příslušného stupně zavinění. 

 

S účinností od 1. ledna 2014 tedy bude existovat nová speciální skutková podstata 

odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou a je třeba se vypořádat s tím, 

zda bude možné dle této právní úpravy postupovat v případě škody způsobené některým 

                                                 

 

450
 ANDRES op. cit.,  s. 783. 



 

177 

z příslušníků právnické profese, o kterých bylo v této práci pojednáno. Pokud jde o 

advokáty, notáře, soudní exekutory a daňové poradce, obsahují příslušné zákony 

upravující právní postavení těchto osob též speciální úpravu jejich odpovědnosti za 

škodu.
451

 Jelikož nový občanský zákoník je právním předpisem subsidiárním, který se 

užije pouze tehdy, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
452

 bude se i po nabytí 

účinnosti odpovědnost advokátů, notářů, soudních exekutorů a daňových poradců 

zásadně řídit zvláštními právními předpisy.
453

 Pouze pokud by nastala situace, na kterou 

tyto zvláštní předpisy nepamatují, mohla by nastoupit odpovědnost dle nového 

občanského zákoníku. Takovým případem bude např. odpovědnost advokáta vůči třetím 

osobám, neboť zákon o advokacii upravuje pouze odpovědnost advokáta vůči jeho 

klientovi. Mohlo by se jednat např. o situaci, kdy byla škoda způsobena neplatností 

smlouvy, kterou vypracoval na žádost klienta (jedné ze smluvní stran) advokát. 

V takovém případě není vyloučeno, aby druhá smluvní strana, kterou advokát 

nezastupoval, uplatnila vůči advokátovi nárok na náhradu škody. Je však otázkou, zda 

by bylo možné podřadit odpovědnost advokáta v takovém případě pod ust. § 2950 NOZ, 

neboť třetí osobě nebyla rada (právní služby) advokáta směřována. Advokát sice za své 

rady dostal odměnu, avšak nikoli od třetí osoby, nýbrž od svého klienta (jemuž 

odpovídá za škodu dle ust. § 24 zákona o advokacii). Domnívám se, že odpovědnost 

advokáta v takových případech bude obdobně jako dnes vyvozována z porušení tzv. 
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 Viz ust. § 24 zákona o advokacii, § 57 notářského řádu, § 32 exekučního řádu a § 6 odst. 8 zákona o 
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 Viz ust. § 9 odst. 2 věta první NOZ. 
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 U soudců a státních zástupců nelze o občanskoprávní odpovědnosti za škodu hovořit, neboť za jejich 

pochybení při výkonu jejich funkce odpovídá stát. Nelze však vyloučit, že v důsledku nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku bude možné v určitých případech dovodit soukromoprávní odpovědnost 

těchto osob dle ust. § 2950 NOZ. Muselo by se však jednat o situace, kdy soudce nebo státní zástupce 

nejednal v rámci výkonu své funkce a přesto by poskytl jinému za úplatu právní radu, která byla 

nesprávná a způsobila jejímu adresátovi škodu. Na této skutečnosti by nic nezměnilo ani to, že 

k poskytnutí právní rady nebyl s ohledem na své postavení oprávněn, neboť je třeba rozlišovat 

veřejnoprávní regulaci, která ukládá určitá omezení na jinou výdělečnou činnost soudců a státních 

zástupců, a regulaci soukromoprávní, která upravuje otázky odpovědnosti za vzniklou škodu. 
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prevenční povinnosti (dle ust. § 2900 NOZ ve spojení s ust. § 2910 NOZ).
454

 Advokát 

tedy bude odpovídat za vzniklou škodu pouze v případě, že bude prokázáno jeho 

zavinění. S ohledem na skutečnost, že i v novém občanském zákoníku se při porušení 

zákonné povinnosti presumuje zavinění z nedbalosti
455

a na osobu advokáta se navíc 

zpravidla uplatní zvláštní domněnka nedbalosti uvedená v ust. § 2912 odst. 2 NOZ, 

bude muset advokát prokázat, že škodu nezavinil, aby se své odpovědnosti zprostil. Je 

však možné představit si situaci, ve které by advokát odpovídal podle ust. § 2950 NOZ. 

Šlo by o případ, pokud by zaměstnaný advokát za odměnu poskytl vlastním jménem 

právní službu určité osobě bez souhlasu svého zaměstnavatele a v důsledku poskytnuté 

rady by této osobě vznikla škoda. V takovém případě by sice zaměstnaný advokát 

jednal v rozporu se zákonem o advokacii,
456

 tudíž by nebylo možné dovodit 

odpovědnost advokáta – zaměstnavatele podle zákona o advokacii, avšak bylo by 

možné vyvodit odpovědnost takto jednajícího zaměstnaného advokáta právě dle ust. § 

2950 NOZ. Obdobně by bylo možné dovodit odpovědnost advokátních koncipientů. U 

notářů, soudních exekutorů a daňových poradců lze uvést, že pokud její příslušník 

vybočí z mezí, které jsou pro výkon jeho profese stanoveny v příslušném právním 

předpisu, může být dána jeho odpovědnost za škodu dle ust. § 2950 NOZ. Mohlo by se 

např. jednat o situaci, kdy daňový poradce prohlásí, že svým klientům běžně pomáhá 

s vyhotovováním smluv o převodu nemovitostí (ačkoliv tato činnost zcela jistě nespadá 

pod výkon daňového poradenství) a poskytne určité doporučení ohledně textace takové 

smlouvy. Za tuto informaci dostane zaplaceno a později vyjde najevo, že smlouva 

uzavřená podle jeho doporučení je neplatná, neboť v ní chybí některá z podstatných 

náležitostí. V takovém případě by bylo možné uvažovat o odpovědnosti daňového 

poradce dle ust. § 2950 NOZ. 
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 Dnes je odpovědnost advokáta dovozována z porušení ust. § 415 občanského zákoníku ve spojení 
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 Viz ust. § 2911 NOZ 
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 Dle ust. § 15b odst. 1 zákona o advokacii je zaměstnaný advokát povinen vykonávat advokacii 

jménem zaměstnavatele a na jeho účet a není oprávněn vykonávat současně advokacii samostatně (§ 15a 

odst. 3 zákona o advokacii).  
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V souvislosti s novým občanským zákoníkem je třeba zmínit i otázku přípustnosti 

smluvní limitace náhrady škody nebo dokonce smluvního vyloučení odpovědnosti 

škody.
457

 Nový občanský zákoník totiž na rozdíl od stávajícího občanského zákoníku
458

 

neobsahuje ustanovení, které by zakazovalo vzdát se práv, která mohou v budoucnu 

teprve vzniknout. S ohledem na zásadu autonomie vůle stran, která je ústřední zásadou 

nového občanského zákoníku, je možné dovodit, že taková dohoda smluvních stran je 

v zásadě možná, pokud nejde o některý z případů, kdy ji zákon zakazuje.
459

 V tomto 

směru je klíčové zejména ustanovení § 2898 NOZ, které zakazuje vyloučení či omezení 

povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, újmy 

způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pokud by si strany přesto v těchto 

případech limitaci náhrady škody nebo dokonce její úplné vyloučení sjednaly, nejednalo 

by se o neplatné ujednání, nýbrž by se k němu nepřihlíželo. Pokud je jedna ze 

smluvních stran tzv. slabší smluvní stranou, nepřihlíží se též k ujednání, které předem 

vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. Kdo je slabší 

smluvní stranou, nový občanský zákoník nedefinuje. Při určení slabší strany tak bude 

třeba vycházet z konkrétních okolností daného případu. Lze mít za to, že slabší smluvní 

stranou bude ten z účastníků, který nebude moci v daném vztahu efektivně uplatnit nebo 

                                                 

 

457
 Tato problematika byla již v minulosti předmětem bouřlivých diskuzí, a to jak ze strany právních 
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Nejvyšší soud ČR k této problematice vyslovil, a to tak, že limitace není možná. Jednalo se o rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2005, kde však soud neřešil specifika 

vztahu advokáta a jeho klienta, nýbrž vycházel pouze z ust. § 386 odst. 1 obchodního zákoníku v tehdy 

platném znění (tj. před výše zmiňovanou novelou).  
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 Viz ust. § 574 odst. 2 občanského zákoníku.  
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 Pouze pro doplnění je třeba uvést, že i nový občanský zákoník zachovává nemožnost vyloučit 

odpovědnost za škodu jednostranným prohlášením škůdce (§ 2896 NOZ). 
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prosadit své zájmy, např. pro nedostatek věku či rozumu, hospodářské postavení nebo 

informační deficit. V ust. § 433 odst. 2 NOZ je zakotvena vyvratitelná právní 

domněnka, podle které se má za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči 

podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.  

 

Domnívám se, že vztáhneme-li tato ustanovení např. na právní vztah advokáta a jeho 

klienta, bude tato domněnka svědčit jednak pro všechny klienty, kteří nejsou podnikateli 

a dále pro klienty, kteří sice podnikateli jsou, avšak právní pomoc advokáta vyhledali 

bez souvislosti s vlastním podnikáním. A contrario je možné dovodit, že slabší smluvní 

stranou nebude zpravidla klient, který vyhledal právní pomoc advokáta v souvislosti se 

svým podnikáním, avšak i zde je možné prokázat opak a i taková osoba může býti 

považována za slabší smluvní stranu. V této souvislosti je třeba zmínit též ust. § 433 

odst. 1 NOZ, které podnikateli, jenž vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském 

styku, zakazuje, aby svou kvalitu odborníka nebo své hospodářské postavení zneužil k 

vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné 

nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. Advokát je zcela jistě 

odborník v oblasti práva, tudíž nesmí svou informační převahu v této oblasti zneužít 

k újmě svého klienta, byť by se jednalo o klienta podnikatele. S ohledem na výše 

uvedené je tedy vyloučeno, aby advokát s klientem sjednal omezení odpovědnosti za 

škodu způsobenou úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo pokud je klient slabší smluvní 

stranou. Nabízí se tedy otázka, zda ve zbývajících případech (tedy pokud klient nebude 

slabší smluvní stranou a jednalo by se o škodu způsobenou z prosté nedbalosti) bude 

možné, aby si advokát s klientem sjednali limitaci náhrady škody, nebo aby povinnost 

k náhradě škody dokonce zcela vyloučili. David Uhlíř se domnívá, že ve vztazích mezi 

advokátem a klientem – podnikatelem bude možné sjednat omezení odpovědnosti za 

škodu.
460

 Podle mého názoru nebude situace takto jednoduchá. Souhlasím s tím, že 

v určitých případech bude možné, aby se advokát s klientem dohodl na limitaci náhrady 

škody (úplné vyloučení náhrady škody by dle mého názoru v rozporu s kogentním 

ustanovením § 24 zákona o advokacii a rovněž by takové ujednání bylo možné 
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považovat za rozporné s dobrými mravy). Otázkou však je, s kým bude moci advokát 

takovou dohodu uzavřít a jaké v jakém rozsahu bude moci být omezení sjednáno. Vždy 

však bude platit, že limitace odpovědnosti advokáta může být sjednána pouze písemnou 

dohodou.
461

 

 

Pokud jde o osoby klientů, s nimiž je možné limitaci odpovědnosti sjednat, 

souhlasím s tím, že půjde pouze o podnikatele, avšak ne se všemi podnikateli se advokát 

bude moci dohodnout na omezení své odpovědnosti. Nelze totiž vyloučit, že i 

podnikatel se v určité konkrétní situaci může ocitnout v pozici slabší smluvní strany, 

tudíž by omezení odpovědnosti advokáta v takovém případě nepřipadalo s ohledem na 

dikci § 2898 NOZ v úvahu. Při sjednávání limitace náhrady škody je třeba vždy 

pamatovat též na ust. čl 10 odst. 6 etického kodexu, podle kterého není přípustné, aby se 

klient advokáta zavázal k plnění za podmínek pro sebe nevýhodných, pokud neměl 

přiměřenou možnost poradit se o smlouvě s jiným nezávislým advokátem. Domnívám 

se, že dohoda o omezení odpovědnosti advokáta je zcela jistě ujednání, které je pro 

klienta zásadně nevýhodné, tudíž by klient měl mít možnost (kterou však nemusí 

využít) tuto záležitost projednat s jiným nezávislým advokátem.  

 

Pokud jde o rozsah možného omezení odpovědnosti, je situace komplikovanější. 

Pokud existuje hranice pro minimální výši povinného pojištění profesní odpovědnosti, 

není podle mého názoru přípustné, aby si advokát s klientem dohodl na omezení své 

odpovědnosti pod tuto minimální výši. Avšak ani limitace náhrady škody na minimální 

výši zákonného pojištění profesní odpovědnosti nemusí být vždy zárukou, že se jedná o 

platné ujednání. S ohledem na čl. 9 odst. 3 etického kodexu je totiž advokát povinen 

přiměřeně rozšířit, zvětší-li se v průběhu poskytování právních služeb podstatně rozsah 

jeho možné odpovědnosti za škodu, jinak je povinen od smlouvy s klientem, jehož se to 

týká, odstoupit. Domnívám se, že pokud by advokát s klientem uzavřel smlouvu o 

poskytování právních služeb, ve které by se dohodli, že pro případ vzniku škody 

odpovídá advokát klientovi pouze do výše pojistné částky svého profesního pojištění 
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odpovědnosti a tato částka by byla zjevně nepřiměřená rozsahu jeho možné 

odpovědnosti v daném případě, nejednalo by se o účinné omezení odpovědnosti 

advokáta. 

 

Lze shrnout, že nový občanský zákoník do problematiky odpovědnosti za škodu pří 

výkonu právnických profesí nepřinese zásadní změny. Je tomu tak zejména proto, že 

zde existuje zvláštní právní úprava odpovědnosti jednotlivých profesí, která má povahu 

lex specialis a použije se přednostně před ustanovením nového občanského zákoníku 

jakožto úpravy obecné. Pokud jde o obecné otázky odpovědnosti za škodu, budou se 

s účinností od 1. ledna 2014 posuzovat zásadně podle nové právní úpravy, pokud dojde 

k porušení povinnosti po 1. lednu 2014. Pouze pokud by došlo k porušení povinnosti ze 

smlouvy uzavřené do 31. prosince 2013, posuzovala by se otázka odpovědnosti za 

škodu s ohledem na přechodné ustanovení v § 3028 odst. 3 NOZ podle dosavadních 

právních předpisů (tj. podle občanského zákoníku, popř. obchodního zákoníku). 

V určitých situacích může dojít k aplikaci nového typu odpovědnosti za škodu 

způsobenou informací nebo radou, pokud na danou situaci nebude dopadat zvláštní 

právní úprava odpovědnosti v jednotlivých speciálních zákonech. Je však třeba uvést, že 

na osoby vykonávající právnické profese bude nový občanský zákoník klást přísnější 

požadavky než na ostatní, neboť se na ně bude aplikovat tzv. pravidlo odborníka 

zakotvené v ust. § 5 NOZ, které se dále promítnuto i v jiných ustanoveních zákona. 

Nový občanský zákoník sice obsahuje i některá další ustanovení, která by v oblasti 

odpovědnosti za škodu mohla mít v konkrétních případech vliv na požadovanou 

náhradu škody, avšak jejich podrobný rozbor by již přesahoval rámec této práce. 
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Závěr 

 

Na závěr je možné shrnout, že pokud jde o právní úpravu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu právnické profese, zvolil zákonodárce ve většině případů 

obdobné řešení, a to objektivní odpovědnost za škodu s možností liberace v případech, 

kdy nebylo možné škodě zabránit ani při vynaložení úsilí, které bylo po dané osobě 

možno vyžadovat. Odpovědnost je pak rozšířena i na případy, kdy příslušník dané 

profese nezpůsobil škodu sám, ale škoda byla způsobena těmi, které k výkonu 

předmětné činnosti použil. Odpovědnost za škodu pak nastává při kumulativním splnění 

všech jejích předpokladů, tedy porušení právní povinnosti, vznik škody a příčinná 

souvislost mezi porušení povinnosti a vznikem škody. Tímto způsobem je řešena 

odpovědnost advokátů, notářů, soudních exekutorů a daňových poradců. 

 

V případě notářů a soudních exekutorů však dochází k prolínání individuální 

odpovědnosti a odpovědnosti státu. Obě tyto profese jsou totiž rovněž pověřeny 

výkonem veřejné moci a za pochybení při výkonu takové činnosti odpovídá též stát 

jakožto subjekt, který je výkonem veřejné moci pověřil. V současnosti je střet 

individuální odpovědnosti a odpovědnosti státu řešen ve prospěch odpovědnosti státu. 

Jinými slovy, pokud notář či soudní exekutor způsobí škodu při výkonu státní správy, 

která mu byla svěřena, neodpovídá za škodu on sám, nýbrž je dána odpovědnost státu.  

 

Koncepce objektivní odpovědnosti za škodu se však neuplatní v případech, kdy je 

škoda způsobena příslušníky soudcovského stavu či státními zástupci. Současná právní 

úprava důsledně setrvává na stanovisku, že soudce sám není účastníkům soudního řízení 

za výkon své funkce odpovědný, neboť individuální odpovědností soudce by mohlo 

dojít k narušení jejich nezávislosti. Za škodu způsobenou nezákonným soudním 

rozhodnutím, popř. nesprávným postupem soudu odpovídá výlučně stát jako nositel 

veřejné moci. Obdobně je tomu i v případě škody způsobené nezákonným rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem státního zástupce. 

 

Zahraniční zkušenosti s řešením problematiky profesní odpovědnosti jsou ve 

výsledku velmi obdobné, a to zejména pokud jde o německou právní úpravu. 
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Pochopitelně existují určité rozdíly, a to zejména v britské právní úpravě, které však 

pramení zejména z jiného právního prostředí této země, které vychází z tzv. 

anglosaského práva. Pokud příslušníci právnické profese vykonávají svou činnost jako 

svobodní podnikatelé, jsou povinni mít po celou dobu výkonu jejich činnosti pojištění 

profesní odpovědnosti, a to zpravidla v určité minimální výši. Toto pojištění je zárukou 

pro poškozené, že jejich nárok na náhradu škody bude skutečně uspokojen. Některé 

právnické profese jsou naopak tradičně vykonávány ve služebním poměru ke státu. 

Kromě soudnictví je to též soudní výkon rozhodnutí, který je v Německu a ve Velké 

Británii na rozdíl od české právní úpravy zásadně soustředěn u státních úředníků. Za 

škodu způsobenou státním úředníkem při výkonu státní moci pak zpravidla odpovídá 

stát, avšak britské právo je v této oblasti velmi konzervativní a odpovědnost státu 

dovozuje pouze ve výjimečných případech.  V čem se však všechny posuzované právní 

řády shodují, je tzv. zásada soudcovské imunity, či, jinak řečeno, že soudce nenese 

osobní odpovědnost za rozhodnutí, která v rámci výkonu své funkce učiní. Koncepce 

osobní odpovědnosti soudců je totiž považována za neslučitelnou se zásadou 

soudcovské nezávislosti. Pro napravení případného pochybení soudce slouží především 

opravné prostředky, jejichž prostřednictvím může být nesprávnost soudního rozhodnutí 

napravena. 

 

Závěrem lze též uvést, že ačkoliv s účinností od 1. ledna 2013 dojde k zásadní 

proměně soukromého práva v České republice, neboť nabude účinnosti nový občanský 

zákoník a celá řada doprovodných a souvisejících předpisů, problematiky profesní 

odpovědnosti se tato změny zásadně nedotkne, neboť současný základ právní úpravy 

leží ve zvláštních právních předpisech, které budou mít ve vztahu k novému 

občanskému zákoníku povahu lex specialis. 

 

Problematika profesní odpovědnosti příslušníků právnické profese je tématem 

značně rozsáhlým, neboť každá právnická profese má svou vlastní regulaci a při její 

aplikaci vyvstává celá řada otázek. V této práci jsem se pokusila zachytit nejdůležitější 

aspekty dané problematiky, která zatím není v našich odborných kruzích z tohoto 

pohledu zpracována. Pokud tento můj příspěvek pomůže k vyplnění mezery na trhu 
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odborné literatury, popř. podnítit diskuzi o tomto tématu, budu velice ráda, neboť tak 

bude dosaženo účelu, který jsem při psaní této práce sledovala.  
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Summary  

 

The aim of this thesis is to introduce how the liability for damage caused in the 

course of the application of law by qualified persons is treated in the Czech Republic. 

The thesis deals with the liability of attorneys, public notaries, executors, judges, public 

prosecutors and tax advisors who can be considered as a representative sample of the 

legal professions. 

 

The thesis is divided into seven chapters, each of them dealing with the liability of 

one of the above mentioned legal profession and the last one considers changes in a 

legal regulation of this professional liability which are connected with a recodification 

of Czech private law which comes into effect on 1
st
 January 2014. 

 

There is an introduction to the thesis which explains some of the most important 

legal terms relating to this topic. The thesis focuses on an analysis of the attorney´s 

liability for damages. The liability of public notaries and executors who are treated as 

public officials when they exercise conferred powers is also mentioned. Last but not 

least the thesis analyses a responsibility of judges for judgments delivered and there is a 

mention about other legal professions such as public prosecutors and tax advisers and 

their liability for damages. 

 

Every chapter is systematically structured. There is a brief sight into the history at the 

beginning. Then a question of liability for damages is raised and this question is 

answered according to a current legal regulation. The matter of professional liability 

insurance is analysed as well (whether it is obligatory or not). Further there is a 

discussion of the question of government and individual liability in every chapter. The 

issue of disciplinary proceedings is also raised and the most often breaches of discipline 

are mentioned. At the end of each chapter there is a comparison of the Czech legal 

provisions and those according to German law and English law. The purpose of this 

brief excursion is to mention some specialities of foreign law with regard to possible 

influence on the Czech law in the future.  
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The thesis is written by normative approach, especially with use of analytic and 

comparative methods. For interpretation of statutes usually a basic grammar and 

theological methods were used. The major part of the thesis is focused on the legal 

practice and judicial decision practice of the courts. There are also examples of 

decisions adopted by disciplinary bodies concerned.  

 

The thesis results in the evaluation of the contemporary legal regulation of 

professional liability of lawyers. This evaluation is a base for ideas about possible future 

development of this kind of professional liability in the Czech Republic. 

 

 



 

203 

Abstrakt 

 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu právnické profese. Cílem práce je pojednat o tom, jak je v České republice 

upravena odpovědnost za škodu způsobenou při aplikaci práva, a to osobami k tomu 

oprávněnými.  

 

Těžiště této práce spočívá zejména v rozboru odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu advokacie. Dále je pojednáno o problematice odpovědnosti notářů a soudních 

exekutorů, kteří mají při výkonu své pravomoci, jež jim byla svěřena zvláštními zákony, 

postavení veřejných činitelů. V neposlední řadě se práce věnuje též odpovědnosti 

soudců za nesprávné rozhodnutí a rovněž je stručně pojednáno o dalších právnických 

profesích (státních zástupcích a daňových poradcích) a jejich odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu jejich činnosti. Závěr práce je věnována změnám, které do 

oblasti této profesní odpovědnosti přinese s účinností od 1. ledna 2014 rekodifikace 

soukromého práva v České republice. 

 

Abstract 

 

This thesis deals with a question of a liability for damage caused by lawyers. The 

aim of the thesis is to introduce how the liability for damage caused in the course of the 

application of law by qualified persons is treated in the Czech Republic. 

 

The thesis focuses on an analysis of the attorney´s liability for damages. The liability 

of public notaries and executors who are treated as public officials when they exercise 

conferred powers is also mentioned. Last but not least the thesis analyses a 

responsibility of judges for judgments delivered and there is a mention about other legal 

professions such as public prosecutors and tax advisers and their liability for damages. 

The end of the thesis considers changes in a legal regulation of this professional liability 

which are connected with a recodification of Czech private law which comes into effect 

on 1
st
 January 2014. 
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