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Abstrakt
Rigorózní práce se zabývá právním institutem odpovědnosti státu za újmu způsobenou
nepřiměřenou délkou občanského soudního řízení. Jedná se o jednu ze specifických
skutkových podstat obecné povinnosti k náhradě škody, která je upravena speciálním
zákonem: zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, v platném
znění. Práce se zabývá předpoklady povinnosti státu k náhradě majetkové a nemajetkové
újmy ve výše uvedeném případě. Hodnotí právní úpravu de lege lata jak dle speciálního
zákona, tak i z hlediska porovnání této speciální úpravy s novou právní úpravou závazků
z deliktů v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění. Zabývá se také
procesními podmínkami povinnosti státu k náhradě škody. Prací se prolíná také zhodnocení
stávající rozhodovací praxe českých soudů a Evropského soud pro lidská práva. Práce
pojednává o zkušenosti s rozhodovací praxí obecných soudů a posuzuje ji při srovnání
s existující judikaturou ESLP, Nejvyššího, potažmo Ústavního soudu. Na závěr obsahuje
úvahy o možných změnách de lege ferenda ovlivněných především změnami obecné úpravy
občanského práva.

Abstract
The doctoral thesis applies to the legal institute of state liability for damage caused by the
excessive length of civil proceeding. It is one of the specific merits of case of the
compensation obligations, which is regulated by the special law: Act No. 82/1998 Coll, on
liability for damages by the exercise of public authority, as amended. The thesis applies to
prerequisites of the state obligation for compensation of the damage as mentioned above. It
judges the legislation de lege lata according the special law as well as in terms of comparing
this special legislation with new legislation of liability in tort according Act No. 89/2012
Coll., Civil Code, as amended. It applies procedural requirements of the state obligation for
compensation of the damage. In the thesis penetrates also assessment of the judgments of
czech justice together with the judgment of the European Court of Human Rights. The thesis
deals with the experiences of judgments of general courts and it judges judgments with the
existing judgments of the European Court of Human Rights, the Supreme Court and the
Constitutional Court. In closing the thesis includes reflections about possible changes in
legislation de lege ferenda, which was influenced mainly if the new general legislation of the
civil law.
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Seznam použitých zkratek

ČNB Česká národní banka,

ČR
Česká republika,

GVG Gerichtsverfassungsgesetz,

EŘ
zákon č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád), v platném znění

ESD Soudní dvůr EU,

EU
Evropská Unie,

ESLP Evropský soud pro lidská práva,

Listina listina základních práv Evropské Unie,

LZPS usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku
České republiky, v platném znění,

NotŘ –
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
v platném znění,

NOZ –
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

NS
Nejvyšší soud,

OSN Organizace spojených národů,

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,

OZ
–
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

OZO
zákon č. 946/1811 Sb.z.s., všeobecný zákoník občanský, v platném
znění

Pakt Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

PETL Principles of European Tort Law

SŘ
zákon č. 500/200 Sb., správní úřad, v platném znění,

TŘ
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění,

Úmluva Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod,

ÚS
Ústavní soud,

ÚSC územní samosprávný celek,

Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění,

Všeobecná deklarace – Všeobecná deklarace lidských práva a svobod,

ZOdpŠk –
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem, v platném znění,

ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platné znění,

ZoÚS zákon č. 182/1993 Sb, o Ústavním soudu, v platném znění,

ZPr zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,

ZŘS zákon č. 292/2013 Sb.., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění,

ZSS zákon č. 6/2002 Sb, o soudech a soudcích, v platném znění,
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1.

Úvod

Problematika nepřiměřeně dlouhého soudního řízení v českém soudnictví a s tím související
otázka náhrady škody za újmu takovým nepřiměřeně dlouhým řízením vznikající je,
odhlédneme-li od obecné diskuze o rekodifikaci soukromého práva, jedním z laickou
veřejností nejsledovanějších a nejdiskutovanějších problémů v oblasti soudnictví a
soukromého práva. Nepřiměřenost délky občanského soudního řízení ve skutečnosti není tak
palčivým problémem, za jaký jej veřejnost pokládá. Podle statistických údajů publikovaných
ve Statistické ročence 2013 Českého statistického úřadu trvalo civilní soudní řízení průměrně
356 dní, tedy necelý jeden rok. U krajského soudu jako soudu I. stupně trvalo občanské
soudní řízení v tomtéž období v průměru 561 dní, tedy přibližně 18 měsíců. I takto dlouhé
řízení lze vzhledem k složitosti předmětů řízení vedených u krajského soudu jako soudu první
instance považovat za přiměřeně dlouhé. Také v mezinárodním srovnání nevyznívá české
civilní soudní řízení jako nadměrně dlouhé. Z poměrně živé společenské diskuze na toto téma
je však zřejmé, že společnost otázku délky soudního řízení a újmy způsobené účastníkům
řízení v případě, že takové řízení trvá nepřiměřeně dlouho, velmi akcentuje. Újma způsobená
nepřiměřenou délkou občanského soudního řízení je společností vnímána velmi negativně.
Výše uvedené je třeba chápat také s ohledem na skutečnost, že odpovědnost za
občanskoprávní újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního řízení je poněkud
specifickou formou občanskoprávní odpovědnosti. Specifikum této oblasti závazků z deliktu
spočívá jednak ve zvláštním subjektu škůdce, kterým je stát. Stát jako škůdce v tomto
občanskoprávním vztahu vystupuje jako účastník právního vztahu. Zároveň je však stát také
suverénem nadaným vrchnostenskou mocí vytvářet právní normy a vykonávat veřejnou moc a
jako takový vstupovat a ovlivňovat soukromoprávní vztahy a práva a povinnosti osob. Stát
tedy působí občanskoprávní újmu, ačkoliv jednáním svých orgánů by měl směřovat spíše
k zamezení a prevenci vzniku protiprávního jednání. To je také jeden z důvodů, proč je
občanskoprávní odpovědnost účastníky v tomto případě vnímána intenzivněji.
Téma rigorózní práce si od počátku neklade za cíl uchopit celý rozsah občanskoprávní
odpovědnosti za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou ve všech oblastech soudního řízení,
tedy kromě civilního řízení také v soudním řízení trestním či v řízení správním. Takový objem
tématu by široce překračoval zadání v rozsahu rigorózní práce. Tato práce se tedy zaměřuje
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pouze na oblast občanskoprávní újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením v občanském
soudním řízení.
Práce si klade za cíl popsat institut občanskoprávní odpovědnosti za újmu způsobenou
nepřiměřeně dlouhým soudním řízením v občanském soudním řízení pokud možno co
nejkomplexněji. Práce se snaží představit hmotněprávní úpravu příslušných otázek dle zákona
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č.
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „ZOdpŠk“), přičemž se
věnuje také souvislostem s novou kodifikací soukromého práva hmotného. Nemůže se
vyhnout i souvisejícím změnám v oblasti práva procesního. Rigorózní práce se pokusí
poukázat na problematické pasáže této právní úpravy a nastínit možné řešení.
Rigorózní práce zároveň chce upozornit na problémy související s aplikací právní úpravy
občanskoprávní odpovědnosti za nepřiměřenou délku civilního soudního řízení samotnými
soudními orgány. V některých případech jsou takové problémy s aplikací způsobeny existující
právní úpravou. Rigorózní práce se pokusí nastínit možné způsoby řešení a poskytnout tak
příspěvek do diskuze nebo nastínit nová témata k možnému dalšímu zamyšlení.
Rigorózní práce je rozdělena na čtyři části, rozdělené na kapitoly a podkapitoly. Úvodní část
rigorózní práce se bude zabývat obecnými pojmy a vymezením místa občanskoprávní
odpovědnosti za újmu v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení v civilním soudním
řízení v rámci občanského práva hmotného. V rámci této kapitoly jsou také ve stručnosti
představeny pojmy odpovědnosti, její funkce a předpoklady pro vznik odpovědnosti.
V kapitole také bude pojednáno o subjektech odpovědnosti za občanskoprávní újmu,
především pak o státu jako specifickém subjektu a jeho orgánech a dalších osobách, které
jménem státu jednají.

Tato kapitola se také v obecné rovině zabývá obecnou náhradou

občanskoprávní újmy majetkové i nemajetkové, tak že poskytuje jistý obecný úvod. Na úvod
pak navazuje výklad o odpovědnosti za občanskoprávní újmu dle ZOdpŠk.
Kapitola třetí se bude věnovat výkladu o nepřiměřené délce soudního řízení. Výklad
objasňující nepřiměřenou délku soudního řízení, která je hlavním předpokladem škodné
události, považuji pro pochopení občanskoprávní odpovědnosti za nepřiměřenou délku
soudního řízení dle ZOdpŠk za stěžejní. Kapitola objasňuje zakotvení práva na přiměřenou
délku soudního řízení, popř. práva na náhradu škody za zákonné rozhodnutí nebo nesprávný
8

úřední postup v oblasti mezinárodních smluv o lidských právech, z hlediska práva ústavního i
jeho zákonné zakotvení. V neposlední řadě by měla objasnit, co rozumí právní řád pod
pojmem přiměřená délka soudního řízení a jak na tento pojem a právo na přiměřenou délku
soudního řízení reaguje judikatura českých soudů, jakož i Evropského soudu pro lidská práva
a jak judikatura konkretizuje obsah pojmu práva na přiměřenou délku řízení a práva na
náhradu škody za jeho porušení.
Následující kapitola by se měla zabývat samotnými předpoklady občanskoprávní
odpovědnosti za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního řízení. Důraz bude kladen
na vysvětlení pojmu nesprávný úřední postup a rozlišení a bližší vysvětlení pojmu majetková
a nemajetková újma ve vztahu k odpovědnosti státu za újmu způsobenou nesprávným
úředním postupem, v jehož důsledku dochází k nepřiměřeně dlouhému soudního řízení.
Kapitola pátá se bude věnovat prostředkům nápravy nepřiměřené délky soudního řízení.
V této souvislosti je nutné uvědomit si rozdílnou roli prostředků preventivních, které neslouží
nápravě občanskoprávní újmy v pravém slova smyslu. Jejich rolí je takové újmě zabránit.
Oproti tomu prostředky kompenzační mají újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního
řízení nahradit, jedná-li se o újmu majetkovou nebo kompenzovat, hovoříme-li o újmě
nemajetkové.
V části šesté se pokusím zaměřit na některé problematické otázky v platné právní úpravě
odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení a obtížné
otázky aplikační praxe a nabídnu možná řešení de lege ferenda či nápravy nesprávné aplikační
praxe.
Pro své úvahy využiji také zahraniční zkušenosti s úpravou občanskoprávní odpovědnosti za
nepřiměřenou délku soudního řízení, především pak poměrně mladou německou právní
úpravu.
Za hlavní přínos této práce považuji srovnání stávající zvláštní právní úpravy odpovědnosti za
škodu způsobenou nesprávným úředním postupem dle ZOdpŠk a nové obecné
občanskoprávní kodifikace. Dalším přínosem je též poukaz na problémy aplikační praxe,
které se v soudních řízeních o nárocích na náhradu škody za nepřiměřenou délku občanského
soudního řízení vyskytují a nastínění možného řešení těchto problémů.
Rigorózní práce reaguje na stav ke dni 28. února 2015.
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2.

Odpovědnost v soukromém právu

Pojem odpovědnost v soukromém právu lze vymezit jako občanskoprávní povinnost
z protiprávních jednání. Občanskoprávní odpovědnost je vedle odpovědnosti trestněprávní,
ústavněprávní, správněprávní či pracovněprávní atd. jen jedním z projevů právní
odpovědnosti vůbec.1
Obecně lze říci, že existence právní odpovědnosti vyžaduje již existenci jisté právní
povinnosti, která vzniku samotné právní odpovědnosti předchází. Právní povinnost chovat se
určitým způsobem je právem aprobována na základě právních norem. Dle teorie práva je
právní povinnost právem přikázaná nutnost něco vykonat či se nějaké činnosti zdržet. 2
Nezbytnou součástí právní povinnosti je vynutitelnost právem předvídané povinnosti za
pomoci státního donucení, zejména prostředky soudní moci, a to za předpokladu, že tato
povinnost není splněna povinným subjektem dobrovolně.3
Pokud osoba, které je právem přiznána povinnost něco konat nebo se něčeho zdržet, se chová
jinak, než jak se dle práva chovat měla, porušuje právní povinnost. Pozitivní právo spojuje
s porušením právní povinnosti existenci následku. Právní následky jsou však spojovány také
s právními skutečnostmi na lidské vůli bezprostředně nezávislými, právními událostmi či
protiprávními stavy, tedy situacemi, které jsou pozitivním právem aprobovány či předvídány,
ale s nimiž se pojí následky, před nimiž je třeba postižené subjekty chránit (živelní události,
průmyslové havárie, plynutí času apod.). 4 Takovým právním následkem je právě existence
právní povinnosti z protiprávního jednání, právní události či protiprávního stavu, tedy
z právních skutečností5, které zakládají právní vztah akcesoricky závislý na porušené právní
povinnosti. K porušenému primárnímu právnímu vztahu tak existuje ještě sekundární právní
vztah, který obsahuje povinnost či jinak řečeno závazek osoby porušující svou primární
povinnost napravit následky porušení této povinnosti.6

1

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., Občanské právo hmotné. Svaze 1. Díl první: Obecná
část. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 368.
2
Knappová, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. 1. vydání. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003,
s. 41-72.
3
K pojmu právní povinnost blíže DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., Občanské právo
hmotné. Svaze 1. Díl první: Obecná část. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 346 a n.
4
K doplnění celkového obrazu o občanskoprávní odpovědnosti je nutno ještě doplnit, že právní následky
v podobě vzniku občanskoprávní povinnosti jsou spojeny také přímo ze zákona (právní povinnosti ze
zastoupení či opatrovnictví, povinnosti ze služebnosti čip práva stavby) či z vytvoření věci dle ust. § 489 NOZ.
5
K tomu blíže viz. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., s. 201 a n.
6
Podrobněji též BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Eurolex
Bohemia, 2001, s. 160 - 178.
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Termín závazek (lat. obligatio) má v právní teorii dva významy, a to:
1) závazkový právní vztah, tedy závazek v širším slova smyslu. Jedná se o právní vztah, na
jehož základě vzniká věřiteli právo požadovat plnění od dlužníka a dlužníku vzniká
povinnost poskytnout věřiteli plnění.
2) povinnost vyplývající ze závazkového právního vztahu, tedy závazek v užším slova
smyslu, neboli povinnost inter partes. V tomto případě se pojem právního vztahu zužuje na
jednostrannou povinnost dlužníka plnit věřiteli to, co je mu povinován, a to na základě
právního předpisu, smlouvy, z protiprávního jednání nebo z jiné právní skutečnosti, která
je k tomu způsobilá dle právního řádu.7
Občanskoprávní odpovědnost je jedním z hojně diskutovaných oblastí soukromého práva a
v souvislosti s vymezením tohoto pojmu je možné setkat se s mnoha rozličnými názory.
Sporné je již to, zda občanskoprávní odpovědnost představuje povinnost splnit právní
povinnost či naopak, zda osoba odpovídá za to, že svojí občanskoprávní povinnost nesplní,
respektive za to, že svou občanskoprávní povinnost poruší8. Nový občanský zákoník opouští
dle důvodové zprávy k ust. § 24 NOZ pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí a naopak
přijímá koncept odpovědnosti za splnění povinnosti.
V průběhu vývoje právní teorie se vyvinulo několik koncepcí právní odpovědnosti. Pro
zjednodušení tohoto výkladu seřadíme tyto koncepce do pěti skupin.
První koncepce pojímá odpovědnost jako povinnost, která vzniká společně s primární právní
povinností. Odpovědnost existuje po celou dobu existence primární právní povinnosti a spolu
s ní také zaniká, pokud nedojde k porušení oné primární právní povinnosti. Jestliže dojde
k porušení primární právní povinnosti, občanskoprávní odpovědnost jako povinnost
sekundární se aktivizuje a působí právní následky. Nepříznivé následky spojené s právní
odpovědností pak nestíhají subjekt práva proto, že by porušil primární právní povinnost,
nýbrž proto, že se nechoval tak, aby nezpůsobil porušení primární právní povinnosti, resp. za
to, že nesplnil svou původní, primární právní povinnost. Tato koncepce tedy akcentuje
zejména preventivní funkci právní odpovědnosti. Funkce reparační, satisfakční a represivní
bývají poněkud upozaděny. Sekundární povinnost tak ovšem do jisté míry „po obsahové i

7
8

Ust. § 1723 odst. 1 NOZ
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., s. 351
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funkční stránce splývá s původní (primární) občanskoprávní povinností.“9 Tato koncepce je
výchozí i pro NOZ. Proto se v rámci úpravy závazků z deliktů v NOZ (§ 2894 a násl.)
nesetkáme s termínem odpovědnosti, nýbrž s pojmem povinnosti k náhradě škody.
Druhá koncepce pak předpokládá vznik sekundární právní povinnosti až v případě porušení
povinnosti primární. Předpokládá se tedy, že v důsledku protiprávního jednání subjektu práva
či právní události nebo protiprávního stavu, nejčastěji porušením jeho smluvní či
mimosmluvní povinnosti, dochází ke vzniku nové, občanskoprávní povinnosti, kterou
povinná osoba dosud neměla. Tato koncepce tedy v podstatě znamená vznik určitých
nepříznivých právních následků pro majetkovou či osobnostní sféru toho subjektu práva,
který svým jednáním již dříve existující primární povinnost porušil. Odpovědnost je tak
přirozeným následkem porušení původní, primární právní povinnosti. Tato odpovědnost
vzniká vedle primární právní povinnosti, která byla porušena nebo primární právní povinnost
modifikuje, popřípadě již existující primární právní povinnost rozšiřuje, o novou povinnost.
Hlavní funkcí institutu odpovědnosti dle této koncepce je právem předvídané sankcionování
jednání, kterým byla primární právní povinnost porušena. Samotná předvídatelnost sankce
v právu má ovšem velkým význam pro prevenci porušení primární právní odpovědnosti.
Jiná koncepce vychází z představy odpovědnosti jako hrozby sankcí v případě porušení
primární povinnosti. Odpovědnost v tomto případě vzniká společně s primární povinností a
skrytě trvá spolu s ní. Pokud nedojde k porušení primární povinnosti, vůbec se neobjeví.
Pokud je však primární povinnost porušena, aktivizuje se a dává vzniknout sankci.
Čtvrtá koncepce upřednostňuje otázku reparace újmy vzniklé porušením primární povinnosti.
Nechápe tedy odpovědnost jako sankci, ale jako sekundární povinnost nahradit újmu, která
byla porušením primární povinnosti nahradit újmu způsobena.
Poslední z koncepcí chápe odpovědnost také jako sankci za porušení primární povinnosti.
Rozdíl spočívá v tom, že sankce je v tomto případě výsledkem státního donucení.
Odpovědnost se realizuje prostřednictvím hrozby donucení. Odpovědnost však není
považována za novou povinnost, která by vznikala v návaznosti na porušení povinnosti
primární nebo by vznikla jejím porušením vedle ní. Naopak je vnímána jako vlastnost
samotné primární povinnosti. Tato vlastnost primární povinnosti vzniká v okamžiku, kdy
dojde k jejímu porušení.
9

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., s. 355
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Hovoříme-li o primární a sekundární povinnosti, můžeme se rovněž zmínit o primárním
právním vztahu subjektů práva, z něhož vyplývají jistá vzájemná práva a povinnosti.
Porušením těchto práv a povinností vzniká mezi stranami původního právního vztahu
sekundární (odpovědnostní) právní vztah, když porušitel primárního právního vztahu má
postavení dlužníka a druhá strana má z tohoto odpovědnostního vztahu postavení věřitele.
V českém právním řádu převažuje teorie, která považuje odpovědnost za sekundární
povinnost subjektu práva chovat se určitým způsobem, která vzniká společně s primární
občanskoprávní povinností a existuje vedle ní skrytě až do jejího porušení, kdy se aktivizuje a
působí právní následky. Jedná se tedy v podstatě o první z výše popsaných koncepcí. Právní
úprava v novém občanském zákoníku, zákoně č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) již pojetí
odpovědnosti jako hrozby sankcí v podstatě opouští. Naopak se přiklání k odpovědnosti jako
přímé součásti primární právní povinnosti a odpovědnost chápe jako přirozený důsledek toho,
že subjekt práva porušil svou povinnost chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou újmu.
Právní teorie rozlišuje trojí povahu občanskoprávních vztahů z odpovědnosti, a to podle toho,
jaký právní zájem byl porušením primární povinnosti poškozen. Právo tak chrání především
právní zájem na včasném splnění povinnosti, splnění řádném, respektive bezvadném a
v neposlední řadě takovém plnění povinnosti, aby jednáním subjektu práva nedocházelo ke
škodám na svobodě, životě, zdraví a majetku jiných. Podle této teorie se tedy rozlišuje trojí
odpovědnost, a to sice:
1. odpovědnost za prodlení
2. odpovědnost za vady
3. odpovědnost za škodu.
Další část této práce se pak věnuje už jen výhradně odpovědnosti za škodu.
2.1 Funkce právní odpovědnosti
Funkce právní odpovědnosti, respektive preference jednotlivých funkcí právní odpovědnosti
vyplývají už z právní koncepce, kterou jednotlivá pojetí právní odpovědnosti soukromoprávní
úpravy toho kterého státu zaujímají. V různé míře se však v koncepcích prosazují především
tyto funkce:
1) preventivně – výchovná funkce. Tato funkce patří mezi vůbec nejdůležitější funkce
odpovědnosti za škodu a je jednou ze základních zásad, na kterých je soukromé právo
13

postaveno. Cílem právní odpovědnosti dle této funkce deliktního práva je zabránění vzniku
protiprávního následku působením na právní vědomí subjektu práva. Na subjekt práva působí
hrozba vzniku sankce za porušení primární právní povinnosti v důsledku protiprávního
jednání nebo škodní události. Zásadu obecné prevence předcházení zakotvovala také právní
úprava soukromého práva účinná do 31. prosince 2013 dle zákona číslo 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Ustanovení § 415 OZ
stanovovalo obecnou právní povinnost každé fyzické i právnické osoby chovat se takovým
způsobem, aby jejím jednáním nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a na
životním prostředí. V nové právní úpravě přebírá ukotvení obecné prevenční povinnosti
v občanskoprávní odpovědnosti ust. § 2900 NOZ, které stanoví povinnost počínat si tak, aby
nebyla způsobena nedůvodná újma na svobodě, životě, zdraví a vlastnictví jiného, a to v tom
případě, kdy to vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života.
Tato zásada je vyjádřením klasické soukromoprávní doktríny „neminem laedere“ (nikomu
neškodit), který ukládá povinnost každému počínat si natolik pozorně a pečlivě, aby
nedocházelo k újmě nebo ke zvětšení takové újmy, pokud už k újmě došlo nebo se tato újma
nedá spolehlivě odvrátit. Každý, kdo se chová v rozporu s výše uvedenou povinností, je tak,
pokud budou splněny i další předpoklady předvídané zákonem, tedy s ohledem na okolnosti
případu a zvyklosti soukromého života, povinen nahradit újmu, která porušením obecné
prevenční povinnosti předcházet újmě, vznikla. Právní úprava obecné prevenční povinnost dle
ust. § 2900 NOZ je však pouze subsidiární úpravou použitelnou jen v těch případech, kdy
neexistuje jiná zvláštní právní úprava, která by se v daném případě týkala přímo dané
skutkové podstaty. Odpovědnostní vztah vznikne až při porušení speciální normy, požadující
jisté konkrétní chování, tedy především zakročovací a oznamovací povinnosti dle ust. § 2901
až 2903 NOZ jako zvláštní skutkové podstaty. Obecná prevenční povinnost dle ust. § 2900
NOZ takovou skutkovou podstatou, která by zakládala odpovědnostní právní vztah, není.
2) reparační funkce – V případě, kdy již byla způsobena újma na právem chráněných
zájmech, musí být zajištěna náprava škodlivých následků na občanskoprávních vztazích, které
z porušení právní povinnosti vyplývají. Reparace je možná především v případě újmy na
zájmech majetkových nebo osobních. Tato funkce zajišťuje obnovení právních vztahů před
porušením povinnosti. Je důležitá zejména v případech, kdy již došlo ke vzniku majetkové či
nemajetkové újmy a důležité je zajištění plné a rychlé obnovy narušených právních vztahů.
Tato úloha je tedy nadále považována za důležitý, prvořadý cíl občanskoprávního
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odpovědnostního systému.10 Reparační funkci lze považovat minimálně za stejně důležitou
jako je funkce preventivní. Tyto dvě funkce se také úzce prolínají. Jak vyplývá z Principů
evropského deliktního práva (dále jen „PETL“) 11 , je jedním z účelů náhrady škody také
předcházení škodám.12
3) satisfakční funkce - Uplatňuje se v případě, kdy nelze s ohledem na právní zájem,
který byl porušen, obnovit předchozí právní vztah a lze pouze vzniklou újmu odčinit a tím
zmírnit její následky pro poškozeného. V takovém případě se újma napravuje jiným druhem
plnění, které má subjektu práva kompenzovat způsobenou újmu. Satisfakce přichází dle

ust.

§ 2894 odst. 2 NOZ v úvahu jen v případech, kdy to stanoví zvlášť zákon nebo pokud to bylo
výslovně ujednáno. PETL předpokládají satisfakci v situacích, kdy poškozený utrpěl osobní
újmu nebo újmu na svobodě, důstojnosti a jiných osobnostních právech.
4) K dokreslení otázky funkcí občanskoprávní odpovědnosti je nutno zmínit ještě funkci
represivní. Přestože existuje poměrně silný názor, že občanskoprávní odpovědnost nemá plnit
represivní funkci, je možné v některých ustanoveních NOZ tuto funkci nalézt. Zejména
v případě poškození věci svévolně či ze škodolibosti lze hradit také cenu zvláštní obliby
(§ 2969 odst. 2 NOZ). Za určitých okolností lze kromě majetkové újmy kompenzovat i újmu
nemajetkovou dle ust. § 2971 NOZ. Tyto dva příklady jsou považovány za projev represivní
funkce v občanskoprávní odpovědnosti.

13

Je pravdou, že nemajetková újma ve výše

uvedeném případě vyžaduje předpoklady v úmyslném jednání škůdce nebo dokonce zvláštní
škůdcovu pohnutku. Nedomnívám se však, že by úprava nemajetkové újmy v tomto případě
musela být nutně projevem trestání škůdce v občanském právu.
Závěrem této kapitoly nutno ještě podotknout, že nová právní úprava soukromého práva,
NOZ opouští v mnoha směrech nadužívaný pojem „odpovědnost“ a kloní se spíše k užívání
přesnějšího termínu „povinnost nahradit škodu“. Tímto termínem také nadepisuje oddíl 2
hlava III nazvané jako „Závazky z deliktů“.

10

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., s. 357
angl. Principles of European Tort Law, čl. 10:301
12
Čl. 10:101 PETL
13
DVOŘÁK, J., ŠVESTKA. J., ZUKLÍNOVÁ, M., a kol., Občanské právo hmotné. Svaze 1. Díl první: Obecná
část. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 360
11
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2.2 Předpoklady právní odpovědnosti
Existence samotného jednání porušujícího primární právní povinnost nestačí ke vzniku
odpovědnosti. Vedle protiprávního jednání musí být kumulativně splněny i další předpoklady.
Tyto níže uvedené předpoklady musí být s výjimkou zavinění splněny vždy, pokud má být
splněna povinnost k náhradě újmy za protiprávní jednání či následek.
Základními předpoklady pro vznik právní odpovědnosti tedy jsou:
1)

protiprávní jednání či kvalifikovaná škodní událost (porušení primární právní
povinnosti)

2)

újma neboli následek protiprávního jednání

3)

příčinná souvislost (kauzální nexus)

4)

zavinění, a to ve formě úmyslu či nedbalosti.

2.2.1 Protiprávní jednání či kvalifikovaná škodní událost
Protiprávní jednání lze charakterizovat jako jednání či opomenutí, které je svým obsahem
nebo účelem v rozporu s objektivním právem, tedy právní normou či rozhodnutím orgánu
veřejné moci stanovenou právní povinností (contra legem), v rozporu se smluvní povinností či
porušení dobrých mravů (contra bonos mores). Karel Eliáš v této souvislosti zmiňuje i
porušení subjektivního práva, neboť protiprávním jednáním porušuje subjekt práva také
právní povinnost vůči jinému subjektu práva, nejčastěji označovanému jako poškozený. 14
K naplnění znaků protiprávního jednání postačí, bude-li svým obsahem a účelem obcházet
zákon (in fraudem legis).
Protiprávní jednání se také označuje jako delikt. Toto označení je však pro občanské právo
nepřesné, neboť deliktem z hlediska občanského práva může být jen zaviněné protiprávní
jednání.15 Pokud je předpokladem odpovědnosti za škodu kvalifikovaná škodní událost bez
ohledu na zaviněné protiprávní jednání, hovoří právní teorie o kvazideliktu.
Občanský zákoník vychází z oddělení protiprávnosti a zavinění. Ustanovení § 2911 NOZ
upravuje vyvratitelnou domněnku zavinění z nedbalosti, pokud dojde k porušení zákonné
povinnosti. Při zkoumání předpokladů odpovědnosti k náhradě škody bude tak i nadále nutné
důsledně odděleně zkoumat a prokazovat protiprávnost a zavinění. Důkazní břemeno a
důkazní povinnost ve vztahu k existenci protiprávního jednání bude na poškozeném.
14

ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: Velký akademický komentář, 1. svazek, § 1 - 487. 1. vydání. Praha: Linde
Praha, a.s., 2008, s. 795.
15
KNAPPOVÁ, M., str. 425

16

Právní teorie a právní úprava NOZ vychází z hlediska dovození protiprávnosti z teorie
jednání. Protiprávnost dovozuje již ze samotného porušení příslušné právní normy. Pro
posouzení její existence není významný způsobený následek, nýbrž samotná existence
protiprávního jednání, která porušením zákona stanovené normy zasahuje do chráněných
zájmů a hodnot. Předmět chráněných hodnot je vyjasněn dle ust. § 2910 NOZ. Jsou jím
jednak absolutní práva dle věty první, jednak tzv. jiná práva dle věty druhé. Rozumí se tedy
práva relativní. Povinnost k náhradě škody ve vztahu k porušení tzv. jiných práv je spojena
s nutností porušit normu určenou k ochraně takového relativního práva.
V určitých případech nahrazuje protiprávní jednání zákonem kvalifikovaná škodní událost
spojená s určitou objektivně rizikovou činností, kde zákon předpokládá vznik újmy i bez
zaviněného protiprávního jednání subjektu práva. Postihuje zejména ty skutečnosti, které
mohou vznikat bezprostředně nezávisle na lidské vůli. Jedná se o případy tzv. objektivní
odpovědnosti, která je považována za jakousi odpovědnost za ohrožení či nebezpečí nebo také
odpovědnost za následek.
Občanský zákoník předpokládá objektivní odpovědnost s možností liberace v případě
způsobení škody porušením smluvní povinnosti dle ust. § 2913 NOZ. Nová právní úprava se
pod vlivem společných evropských zásad občanského práva16, jakož i s ohledem na obdobnou
úpravu v jiných právních řádech, 17 přiklonila ke striktnímu oddělení smluvní a deliktní
odpovědnosti. Vyjádřením této koncepční změny je právě shora zmíněné ust. § 2913 NOZ.
Jde také o ty případy porušení určitého právního zájmu, kdy je určitá, zákonem kvalifikovaná
činnost subjektu práva, spojena se zvýšeným rizikem způsobení újmy svému okolí v důsledku
zvláštní povahy takové činnosti nebo provozu a takovéto zvýšené riziko nelze spolehlivě
odstranit ani významně snížit, a to ani při vynaložení nejvyšší možné míry opatrnosti a
odborné péče. Rovněž tak se objektivní odpovědnost spojuje s případy, kdy by pro subjekt
práva, jemuž byla způsobena újma, bylo výrazně obtížné opatřovat si potřebné důkazy o
zaviněném protiprávním jednání odpovědného subjektu práva. V mnoha takových případech
by pro tento subjekt práva, který bývá často v pozici slabšího účastníka řízení, s ohledem na
jeho ekonomické možnosti, bylo opatření si jakýchkoliv důkazů obtížné, ne-li vůbec
nemožné. Často by se tak poškozený ocitl v důkazní nouzi, musel-li by prokazovat
předpoklady vzniku škody. To je například případ odpovědnosti státu za škodu způsobenou
16

Principles on European Tort Law a Draft Common Frame of Reference, tedy Návrh společného referenčního
rámce (dále jen „DCFR“)
17
např. ust. § 280 Bundesgesetzbuch (dále jen „BGB“)
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jeho orgány. V zásadě se také předpokládá, že osoby, které jsou původci činností, s nimiž je
spojena objektivní odpovědnost za vzniklou újmu, mají největší možnost vzniklé újmě samy
čelit. Proto je odpovědnost za škodu ponechána na nich. Odpovědnost za újmu je v těchto
případech „presumována“. Subjekty práva však mají v mnoha případech zákonem zvlášť
stanovenou možnost se této odpovědnosti zprostit, neboli se liberovat. Povinnost tvrzení,
břemeno tvrzení, důkazní povinnost a důkazní břemeno v takovém případě leží na škůdci.
U protiprávního jednání je za určitých podmínek jeho protiprávnost vyloučena. Tím se ztrácí
vlastnost nezbytná pro samotný vznik odpovědnosti za újmu. Příklady okolností vylučujících
protiprávnost za vzniklou újmu, které jsou v praxi nejčastější, je nutná obrana, krajní nouze,
plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva, svépomoc či dovolené riziko.18 Z nich
NOZ upravuje jen první dvě jmenované. Výčet však není taxativní. Další výše uvedené
okolnosti vylučující protiprávnost vyplývají z právní teorie a judikatury.
2.2.2 Újma
Újmou je následek protiprávního jednání či škodní události, kterými se v nejobecnější rovině
rozumí porušení právem chráněného zájmu (poškození důstojnosti, života, zdraví, majetku, či
jiných osobnostních práv člověka). Občanský zákoník rozlišuje majetkovou újmu, dále
uváděnou pod legislativní zkratkou škoda19 a jinou, nemajetkovou újmu. Pojmosloví tak není
zcela konzistentní např. s Principy evropského deliktního práva, když podle jejich čl.2:101 se
za škodu považuje újma materiální i nemateriální. 20 Obdobně Ústavní soud užívá pojem
škody v širším slova smyslu a zahrnuje pod něj i nemateriální újmu.21 Nový občanský zákoník
rozlišuje nadbytečně pojem újma, zahrnující jak újmu majetkovou i nemajetkovou a pojem
škoda, který zahrnuje jen újmu majetkovou. Mnohem důležitější však je, že nová právní
úprava občanského práva výslovně připouští existenci nemajetkové újmy a umožňuje její
satisfakci, pokud to zákon výslovně připouští.
Občanský zákoník výslovně zmiňuje právo na náhradu za nemajetkovou újmu
v ust. § 2894 odst. 2 NOZ. Nemajetkovou újmou se dle nového pojetí v NOZ rozumí dle
negativní definice v podstatě veškerá újma, která není pro poškozeného přímou ztrátou
majetkových hodnot. Jde o každý nepříznivý dopad škodné události na jiné hodnoty než je
18

Podrobněji viz. KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 2. Svazek,
4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 228 – 236.
19
Viz. ust. § 2894 odst. 1 NOZ
20
Srov. KOZIOL H. (ed.) Tort and Insurance Law Yearbook – European Tort Law 2005. European
Center of Tort and Insurance Law. Wien: Springer, 2006, s. 713
21
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. května 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04
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jmění. Typicky se jedná zejména o poškození pověsti, dobrého jména, zásah do zdraví, cti,
soukromí či psychická újma apod.
Zákon předpokládá možnost zadostiučinění za nemajetkovou újmu jen v případech
stanovených zvlášť občanským zákoníkem nebo tehdy, je-li náhrada nemajetkové újmy mezi
stranami dohodnuta, nebo je-li dohodnuta ve prospěch třetího. Obecná úprava nemajetkové
újmy v NOZ je ve srovnání s obecným trendem evropského vývoje civilního práva (viz. čl. VI
2:101 Návrhu společného referenčního rámce 22 a čl. 2:101 PETL) přiznávat kompenzaci
nemajetkové újmy v co nejširším počtu případů poněkud restriktivní. 23 Odhlédneme-li od
úpravy zadostiučinění za nemajetkovou újmu, pak je nemajetková újma upravena především
v ust. § 2956 NOZ o zadostiučinění za újmu na přirozených právech člověka, v ust. § 2958
NOZ o nemajetkové újmě v případě ublížení na zdraví či ust. § 2959 NOZ poskytující
zadostiučinění za „duševní útrapy“ osobám blízkým v případě usmrcení nebo zvlášť závažné
újmy na zdraví způsobené osobě blízké. Nemajetková újma se hradí též v případě úhrady ceny
zvláštní obliby dle ust. § 2969 odst. 2 NOZ. Jinak se pro zadostiučinění nemajetkové újmy
použije přiměřeně ustanovení o náhradě majetkové škody, tedy ust. § 2957 NOZ, zejména pak
obecná úprava zadostiučinění dle ust. § 2971 NOZ.
Nový občanský zákoník používá pojem škoda pouze pro újmu na jmění, tedy majetkovou
újmu. Vedle tohoto termínu pak stojí pojem nemajetková újma. Dělení na škodu jako
majetkovou újmu a nemajetkovou újmu má původ v české právní tradici, vyplývající
z obecného zákoníku občanského z roku 1811. (dále jen „OZO“). Z komentáře k OZO
vyplývá, že majetková škoda má být nahrazena majetkovou náhradou a osobní újma,
spočívající v zásahu do osobnostních práv, tedy újma nemajetková, by měla být nahrazena
osobní, a nikoliv majetkovou náhradou. Přitom však je uznáváno, že újma na osobnostních
právech může mít také majetkový rozměr. Pro tyto případy, kdy osobnostní újma bude
nahrazena v konečném důsledku majetkovou náhradou, používá OZO pojem nemajetková
škoda. Pro ostatní případy, kdy majetková náhrada osobnostního práva není přípustná, byl
ponechán termín nemajetková újma. Jak uzavírá Hrádek24, je přístup přejatý českou právní
úpravou poněkud nedůsledný, když přejímá pojem majetkové škody a nehmotné újmy. Jedná
se však o problém spíše terminologický.
22

angl. orig. Draft Common Frame of Reference (dále jen „DCFR“)
Viz. také PELIKÁNOVÁ, I. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového
občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, č. 3, s. 21.
24
ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., PELIKÁNOVÁ I. Občanský zákoník: Komentář; 6. svazek (§2521 až 3081).
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Komentáře Wolters Kluwer: Rekodifikace, str. 863
23

19

Škoda je újma způsobená na majetku, je vyčíslitelná v penězích a je penězi nahraditelná.
Škodou se rozumí zejména poškození, ztráta či zničení určité majetkové hodnoty (věci).
Judikatura civilních soudů hovoří o škodě jako o zmenšení majetkové hodnoty poškozeného
Dle právní teorie i soudní praxe se termínem „škoda“ chápe majetková újma poškozeného, a
je vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, penězi. 25 Mimo majetkovou škodu však může
být následkem protiprávního jednání také nemajetková újma způsobená na osobnostních
právech člověka, ekologická újma na přírodě či životním prostředí26.
Škodou se rozumí dle ust. § 2952 NOZ především škoda skutečná (damnum emergens) a tzv.
ušlý zisk (lucrum cesans). Jak je rozvedeno níže, obsahuje skutečná škoda zejména hodnotu
zmenšení majetku poškozeného dle ceny obvyklé v době poškození. Zmenšení majetku
zahrnuje také:
a) majetkovou hodnotu, kterou musel poškozený vydat k uvedení poškozené věci do
původního stavu nebo účelně vynaložené náklady k nahrazení funkce poškozené věci
(půjčovné z autopůjčovny při poškození automobilu, apod.),
b) náklady vynaložené k odvrácení hrozící škody (§ 2908 NOZ),
c) náklady účelně vynaložené v důvodném očekávání, že se druhá strana právního vztahu
zachová podle práva,
d) náklady účelně vynaložené k vyvážení majetkových důsledků toho, že uvedení do
původního stavu nebylo provedeno.27
Škodou může být i skutečnost, že poškozený musí vynaložit určitou majetkovou hodnotu,
kterou by nemusel vynaložit, kdyby ke škodě nedošlo (např. náklady na opravu, náhrada
nákladů soudního řízení, apod.), a která slouží k uvedení poškozené věci do původního stavu.
V souladu s ust. § 2969 NOZ se nahrazuje také škoda, kterou musel poškozený vynaložit
v souvislosti s nahrazením věci, jež z důvodu porušení povinnosti škůdcem nemůže používat
(např. náklady na zapůjčení náhradního vozidla při poškození vlastního vozidla v důsledku
dopravní nehody způsobené škůdcem, nájemné za užívání bytu k náhradnímu bydlení po dobu
nepřiměřeně dlouhého soudního řízení o určení vlastnictví domu či bytu).
Rozsah náhrady skutečné škody se určuje podle tzv. diferenční teorie. Při stanovení výše
škody na věci se tak vychází z obvyklé hodnoty věci v době jejího poškození a po tomto
25

KOBLIHA, I., s. 35
S legálním termínem „ekologická újma“ počítá např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon
č. 167/2008 Sb, o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, a další
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ELIÁŠ, K., str. 972
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poškození. Zohledňuje se tak stav majetku, který by poškozený měl nebo mohl mít, pokud by
ke škodné události nedošlo. Rozhodným okamžikem pro stanovení výše škody je přitom stav
věci k okamžiku uplatnění nároku poškozeným, respektive stav v okamžiku, kdy byly známé
všechny okolnosti pro jeho uplatnění, tedy zejména subjekt škůdce a konečná výše vzniklé
škody.
Nově se připouští také nahrazení tzv. ceny zvláštní obliby věci dle ust. § 2969 odst. 2 NOZ,
tedy nejen objektivní, ale také subjektivní hodnoty věci pro poškozeného. Jde o případ, kdy
objektivně věc nemá hodnotu, ale pro poškozeného je věc cenná. Jedná se svým způsobem o
nemajetkovou újmu, která je však úzce spojena s vazbou na hmotnou věc.
Mimo náhrady skutečné škody a ušlého zisku se připouští dle ust. § 2908 NOZ také náhrada
nákladů či výdajů, které poškozený nebo třetí osoba musel vynaložit k odvrácení hrozící
škody nebo zmírnění již existující škody (tzv. preventivní náklady). Náhrada je limitována
maximálně do výše přiměřené 28 hodnoty škody, kterou se takovým způsobem podařilo
zmírnit nebo odvrátit. Nahrazují se přitom jen účelně vynaložené náklady.
Vedle skutečně vzniklé škody způsobem uvedeným v předchozím odstavci může škoda
vzniknout také tím, že v důsledku porušení právní povinnosti nebylo možné dosáhnout určité
majetkové hodnoty, které by poškozený subjekt práva mohl odůvodněně, tj. doložitelným
způsobem dosáhnout, kdyby k porušení právní povinnosti nedošlo. Jedná se o tzv. ušlý zisk
(lucrum cesans). Vždy se přitom jedná o zisk, který bylo možné vzhledem k obvyklým
okolnostem objektivně očekávat, a to při obvyklém chodu věcí. Výše ušlého zisku musí být
přitom určena jako vysoce pravděpodobná, tedy taková, která se při běžném uvažování blíží
jistotě. Nárok na ušlý zisk je poměřován existujícími nebo objektivně dosažitelnými
okolnostmi, z nichž můžeme usuzovat, že by k zisku „při obvyklém běhu věcí“ skutečně
došlo nebýt škodné události. Soud může v určitých případech výši ušlého zisku stanovit podle
své úvahy. Tato úvaha musí být ale opřena o přesvědčivé odůvodnění a výše zisku musí
odpovídat její výši pro obdobné případy (tzv. „abstraktní zisk“).29 V této souvislosti je nutno
důsledně oddělovat termíny zisk a výnos. Při stanovení výše ušlého zisku musí být od ušlých
příjmů odečteny náklady, které by potencionálně poškozený na zajištění a udržení těchto
příjmů, a tedy tvorbu výnosu vynaložil.

28

Oproti dosavadní úpravě v ust. § 419 OZ, která výši preventivně vynaložených nákladů limitovala striktně
výší hrozící škody, která byla odvrácena, současná úprava umožňuje tuto výši i přiměřeně překročit.
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Posledním typem škody, kterou může požadovat poškozený po škůdci, je dluh, který
poškozenému v důsledku protiprávního jednání poškozeného či škodné události vznikl.
Dosavadní právní úprava a judikatura vycházela z předpokladu, že náhradu škody z titulu
odpovědnosti třetí osoby za škodu vznikem pohledávky věřitele vůči poškozenému může
dlužník uplatnit vůči škůdci teprve tehdy, když bude dluh poškozeným vyrovnán.30 Tím podle
dosavadní judikatury teprve vznikla poškozenému skutečná škoda (došlo ke snížení hodnoty
jeho majetku). Náhradu takové škody, tedy uhrazeného dluhu mohl později požadovat na
škůdci. Nová právní úprava dle ust. § 2952 věty druhé NOZ více zdůrazňuje definici škody
jako újmy na jmění.31
2.2.3 Příčinná souvislost
Příčinná souvislost neboli kauzální nexus je vztah mezi porušením právní povinnosti a újmou,
včetně jejího rozsahu jako následek protiprávního jednání. Odpovědnost za újmu vzniká
pouze tehdy, pokud občanské právo přímo spojuje s určitým porušením právní povinnosti
(právně relevantní příčina) vznik následku této události (právně relevantní následek), za který
tato osoba odpovídá. Nezbytným předpokladem odpovědnosti je logický vztah mezi konkrétní
právně relevantní příčinou a určitým právně relevantním následkem, který předpokládá, že ke
škodě by nikdy nedošlo, kdyby právní subjekt neporušil právní povinnost. Právně relevantní
příčina zde hraje roli podmiňujícího činitele a právně relevantní následek roli činitele
podmíněného.
OZ i NOZ používají pro zákonné zakotvení příčinné souvislosti jako nezbytné podmínky
odpovědnosti výraz „způsobí“. Jiným způsobem není příčinná souvislost explicitně vyjádřena,
a tak hlavní tíha vymezení pojmu a definování základních předpokladů určujících existenci
příčinné souvislosti jako předpokladu právní odpovědnosti zůstává na právní teorii.
Základem právní teorie příčinné souvislosti v českém právním prostředí je tradičně princip
tzv. přirozené kauzality, respektive teorie podmínky. Určení příčinné souvislosti neboli
příčinného vztahu směřuje k určení určitého konkrétního protiprávního jednání nebo zákonem
kvalifikované škodlivé události z množiny mnoha relevantních příčin, bez nichž by nenastal
škodlivý následek v podobě majetkové či nemajetkové újmy (conditio sine cua non). Pokud
taková relevantní příčina neexistuje, příčinná souvislost je vyloučena.

30
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2003, sp. zn. 25 Cdo 986/2001
§ 495 věta druhá NOZ: Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.
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Pokud existuje více možných příčin jednoho následku, uplatňuje se tzv. teorie adekvátní
příčiny. Škoda je podle ní způsobena tou z mnoha příčin, která má podle obvyklého chodu
věcí a podle obecné zkušenosti obvykle za následek způsobení takové škody a je tedy
adekvátním, právně významným důsledkem protiprávního jednání nebo události.32
Pro stanovení jednoduchého modelu příčinné souvislosti se postupuje tak, že se nejdříve
izoluje právně relevantní následek, poté je vymezena právně relevantní příčina. Při hodnocení
příčinné souvislosti je vždy třeba zkoumat, zda mezi mnoha skutečnostmi, které časově
předcházely vzniku újmy, je taková skutečnost, která by představovala samotnou příčinu
vzniku následku. Z tohoto pravidla vychází zásada umělé izolace jevů, která pomáhá
korigovat příliš široký rozsah příčinné souvislosti na základě podmínky conditio sine qua non.
Zásada umělé izolace jevů tak omezuje rozsah příčinné souvislosti na příčinný vztah mezi
konkrétním jednáním či škodní událostí a následkem, který z tohoto vyplývá a je významný
z hlediska právní úpravy povinnosti k náhradě majetkové či nemajetkové újmy způsobené
veřejnou mocí. Při úvaze o existenci příčinné souvislosti musí být odděleny právně podstatné
příčiny směřující ke vzniku právem reprobovaného následku od těch nepodstatných.33
Pokud má následek několik příčin, musí být zkoumáno, jak významný vliv měla každá
z těchto příčin na vznik následku. Postačí, pokud vznik újmy byl způsoben byť jen jednou
z několika příčin, nemusí však jít o příčinu jedinou, byla-li tato příčina pro vznik škodlivého
následku podstatná. Působí-li více příčin z časového hlediska jako tzv. řetězec postupně
následujících příčin a následků, musí být již z první příčiny možné dovodit příčinnou
souvislost se vznikem škodlivého následku. 34 Příčinná souvislost je dána tehdy, pokud je
škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním důsledkem
protiprávního jednání či škodlivé události či též opačně, že protiprávní jednání či škodlivá
událost je pro majetkovou či nemajetkovou újmu příčinou dostatečně významnou. Současně
se musí prokázat, že újma by nebyla nastala bez této příčiny.35
Ústavní soud dříve definoval pomocné kritérium, které později převzal Nejvyšší soud,36 a to
tzv. otázku objektivní předvídatelnosti právem reprobovaného následku způsobeného
konkrétním protiprávním jednáním či právem předvídanou škodlivou událostí. Nový
32

KNAPPOVÁ, M., str. 451
Viz. také nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05
34
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. března 2008, sp. zn. 25 Cdo 1437/2008
35
ŠVESTKA, J a JEHLIČKA O., s. 711.
36
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05; rozsudek NS ze dne 27. března
2012, sp. zn. 28 Cdo 4887/2010
33
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občanský zákoník však nevyžaduje, aby škoda, popřípadě její výše byla předvídatelná. 37
Předvídatelnost výše škody jako předpoklad příčinné souvislosti vyplývala z ust. § 379 ObchZ
a do textu NOZ nebyla přejata s odůvodněním, že postačí teorie adekvátní příčinné
souvislosti.
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Právě tzv. adekvátní příčinná souvislost však spočívá na kritériu

předvídatelnosti. 39 Stejně tak i čl. 4:102 PETL zmiňuje kritérium předvídatelnosti škody
v rámci úpravy požadovaného standartu chování při stanovení podmínek odpovědnosti za
zavinění. Dovolím si poukázat v této souvislosti také na stanovisko Ústavního soudu k teorii
tzv. adekvátní příčinné souvislosti, které lze snad stručně shrnout tak, že „není nutné při
posuzování splnění předpokladu příčinné souvislosti zkoumat předvídatelnost následku.
Následek nemusí být nutně předvídatelný osobou průměrných vlastností, ale nesmí být vysoce
nepravděpodobný, tedy nepředvídatelný.“40 Lze tedy uzavřít tento odstavec s konstatováním,
že dle mého názoru výslovné nezakotvení nepředvídatelnosti vzniku škody, popř. její výše
neznamená, že se jí soudy při svém rozhodování nemají zabývat.
Zásadní význam má při zkoumání existence příčinné souvislosti především věcná souvislost
příčiny a následku. Časové hledisko souvislosti právně relevantní příčiny a právně
relevantního následku je podružné. Příčinná souvislost musí být přitom ze strany poškozeného
objektivně prokázána. Nestačí tedy jen pouhá pravděpodobnost existence příčinné souvislosti.
Příčinná souvislost musí být dána nejen mezi porušením právní povinnosti a následkem, ale
také mezi porušením právní povinnosti a zaviněním, a zaviněním a následkem.
2.2.4 Zavinění
Občanskoprávní odpovědnost v obecné rovině předpokládá existenci zavinění. Jde o jeden ze
základních předpokladů občanskoprávní odpovědnosti. Tento základní předpoklad v případě
porušení zákonné povinnosti je vyjádřen v ust. § 2910 NOZ.
Zavinění jako tzv. subjektivní předpoklad odpovědnosti definuje právní teorie jako psychický
stav osoby, která porušila právní povinnost (pro zjednodušení budu nadále používat obecně
používaný termín škůdce, ačkoliv odpovědnostní vztah z porušení právní povinnosti může
způsobit také jinou újmu než jen materiální škodu), jak k vlastnímu právnímu jednání, tak ke
škodě, která je výsledkem tohoto právního jednání.
37

KINDL M., ROZEHNAL, A., str. 190
viz Důvodová zpráva k § 2909 až 2914 NOZ
39
SZTEFEK, M. Předvídatelnost škod v novém občanském zákoníku. OBCZAN, z.s. OBCZAN: komunitní
portál o rekodifikaci [online]. 2015 [cit. 2015-02-17].
40
Nález Ústavního soudu ze dne …, sp.zn. I. ÚS 312/05
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Základem pro rozlišení intenzity zavinění je spojení dvou prvků, a to prvku vědění
(rozumový, rozpoznávací prvek) spočívající ve vědomosti (schopnosti předvídat) následek
porušení právní povinnosti, a současně prvku vůle spočívající ve vůli (chtění) způsobit
zamýšlený následek a srozumění s tím, že předpokládaný následek nastane

Na základě

výskytu prvků vědění a vůle v jednání škůdce se rozlišují dvě formy zavinění, a sice úmyslné
(dolózní, lat. dolus) a nedbalost (culpózní, lat. culpa).
Úmysl je dále možné rozdělit na úmysl přímý (dolus directus) a úmysl nepřímý (dolus
eventualis). Úmyslné zavinění škůdce předpokládá alespoň takový subjektivní vztah škůdce
k předpokládanému následku, při kterém škůdce věděl, že svým jednáním může porušení
právní povinnosti způsobit a pro případ, že takové porušení způsobí, je s tím srozuměn.
V důsledku porušení jeho právní povinnosti může následek nastat, ačkoliv vznik jako takový
nezamýšlel. Jednoduše řečeno je škůdci jedno, zda následek způsobí či ne. Vždy se ale
vyžaduje, aby škůdce o možnosti vzniku škodlivého následku věděl.
Nedbalost se rozlišuje na vědomou a nevědomou. Nedbalostní jednání škůdce nesměřuje ke
škodlivému následku. Pro splnění podmínky zavinění nedbalostního jednání postačuje, pokud
škůdce sice neví, že svým jednáním může porušit právní povinnost, nicméně o možnosti
jejího porušení vědět měl a mohl. Vědomá nedbalost hraničící s nepřímým úmyslem
předpokládá, že škůdce ví, že může porušit právní povinnost, ale bez přiměřených důvodů
spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí. 41 Zjednodušeně lze přiznat škůdci
zavinění v okamžiku, kdy škůdce nejedná tak, jak lze od osoby průměrných vlastností
v daném místě a čase a vzhledem k okolnostem očekávat. Tato definice vychází z čl. 4:101
PETL, která však ke shora uvedeným hlediskům připojuje ještě hledisko povahy a hodnoty
chráněných zájmů. Krátce řečeno vychází tento model z premisy, že každá osoba, byť pečlivá
a rozumná, se může dopustit chyby. Za tuto chybu musí nést odpovědnost. Jinak by celou tíhu
způsobené škody nesl poškozený.
Nový občanský zákoník rovněž rozeznává jako zvláštní kategorii nedbalosti hrubou
nedbalost (culpa lata). Opět je třeba pomoci si definicí hrubé nedbalosti vycházející

41

NOZ, ani stará právní úprava občanského práva neosahovala výše uvedené vymezení a rozdělení úmyslného a
nedbalostního zavinění. Soukromé právo si v tomto případě pomáhá zákonnou definicí z trestního zákoníku (ust.
§ 15 a 16 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Nutno ovšem poznamenat, že občanské právo odkazuje
v úpravě odpovědnosti na úmyslné jednání jen výjimečně (§ 2909 NOZ upravuje odpovědnost za škodu
způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů). NOZ naopak výslovně předpokládá, že k zavinění postačí
nedbalostní zavinění a také zakotvuje zákonnou domněnku v ust. § 2911, že škoda byla škůdcem zaviněna
z nedbalosti, pokud jsou prokázány všechny ostatní předpoklady vzniku odpovědnosti újmy.
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z trestního zákoníku. Rozumí se jí takový přístup pachatele k zákonem stanovenému
požadavku náležité opatrnosti, který svědčí o zřejmé bezohlednosti k chráněným zájmům.
Judikatura rakouského Nejvyššího soudu popisuje hrubou nedbalost jako bezohledné a
bezstarostné jednání, které by u řádné osoby nikdy nemělo nastat. 42 Hrubou nedbalost lze
považovat za zvláštní druh nedbalosti jako subjektivní kategorie. Tato kategorie přímo
nesouvisí s rozdělením nedbalosti na vědomou a nevědomou. Hrubá nedbalost se tak nemusí
vztahovat jen k nedbalosti vědomé, ale může být i nevědomou nedbalostí.
Nová právní úprava rozlišuje povinnost k náhradě újmy za smluvní a mimosmluvní porušení
povinnosti. Porušení mimosmluvní povinnosti je dle ust. 2910 NOZ, ostatně stejně jako dle
dosavadní právní úpravy v ust. § 420 odst. 1 a 3 OZ, spojeno se zaviněným porušením
povinnosti. Zavinění se však i podle ust. § 2911 NOZ předpokládá, a to alespoň zavinění
z nedbalosti, nikoliv úmyslné zavinění. Jestliže je tak prokázána existence újmy porušením
právní povinnosti společně s existencí příčinné souvislosti, má se za to, že k porušení
povinnosti došlo zaviněným jednáním z nedbalosti a škůdce se tedy může vyvinit. Důkazní
břemeno k prokázání toho, že k zavinění škody nedošlo, leží na škůdci. Naopak ve
výjimečných případech, kdy občanské právo požaduje pro vznik odpovědnosti za újmu
zavinění ve formě úmyslu, leží důkazní břemeno a břemeno tvrzení o tom, že újma byla
škůdcem způsobena úmyslně, na poškozeném. Občanské právo vychází z premisy, že každý
člověk, který je zletilý a duševně způsobilý, má dostatečně vyvinuté duševní schopnosti, aby
byl schopen ovládnout své jednání a rozpoznat jeho škodlivé následky pro společnost.
Nový občanský zákoník nově konstruuje v ust. § 2912 odst. 2 NOZ zákonnou domněnku
nedbalostního zavinění v případě, kdy škůdce nejedná, jak lze od osoby průměrných
vlastností v soukromém styku důvodně očekávat a pokud škůdce neuplatní své zvláštní
znalosti a schopnosti či dovednosti, ačkoliv takové vlastnosti dá najevo, tedy je má, nebo kdy
se zaváže k činnosti, kde jsou takové zvláštní schopnosti potřebné. Taková zvláštní zákonná
konstrukce je však víceméně zbytečná, protože zákonnou domněnku nedbalosti škůdce
z obecného hlediska formuluje už předchozí odstavec.
2.3 Subjekty odpovědnosti za újmu
Subjekty odpovědnosti za újmu v občanském právu jsou všechny osoby, které jsou byť
v různé míře nadány právní osobností jakožto způsobilostí mít v mezích právního řádu práva
42

ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., PELIKÁNOVÁ I. Občanský zákoník: Komentář; 6. svazek (§2521 až 3081).
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Komentáře Wolters Kluwer: Rekodifikace, str. 945
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a povinnosti, svéprávností jakožto způsobilostí nabývat pro sebe vlastním právním jednáním
práva a zavazovat se k povinnostem a v neposlední řadě pak deliktní způsobilostí jako
způsobilostí subjektů práva nést odpovědnost za porušení povinnosti vlastním protiprávním
jednáním nebo za vzniklý následek.
Těmito osobami jsou:
1)

fyzické osoby,

2)

právnické osoby,

3)

stát či vyšší samosprávné celky v samostatné působnosti.

2.3.1 Fyzická osoba
V případě, kdy fyzická osoba odpovídá za zavinění, tedy na základě subjektivní odpovědnosti,
za porušení právní povinnosti se vyžaduje určitá míra způsobilosti k zaviněnému
protiprávnímu jednání neboli deliktní způsobilost. Deliktní způsobilost představuje dvě
intelektuální složky, které se musí u dané osoby v každém případě vyskytovat společně. Tak
deliktní způsobilost rozumovou (intelektuální, rozpoznávací), která znamená, že osoba je
schopna posoudit škodlivost svého jednání pro zájmy chráněné zákonem a posoudit následky
tohoto jednání. Zároveň se předpokládá existence způsobilosti volní (ovládací, určovací),
která znamená, že subjekt práva je způsobilý ovládat své jednání. Deliktní způsobilost může
být tedy dána jen u duševně zdravé fyzické osoby. Deliktní způsobilost vzniká v plném
rozsahu až zletilostí, tedy dovršením osmnáctého roku věku a neexistencí takové duševní
choroby, která by u fyzické osoby způsobila omezení jejich ovládacích a rozpoznávacích
schopností, a to jedné z nich nebo obou. Občanské právo předpokládá z tohoto pravidla jistou
výjimku, a to v takovém případě, kdy se osoba svým zaviněným jednáním (v úmyslu či
nedbalosti) uvedla do takového stavu, ve kterém nebyla schopna ovládnout své protiprávní
jednání a rozpoznat jeho škodlivost pro zájmy chráněné právem. 43 Ani v případě osob
nezletilých či osob stižených duševní chorobou není vyloučena jejich deliktní odpovědnost.
V jejich případě se deliktní způsobilost posuzuje individuálně a vždy je třeba v konkrétním
případě zvážit, zda nezletilá osoba byla schopna své jednání ovládnout a posoudit jeho
následky pro právem chráněné zájmy. Mimo to se u nezletilých zkoumá také jistá rozumová
vyspělost vzhledem k jejich volní a rozumové způsobilosti. I nezletilá osoba či osoba stižená
duševní poruchou je odpovědná za protiprávní jednání, pokud má v době tohoto jednání

43

Viz. ust § 24 NOZ
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zejména vzhledem ke svému věku, povaze způsobené škody schopnost posoudit své jednání a
posoudit a určit jeho následky.
Občanské právo vychází z předpokladu, že člověk, který je zletilý a není stižen duševní
poruchou, která by omezovala schopnost ovládnout své jednání a rozumově posoudit a
zhodnotit, zda svým protiprávním jednáním neškodí právem chráněným zájmům a může se
tedy svobodně rozhodnout, jakým způsobem se v konkrétní situaci zachová, jedná takovým
způsobem, který je v souladu s právem. I NOZ tedy vychází z vyvratitelné právní domněnky,
že osoba, která splnila všechny předpoklady deliktní odpovědnosti za porušení mimosmluvní
odpovědnosti, jedná zaviněně, a to nejméně z nevědomé nedbalosti.44
V případě, že občanské právo namísto subjektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti za
zaviněné jednání předpokládá tzv. objektivní odpovědnost bez ohledu na zavinění, zavinění se
nezkoumá. V takovém případě odpovídá za újmu i osoba nezletilá nebo osoba stižená duševní
poruchou.
2.3.2 Právnická osoba
Vedle osob fyzických předpokládá občanské právo odpovědnost deliktní také u právnických
osob. Jelikož právnické osoby mají právním řádem přiznanou právní osobnost a svéprávnost,
logicky je s nimi spojena také odpovědnost za protiprávní jednání. Občanské právo v tomto
směru mezi fyzickými osobami a právnickými osobami, potažmo státem a veřejnoprávními
korporacemi nečiní rozdíl45. Jediný rozdíl spočívá v tom, že právnická osoba nabývá deliktní
způsobilost již k okamžiku vzniku právní osobnosti právnické osoby, tedy ode dne svého
vzniku.46
Zavinění právnické osoby již v minulosti – a představuje i dnes – složitý teoretický i praktický
problém.47 Problém týkající se jednání (a protiprávního jednání) právnických osob tkví v tom,
jak právnická osoba jako pouhá juristická osoba vytvořená uměle na půdě práva, mocí zákona
a z vůle zákonodárce může jednat, tedy mít vůli a tuto svou vůli projevovat. Česká právní

44

Viz. ust. § 2911 NOZ
Nový občanský zákoník používá v právní úpravě závazků z deliktů (ust. § 2894 a násl. NOZ) pro označení
subjektu, který odpovídá za zaviněné protiprávní jednání (subjektivní odpovědnost) nebo za ohrožení bez ohledu
na zavinění (objektivní odpovědnost; viz. ust. § 2895 NOZ) termín škůdce. Škůdcem přitom rozumí fyzickou
osobu, právnickou osobu i stát a veřejnoprávní korporace.
46
Za den vzniku právnické osoby se považuje dle ust. § 94 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, den nabytí účinnosti usnesení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku.
47
KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., Občanské právo hmotné 1, 4. aktualizované a doplněné vydání.
Praha:ASPI, a.s., 2005, str. 465.
45
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nauka i praxe vychází tradičně z tzv. fikční teorie48, dle níž právnická osoba nemá vlastní vůli.
Tuto její vůli nahrazují její orgány tvořené jinými osobami a svou vůli projevuje a práva a
povinnosti nabývá prostřednictvím svých zástupců. Otázkou tedy je, zda se má právnické
osobě přičítat právní jednání (a protiprávní jednání) zástupce a důsledky jednání, nebo zda by
měla odpovídat právnická osoba za jednání svého zástupce dle obecné právní úpravy o
zastoupení.
V případě, že připustíme druhou z výše nastíněných možností, odpovídá právnická osoba za
protiprávní jednání svého zástupce, neboť dle ust. § 436 NOZ vznikají práva a povinnosti ze
zastoupení přímo zastoupenému. Jedná se ale pouze o případy, kdy zástupce jedná v souladu
se zástupčím oprávněním a v jeho mezích. V případě, že zástupce právnické osoby svévolně
meze zástupčího oprávnění překročí, je odpovědnost právnické osoby omezena pouze na
případy, kdy právnická osoba takové překročení zástupčího oprávnění schválí. Logicky tak
může docházet v mnoha případech ke konfliktu zájmů, kdy statutární orgán jedná za
právnickou osobu, a v důsledku jeho protiprávního jednání bude opět tento zástupce jednat za
právnickou osobu. Pokud v zastoupení právnické osoby své protiprávní jednání schválí,
odpovídá tedy za jeho protiprávní jednání právnická osoba, jejímž je zástupcem. Výše
uvedená úvaha je tedy nepřijatelná.
Přímou odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání svého zástupce proto zakotvuje
ust. § 167 NOZ, když přičítá odpovědnost za škodu způsobenou členem voleného orgánu,
zaměstnancem nebo jiným jejím zástupcem vůči třetí osobě této právnické osobě.49 Na jiném
místě NOZ pak toto ustanovení doplňuje ust. § 2914 NOZ, které přičítá odpovědnost každému
(tedy i právnické osobě), pokud „při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo
jiného pomocníka.“ Právnická osoba tak v obou případech za újmu způsobenou svými
zástupci odpovídá stejně jako by ji způsobila sama.50 I v tomto případě však lze stanovit jisté
mantinely odpovědnosti právnické osoby. Právnická osoba bude odpovídat v případě, že
zástupce byl v jistém právním vztahu vůči právnické osobě a pokud škodu způsobil při
činnosti, která spadá do působnosti této právnické osoby. Vyloučena tak bude odpovědnost
48

V českém právním prostředí má zásadní význam tzv. Savignyho fikční teorie, jejíž podstatou je, že právnická
osoba je konstruována pouze k juristickým účelům, je vytvořena silou zákona, v reálném světě však neexistuje.
Právnická osoba nemá tedy vlastní vůli a práva a povinnosti může nabývat jen prostřednictvím zástupce. Blíže
k této a ostatním teoriím viz. Knappová, M., Švestka J., Dvořák J., Občanské právo hmotné 1, 4. aktualizované a
doplněné vydání. Praha:ASPI, a.s., 2005, str. 201 a násl..
49
Za další zástupce lze kromě členů voleného orgánu a zaměstnanců považovat zejména statutární orgán či
jeho člen způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, člen dalšího orgánu, člen právnické osoby.
50
Nový občanský zákoník v první větě ust. § 2914 přebírá právní úpravu ust. § 420 odst. 2 OZ.
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právnické osoby v případě excesu jejího zástupce, když tento svým protiprávním jednáním
např. sleduje pouze své osobní zájmy nebo zájmy jiné než právnické osoby, kterou zastupuje.
2.3.3 Stát a osoby veřejného práva
Stát je účastníkem občanskoprávních vztahů a subjektem práva stejně jako osoby fyzické
nebo právnické. Nový občanský zákoník přiznává v občanskoprávních vztazích státu
postavení právnické osoby dle ust. § 21 NOZ. Zákon tak pokládá stát v občanskoprávních
vztazích za korporaci občanů a přiznává státu právní osobnost i svéprávnost, jakož i deliktní
způsobilost, a to ve stejném rozsahu jako právnickým osobám.
Právní teorie se tradičně vypořádává s dvojjedinou povahou státu, který na jedné straně
vystupuje jako vykonavatel veřejné moci, tvůrce právních norem a suverén a je tedy v tomto
postavení ostatním subjektům soukromého práva nadřazen. Vystupuje tedy jako mocenský
(imperativní) orgán. Na druhé straně ale právě v občanskoprávních vztazích jedná a vystupuje
vůči ostatním subjektům soukromého práva v souladu s ust. § 21 NOZ jako rovnocenný
subjekt soukromého práva, jehož postavení se zásadně neliší a nemá lišit od postavení
ostatních subjektů. Právní teorie rozlišuje fiskus (erár) a imperium. Fiskem se rozumí stát
jakožto subjekt majetkových práv, který je subjektem stejných právních vztahů jako ostatní
osoby soukromého práva. Imperium je role státu jako tvůrce právních norem, subjekt ze své
povahy v imperativním postavení vůči ostatním subjektům soukromého práva.
Otázkou zůstává, zda stát má být v rámci soukromého práva považován za skutečnou
právnickou osobu nebo pouze za fikci, které stát přiznává postavení subjektu soukromého
práva. Naše právní úprava dle ust. § 21 NOZ v zásadě chápe stát jako právnickou osobu
soukromého práva, která má sice mnohé rysy osoby soukromého práva, ovšem stát také jako
osoba soukromého práva jedná především ve veřejném zájmu a jeho autonomie vůle není
zdaleka tak bezbřehá jako v případě fyzických osob a právnických osob soukromého práva. I
v případech, kdy stát vystupuje v soukromoprávních vztazích a jeho jednání se řídí předpisy
soukromého práva, není jeho postavení totožné s postavení fyzické osoby nebo právnické
osoby soukromého práva. Jeho jednání se musí řídit zákonem a stát a jeho orgány, jakož i
všechny osoby veřejného práva, musí v soukromoprávních vztazích dbát ústavněprávní
zásady, že stát smí činit jen to, co je mu zákonem výslovně dovoleno. Postavení a role státu
ve vztazích soukromého práva nelze tedy zcela oddělovat od role státu, coby subjektu veřejné
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moci a mocenského (imperativního) orgánu.51 Výše uvedenému pojetí odpovídá také druhá
věta ust. § 21 NOZ, která odkazuje na jiný právní předpis v otázce stanovení způsobu jednání
státu.52
Jestliže právní jednání státu a jeho následky upravuje zvláštní zákon, v daném případě zákon
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, pak
protiprávní jednání státu prostřednictvím jeho orgánů a zástupců upravuje zákon č. 82/1998
Sb. Předpokladem odpovědnosti dle tohoto zákona je, že újma byla poškozenému subjektu
způsobena autoritativním působením státu při výkonu veřejném moci. V ostatních případech,
které pod tento zákon nespadají, odpovídá stát podle obecných ustanovení NOZ o
odpovědnosti za škodu dle ust. § 2894 a násl. NOZ.
2.4 Charakter povinnosti k náhradě újmy způsobené orgány veřejné moci
V soudní judikatuře, jakož i v odborných kruzích se vyskytuje otázka, zda povinnost státu
k náhradě újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem
orgánů veřejné moci je spíše charakteru veřejnoprávního či soukromoprávního. Sporná
charakteristika tohoto v mnohém zvláštním druhu právní odpovědnosti vyplývá z dvojího
charakteru a spojení prvků právní odpovědnosti veřejnoprávní a soukromoprávní v jediném
institutu. Na jedné straně má odpovědnost státu za škodu způsobená nezákonným
rozhodnutím a nesprávným úředním postupem charakter veřejnoprávní odpovědnosti, neboť
pro její vznik je často nezbytný individuální akt orgánu veřejné moci nebo jen jednání orgánu
veřejné moci. Na druhé straně jsou pro vznik odpovědnosti vyžadovány předpoklady vzniku
občanskoprávní újmy a odpovědnost vzniká v důsledku protiprávního jednání či protiprávního
stavu vzniklého v důsledku činnosti orgánu veřejné moci.
Zvláštní pozice této formy povinnosti k náhradě škody je dána už tím, že odškodnění je
garantováno článkem 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod jako zvláštní ústavně
garantované právo. Stát garantuje soukromým osobám právo na nápravu křivdy, která byla
51

Důvodová zpráva k ust. § 21 NOZ opírá výše uvedené pojetí státu mimo jiné o nález Ústavního soudu ze dne
4. března 2004, sp. zn. III. ÚS 495/02. (Sbírka nálezů a usnesení, sv. 32, Praha: C. H. Beck, 2004, s. 303 an.) „I
v případech, kdy stát vystupuje v soukromoprávních vztazích, které se řídí právními předpisy z oblasti
soukromého práva, nelze jeho postavení bez dalšího ztotožňovat s postavením jednotlivce. I v takových vztazích
stát nedisponuje skutečně autonomní vůlí, jeho jednání se musí vždy řídit zákonem, i když stát zastupují z jeho
pověření jiné subjekty. Při posuzování pozice státu v takových vztazích nelze proto cele abstrahovat od druhé
dimenze státu, tj. té, v níž vykonává svou hlavní funkci, tedy státní moc.“
52
Jiným právním předpisem, který upravuje vystupování státu v občanskoprávních vztazích je zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; oblast deliktní odpovědnosti státu pak
upravuje v pozici speciální právní úpravy k NOZ zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
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způsobena právě jednáním státu, a to jednáním státu v rovině veřejnoprávních vztahů. Vzniká
jednáním orgánů veřejné moci z pozice mocenské. Pozice soukromých osob je tedy v tomto
vztahu slabší, a proto ústavodárce také uznal za vhodné garantovat právo na nápravu takto
způsobené újmy v ústavním pořádku. Z tohoto pohledu prozomůžeme hovořit o povinnosti
odškodnění újmy způsobené orgány veřejné moci jako o vztahu v rovině veřejnoprávní.53
Na druhé straně je zřejmé, že stát považuje závazkový vztah vznikající nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů veřejné moci spíše za vztah
soukromoprávní. Odpovědnost za újmu je odpovědností soukromoprávní, byť provedení
povinnosti k náhradě této újmy je založeno zvláštním právním předpisem. Subsidiárně však
tento zvláštní zákon odkazuje na obecný občanskoprávní kodex. Procesní pravidla při
uplatňování nároku na náhradu újmy vyplývají z občanského soudního řádu, včetně např.
postavení účastníků řízení, důkazního břemene či ustanovením o koncentraci řízení. Nárok je
tedy uplatňován v rámci občanského soudního řízení stejně jako nároky ze soukromoprávních
deliktů mezi soukromými osobami.
2.5 Obecná náhrada majetkové a nemajetkové újmy a náhrada majetkové a
nemajetkové újmy při výkonu veřejné moci
2.5.1 Obecná náhrada majetkové a nemajetkové újmy dle NOZ
Odpovědnost za průtahy v občanském soudním řízení je součástí odpovědnosti orgánů státu a
veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem. Jedná se o zvláštní druh odpovědnosti za škodu dle občanského práva, pro
nějž platí obecná právní úprava o náhradě majetkové a nemajetkové újmy dle hlavy III, dílu 1
ust. § 2894 až 2971 NOZ jen subsidiárně. Nový občanský zákoník se o náhradě majetkové a
nemajetkové újmy za závazky z protiprávního jednání (deliktů) způsobených při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nezmiňuje, a to ani odkazem
na podrobnou úpravu ve zvláštním zákoně. Přesto fakticky tuto oblast závazků z deliktů
zvláštní právní předpis upravuje a úprava tímto předpisem je vůči NOZ v otázce aplikace
příslušných ustanovení v postavení normy speciální vůči obecné úpravě NOZ.
Vzhledem k faktu, že odpovědnost státu za nepřiměřenou délku soudního občanského
soudního řízení je součástí právní úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy při výkonu
veřejné moci, jež je pak speciální úpravou k obecné problematice náhrady majetkové a
53

K tomu blíže také nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011, sp. zn. Pl. ÚS 10/11 při řešení otázky
odškodnění zaviněním škody poškozeným v důsledku zavinění vzatí do vazby samotným poškozeným.
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nemajetkové újmy, je nutné alespoň stručně a v základních obrysech nastínit problematiku
obecné úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy, na kterou poté naváže zvláštní úprava
dle ZOdpŠk.
2.5.2 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem je jedním ze zvláštních případů povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové
újmy. Její právní úprava je obsažena ve ZOdpŠk. Nový občanský zákoník je ve vztahu
k tomuto právnímu předpisu předpisem subsidiárním. Důvodem, proč došlo k vyčlenění
povinnosti k náhradě škody způsobených výkonem veřejné moci, je kromě obsáhlejší právní
úpravy této právní problematiky zejména zvláštní charakter těchto závazků z deliktu, neboť
k újmě zde dochází na základě právního vztahu, který je jakýmsi průnikem veřejného a
soukromého práva.
Nutnost existence zákonného právního předpisu, který blíže upraví povinnost nahradit škodu
způsobenou veřejnou mocí, vyplývá také z ust. § 36 odst. 3 LZPS, který garantuje právo na
náhradu škody způsobené mu rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné
správy nebo nesprávným úředním postupem. Bližší podmínky a podrobnosti tohoto
garantovaného práva pak musí být upraveny zákonem, což je právě ZOdpŠk.
Jak již z názvu zákona a celého druhu povinnosti k náhradě újmy vyplývá, upravuje tento
zákon povinnost nahradit škodu vzniklou při výkonu veřejné moci.
Veřejnou mocí se rozumí jak moc státu (státní moc) vykovávaná prostřednictvím orgánů
státu, ale rovněž i moc ostatních veřejnoprávních korporací, přesněji řečeno územních
samosprávných celků (dále jen „ÚSC“), tedy jen části veřejnoprávních korporací. Územní
celky odpovídají za újmu vzniklou výkonem veřejné správy v samostatné působnosti54, neboť
ÚSC jsou dle ZOdpŠk za tuto oblast výkonu veřejné správy samostatně odpovědné.
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Samostatná působnost ÚSC je správou samostatných záležitostí v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou
svěřeny zákonem do samostatné působnosti krajů. Je výrazem ústavně zakotveného práva obcí a krajů na
samosprávu. ÚSC jedná v samosprávě svým vlastním jménem a na vlastní účet. V přenesené působnosti naproti
tomu ÚSC vykonávají tu část státní správy, kterou na ně v rámci principu dekoncentrace státní správy přenesl
stát. Stát výkon přenesené působnosti financuje a odpovídá za její výkon.
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Zákon se nezmiňuje o korporacích zájmové samosprávy55. Zájmová správa není zakotvena
v ústavním pořádku České republiky. Ústava České republiky se zmiňuje o moci státní
jmenovitě v čl. 2, dle níž zdrojem veškeré státní moci je lid. Článek 100 odst. 1 Ústavy
garantuje také právo na samosprávu územních samosprávných celků jako územních
společenstev občanů. Zájmovým samosprávám však právo na samosprávu přiznáno není a
jejich moc je tedy odvozena od moci státní. Za porušení povinnosti orgány zájmové
samosprávy, které by ve svém důsledku vedlo k povinnosti nahradit tímto porušením vzniklou
újmu, je povinen k náhradě újmy stát.

3. Nepřiměřená délka řízení v civilním procesu
3.1 Mezinárodně právní ochrana práva na přiměřenou délku soudního řízení
Ústavodárce stanovil státu povinnost zajistit pro každého spravedlivý proces. Právo na
spravedlivý proces tak učinil jedním ze základních lidských práv. Jeho popřením nebo
nezajišťováním tohoto práva by stát popíral samu podstatu právního státu, jež je deklarována
v čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR (dále jen „Ústava ČR“).
Deklarování určení státu za stát právní mimo jiné předpokládá ty vlastnosti, kterými pojem
právního státu specifikuje prof. Jiří Pražák, když kromě dalšího uvádí, že “řádu právního
přesně bude šetřeno nejen ze strany poddaných, nýbrž i se strany orgánů moci veřejné, a jenž
dále poskytuje záruky bezpečné, že nebude individuální sféry jednotlivcovy se dotýkáno více,
než toho účel státu nutně vyžaduje, a i v těch případech za šetření norem právem
stanovených.“
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Jedněmi ze základních znaků právního státu je svrchovanost a

předvídatelnost zákona a ochrana práv a svobod osob prostřednictvím moci soudní. Stát a
jeho orgány postupují v souladu se závaznými procesními předpisy a mocenské zásahy do
osobní sféry jednotlivců jsou možné jen v mezích, které stát klade sám sobě, respektive svým
orgánům. Účelem takových zákonných mezí mocenské činnosti státu je právě omezit zásah
státu do práva svobod občanů na co nejnižší nezbytnou úroveň, která je ještě nutná pro
efektivní výkon státní moci. Jistým vyjádřením této charakteristiky právního státu je i zásada,
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Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká komora architektů apod. Za součást zájmové
samosprávy bývá považována i samospráva školská
56
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že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 57
Veškeré zásahy do práv a svobod přitom musí být přiměřené.
Nedílnou součástí práva na spravedlivý proces je také právo každého, aby v případě, kdy se
bude domáhat práva u nezávislého a nestranného soudu58, byla jeho věc projednána tímto
soudem bez zbytečných průtahů. Toto právo zakotvil ústavodárce v čl. 38 odst. 1 věta první
usnesení předsednictva ČNR Č. 2/1993 Sb, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „LZPS“). Zakotvení práv na projednání
věci u soudu bez zbytečných průtahů v ústavním pořádku je výsledkem transpozice
obdobných ustanovení ve starších mezinárodních smlouvách o ochraně lidských práv a
svobod.
3.1.1 Všeobecná deklarace lidský práv
Nezávazný dokument Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen „Všeobecná deklarace“)
vydaný v roce 1948 na půdě Organizace spojených národů (dále jen „OSN„) zakotvuje
v článku 8 právo každého, aby mu vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům,
porušujícím základní práva, zajištěná ústavou a zákonem. Za účinnou ochranu je přitom jistě
možné považovat i poskytnutí ochrany bez zbytečných průtahů, rychle a efektivně,
v přiměřené době. Jen taková ochrana může být dostatečně účinná. V době svého vzniku
nebyla Všeobecná deklarace obecně závazným mezinárodním dokumentem a na tuto kvalitu
ani její tvůrci neaspirovali. Obecně však dnes převládá názor, že je tento dokument dnes již
jako mezinárodní právní obyčej závazným pramenem mezinárodního práva veřejného.
3.1.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Až s odstupem téměř třiceti let přijala OSN v roce 1966 Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech (dále jen „Pakt“). Článek 14 Paktu garantuje právo každého na
spravedlivý proces. Většina práv garantovaných tímto článkem se však vztahuje k trestnímu
řízení. Pro občanskoprávní řízení Pakt garantuje výslovně v první, resp. druhé větě článku 14
Paktu pouze rovnost práv před nezávislým a nestranným soudem a veřejnost soudního
jednání. Výslovně pak garantuje i právo být souzen bez zbytečného odkladu. Toto právo však
výslovně a explicitně garantuje jen pro trestní řízení. 59 Výbor pro lidská práva OSN však
57

V tomto respektive obdobném znění uvedeno v ust. čl. 2 odst.3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních
práv a svobod
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Ust. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
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Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals
and to a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007). UNIVERSITY OF MINNESOTA. University of
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v otázce aplikovatelnosti článku 14 odst. 1 Paktu zaujal stanovisko, že Pakt lze aplikovat co
do ochrany práva na projednání věci u soudu bez zbytečného odkladu nejen pro trestní řízení,
ale rovněž pro řízení občanskoprávní. Výbor pro lidská práva zaujal stanovisko, že právo na
spravedlivý proces v sobě implicite zahrnuje také právo každého, aby jeho věc byla vyřízena
soudem bez zbytečných průtahů, a to nejen v trestním řízení, ale rovněž tak v řízení
občanskoprávním. Právo na spravedlivý proces tak v sobě zahrnuje dle Výboru pro lidská
práva OSN právo na projednání věci v přiměřené lhůtě. Toto stanovisko vyplývá například
z názoru Výboru pro lidská práva OSN ve věci Muňoz Hermosa proti Peru 60 a Fei proti
Kolumbii z roku 1995. 61 Výklad tohoto článku, který by dovoloval aplikovat právo na soudní
řízení bez zbytečného odkladu vedle explicitně vyjádřeného trestního řízení také na
občanskoprávní řízení je dle mého názoru nutno považovat za značně širokou interpretaci
právní normy, byť je taková interpretace ve prospěch práv a svobod jednotlivce.
Dodržování pravidel stanovených Paktem kontroluje Výbor pro lidská práva založený na
základě opčního protokolu. Občané účastnických států opčního protokolu jsou v případě
porušení občanských a politických práv ze strany orgánů veřejné moci členského státu
oprávněni, podat proti státu písemné oznámení Výboru OSN pro lidská práva. Oznámení o
porušení práv garantovaných Paktem je přípustné je pod podmínkou, že občan členského státu
vyčerpal všechny dostupné vnitrostátní prostředky k ochraně svého práva. Je tedy zřejmé, že
právo na ochranu práva před soudem v přiměřené době je právem vskutku globálním.
Vzhledem k efektivnější úpravě vymahatelnosti tohoto práva v níže popsané Úmluvě o
ochraně lidských práva a základních svobod však není v České republice mechanismus na
základě opčního protokolu Paktu využíván.
3.1.3 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Právo na spravedlivý proces dále upravuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod (dále jen „Úmluva“), která je nejdůležitější úmluvou o ochraně lidských práv v rámci
systému ochrany lidských práv Rady Evropy a základní normou mezinárodní ochrany

Minnesota: Human Rights Library [online]. [cit. 2013-10-26]. Dostupné z:
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom32.html
60
Ruben Turibio Muňoz Hermoza proti Peru, Názor Výboru pro lidská práva OSN ze dne 4. listopad 1988,
sdělení č. 203/1986, UN Doc. Supp. Č. 40 (A/44/40) na 200 (1988), In UNIVERSITY OF MINNESOTA.
University of Minnesota: Human Rights Library [online]. [cit. 2013-10-26] Dostupné z
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session44/203-1986.htm
61
Fei proti Kolumbii, Názor Výboru pro lidská práva OSN ze dne 4. dubna 1995, sdělení č. 514/1992, UN. Doc.
CCPR/C/53/D/514/1992 (1995); In UNIVERSITY OF MINNESOTA. University of Minnesota: Human Rights
Library [online]. [cit. 2013-10-26] Dostupné z http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws514.htm
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lidských práv v Evropě. Tuto Úmluvu Česko (resp. Československo) ratifikovalo 18. března
1992 a součástí českého právního řádu je tato úmluva pod číslem 209/1992 Sb., ačkoliv
Úmluva vznikla na půdě Rady Evropy již v roce 1950, tedy zhruba dva roky po Všeobecné
deklaraci lidských práv.
Šestý článek Úmluvy zakotvuje právo na projednání záležitosti každého nezávislým a
nestranným soudem spravedlivě, nestranně a v přiměřené lhůtě. Tento článek, který souhrnně
garantuje právo na spravedlivý proces, je vůbec nejdůležitějším ustanovením Úmluvy
v oblasti garance práv jednotlivce při soudním občanskoprávním či trestním řízení. Na článek
5 a 6 Úmluvy odkazuje také poznámka pod čarou k ust. § 13 odst. 1 ZOdpŠk. Význam tohoto
odkazu spočívá jednak v tom, že se vnitrostátní soudy musí řídit kritérii hodnocení délky
řízení a posuzovat přiměřenost délky soudního řízení dle závěrů judikatury Evropského soudu
pro lidská práva (dále jen „ESLP“) aplikující Úmluvu, jednak poukazuje na to, že v souladu
s ust. čl. 6 odst. 1 Úmluvy je pro posouzení nároku na odškodnění za nepřiměřenou délku
řízení podstatná celková délka soudního řízení. Při rozhodování musí tedy soudy postupovat
v souladu s judikaturou ESLP a především pak k pojmu přiměřenosti soudního řízení.62
Ve vztahu k právu na spravedlivý proces a tedy i na přiměřenou délku soudního řízení je
nutno zmínit také čl. 13, který garantuje právo každého jednotlivce domáhat se porušení
svých práv a svobod přiznaných Úmluvou prostřednictvím účinných právních prostředků
nápravy před národním orgánem. Za účinný prostředek nápravy nepřiměřené délky soudního
řízení považuje ESLP takový, který je schopen buď omezit nepřiměřenou délku soudního
řízení, nebo v případě, kdy již k takové nepřiměřené délce řízení dojde, poskytuje dostatečnou
nápravu takového stavu účastníkovi řízení. ESLP formuloval ve svém zásadním rozsudku
týkajícím se nepřiměřené délky soudního řízení ve věci Apicella proti Itálii také další
náležitosti, které musí splňovat vhodný kompenzační prostředek: odškodnění musí být
poskytnuto dostatečně rychle, tedy řízení o samotném odškodnění před příslušným orgánem
nebo před soudem musí proběhnout bez zbytečných průtahů a samotné odškodnění musí být
dostatečně rychle vyplaceno. Výše odškodnění musí být zároveň adekvátní částkám, které by
za obdobné průtahy poskytl i ESLP.63
Oproti všem ostatním mezinárodním dohodám o lidských právech je Úmluva zcela
přelomová, neboť se v jejím rámci vytvořil postupem času efektivní systém kontroly Úmluvy.
62
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Viz. také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2010, sp. zn. 30 Cdo 1614/2009
Rozsudek ESLP ze dne 29. března 2006, sp. zn. 64890/01, ve věci Apicella proti Itálii, § 84-96
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Na základě 2., 8., 9., 11. a 14. Protokolu k Úmluvě byla vytvořena Evropská komise pro
lidská práva a později ESLP. Reformou těchto institucí na základě 11. protokolu k Úmluvě
z roku 1998 vznikl jediný ESLP se sídlem ve Štrasburku. Jeho významnou předností je právo
jednotlivců, skupin jednotlivců či nevládních organizací členských států Úmluvy obracet se
na Soud přímo se stížnostmi na porušení práv garantovaných Úmluvou. O mechanismu
kontroly dle Úmluvy je podrobněji pojednáno v kapitole 5.3.
3.1.4 Listina základních práv Evropské Unie
Chronologicky posledním mezinárodněprávním dokumentem, nikoliv však co do významu je
Listina základních práv Evropské Unie (dále jen „EU“). Tento dokument deklarující základní
práva v EU měl být původně součástí Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Nakonec byl však
vyhlášen samostatně v roce 2000 na summitu v Nice. Původně se jednalo pouze o právně
nezávaznou politickou deklaraci Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise. Právně
závazným pro všechny členské státy EU se tento dokument stal až v roce 2009, přesněji ke
dni 1. prosince 2009, kdy nabyla platnosti Lisabonská smlouva. Listina základních práv EU
(dále jen „Listina“) je nyní právně závazným dokumentem práva EU, který má dle čl. 6
Smlouvy o EU právní sílu jako zakládající dokumenty. Je tedy aplikačně nadřazen tzv.
právním aktům EU. 64 Listina garantuje právo na spravedlivý proces včetně práva na
přiměřenou délku řízení vůči orgánům EU a vůči orgánům členských států EU v případě, kdy
orgány členských států aplikují právo EU.65 Listina tak de facto doplňuje ochranu lidských
práv na základě Úmluvy vůči porušení lidských práva a svobod orgány EU, když tato ochrana
by měla být jednotná v rámci všech členských států EU. 66 Listina v článku 52 odst. 3
odkazuje na Úmluvu, když uvádí, že smysl a rozsah práv obsažených v Listině je stejný, jaký
mají práva a svobody v Úmluvě, pokud oba dokumenty garantují totožná práva a svobody.
Zároveň však Listina nevylučuje širší ochranu práv než má Úmluva.
Ochranou proti porušování práv a svobod deklarovaných Listinou byly pověřeny soudy EU,
především pak Tribunál EU a Soudní dvůr EU. Soudní dvůr EU (dále jen „ESD“) například
ve vztahu k právu na právní ochranu v přiměřené lhůtě dle čl. 47 Listiny vytvořil již ustálený
64

Právní akty EU byly do nabytí platnosti Lisabonské smlouvy tzv. sekundárním právem EU. Jedná se o
nařízení (obecně závazné a bezprostředně použitelné akty práva EU), směrnice (závazné pouze pro
členské státy EU co do výsledku, kterého má být dosaženo), rozhodnutí (závazná pro příjemce),
doporučení a stanoviska (právně nezávazná; jejich nedodržení však je možné v některých případech
sankcionovat)
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Viz. článek 51 Listiny základních práv EU
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Viz také KÜHN, Zdeněk. Je Listina základních práv EU potřebná?. JINÉ PRÁVO [online]. 2007 [cit. 2013-1028]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2007/04/je-listina-zkladnch-prv-eu-potebn.html
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právní názor, na jehož základě je ESD oprávněn v případě, že zjistí porušení zásady
přiměřené lhůty, zrušit rozhodnutí, kterému předcházelo takové zdlouhavé řízení, a to
v případě, že celková délka řízení měla vliv na výsledek rozhodnutí orgánu EU nebo
členského státu aplikujícího právo EU.67 Ovšem je třeba poznamenat, že právo na přiměřenou
délku řízení bylo garantováno soudními orgány EU již dříve, než bylo toto právo výslovně
upraveno článkem 47 Listiny. Právo na přiměřenou délku soudního či správního řízení před
orgány EU bylo považováno soudy EU za jednu ze základních, obecných zásad práva EU.68
Listina upravuje v hlavě VII. článku 47. právo na účinnou právní ochranu a na spravedlivý
proces. V prvním odstavci tohoto článku zajišťuje každému, „ jehož práva a svobody
zaručené právem Unie byly porušeny, za podmínek stanovených tímto článkem právo na
účinné prostředky nápravy před soudem.“ Toto veskrze obecné ustanovení pak dále rozvíjí
v dalším odstavci, kde stanoví každému „právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a
v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným
zákonem.“69 Text této normy podstatě kopíruje čl. 6 odst. 1 Úmluvy.
3.2 Ústavněprávní zakotvení práva na přiměřenou délku řízení
Ačkoliv titulek, který uvozuje tuto kapitolu, se zmiňuje o právu na přiměřenou délku řízení, je
vhodné upozornit na rozdíl ve skutečné formulaci tohoto práva mezi Listinou a Úmluvou.
Úmluva hovoří o právu na přiměřenou délku řízení, Listina se zmiňuje přímo o tom, že každý
jednotlivec má právo, aby soudním řízení, v němž se rozhoduje o jeho věci, bylo vedeno bez
zbytečných průtahů. Formulace čl. 38 odst. 2 Listiny garantuje jednotlivci totožné právo jako
Úmluva. Vyjádření Listiny je však výrazně negativní. Listina víceméně formálně rezignovala
na garanci přiměřené délky soudního řízení, k níž by měly směřovat kroky zákonodárce
v podobě jednotlivých zákonných nástrojů garance přiměřené délky řízení. Namísto toho se
zaměřuje na zajištění absence vad, které by způsobovaly nepřiměřené průtahy. Jak uvádí ve
svém komentáři Hynek Baňouch, je důraz na „průtahy“ výrazem soustředění se na dílčí
činnosti a zaměřuje hlavní pozornost soudu pouze na to, aby mezi jednotlivými úkony soudu
nebyl nepřiměřený interval. Zamezování průtahů sledováním a nápravou této nečinnosti
soudu však v praxi délku soudního řízení zásadně ovlivnit nelze či se to v českém prostředí
67

Rozsudek ESD ve věci Technische Unie BV proti Komisi Evropských společenství ze dne 21. července 2006,
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alespoň nedaří. Pouhé zajištění toho, že řízení před soudem bude prosto průtahů, ještě
neznamená, že k projednání věci před soudem dojde v přiměřené lhůtě.70
Právo na přiměřenou délku soudního řízení zejména výslovně zakotvuje článek 38 odst. 2
LZPS. Tento článek stanoví, že: „Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez
zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným
důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.“
Článek 38 LZPS pak umožňuje každému, aby se domohl svého práva u nezávislého a
nestranného soudu. V prvé fázi se tak umožňuje, aby mohl svůj problém, křivdu nebo spor
představit určitému orgánu. V druhé fázi je třeba zaručit jednotlivci mimo jiné právě to, aby
se o jeho právu, rozhodne-li se jej domáhat u nezávislého a nestranného soudu, rozhodlo
v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů.71
Článek 38 odst. 2 LZPS zakotvuje některá práva, která upravují průběh, jakož i určité znaky
soudního řízení. Mezi těmito kvalitativními znaky je třeba zmínit i právo na projednání věci
„bez zbytečných průtahů“, které má poněkud jiný charakter než ostatní práva uvedená v tomto
odstavci.72
V rámci českého právního řádu, respektive ústavního pořádku je možné odkázat také na již
zmíněný článek 6 odst. 1 Úmluvy. Úmluva je v souladu s ustálenou judikaturou Ústavního
soudu jakožto ratifikovaná a vyhlášená mezinárodní smlouva o lidských právech a základních
svobodách považována Ústavním soudem za součást ústavního pořádku ČR. 73 Nelze
opomenout, že právo na projednání věci u soudu bez zbytečných průtahů je součástí práva na
spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny.
Listinou zakotvené právo jednotlivce na projednání věci před orgánem veřejné moci bez
zbytečných průtahů v zásadě provádí obecné pravidlo, které je vlastní většině evropských
právních řádů, a to že není důvod činit rozdíl mezi spravedlností opožděnou a spravedlností
odmítnutou (justice delayed is also justice denied). 74 Jak již bylo uvedeno výše, ústavní
pořádek ČR garantuje v čl. 36 odst. 3 LZPS právo na náhradu újmy způsobené při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, přičemž podrobnou úpravu a
70
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postup při uplatňování tohoto práva přenechává dle čl. 36 odst. 4 LZPS prováděcímu zákonu,
tedy ZOdpŠk.75
Povinnost státu nahradit újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního řízení nevyplývá,
jak je výše zřejmé, ze samotného článku 36 Listiny. Samotný článek 36 odst. 3 LZPS
zakotvující právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem není přímo aplikovatelný, neboť nemá normativní povahu. 76 Článek 36
odst. 3 LZPS garantuje právo na odškodnění jen v obecné rovině. Ke vzniku povinnosti státu
na odškodnění musí být splněny podmínky zákonné normy předpokládané na základě čl. 36
odst. 4 LZPS, tedy ZOdpŠk. Podmínky stanovené zákonem by ovšem neměly nepřiměřeně
zúžit ústavním pořádkem garantované právo na odškodnění újmy způsobené jednáním orgánů
veřejné moci.
Na druhé straně však Ústavní soud v některých svých rozhodnutích odkazuje na aplikaci čl. 1
odst. 1 Ústavy ČR o zásadě materiálního právního státu. Součástí této zásady, jak uvádí
Ústavní soud, je i povinnost státu, nést objektivní odpovědnost za činnost svých orgánů a za
jednání, kterým orgány veřejné správy zasahují do základních práv jednotlivce.77 Je možné
souhlasit s tím, že povinnost státu nést odpovědnost za jednání orgánů veřejné správy lze
vynutit přímo již na základě ústavněprávních předpisů a lze ji tedy vynutit již ze samotných
základů právního státu.
3.3 Zákonná garance práva na přiměřenou délku řízení a prostředky proti průtahům
v civilním soudním řízení
Garance přiměřené délky řízení před orgánem veřejné moci, které bude prosto zbytečných
průtahů, vyplývající zejména z čl. 6 odst. 1 Úmluva a čl. 38 odst. 2 LZPS, se dále promítá do
zákonných předpisů, neboť základní povinností zákonodárce je zajistit takové zákonné
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Za pozornost v této souvislosti stojí starší rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 22. září 1999, sp. zn. I. ÚS 245/98, který
podřizuje výklad tehdejšího prováděcího zákona, zák č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou orgánem státu
nebo jeho nesprávným úředním postupem, čl. 36 odst 3 LZPS a stanoví, že obecně odpovědnost státu za škodu nesprávným
úředním postupem bez ohledu na to, jakou složkou státní moci, tedy zda moci soudní, výkonné a zákonodárné, byla škoda
způsobena. V souladu s tímto nálezem by tedy pravděpodobně bylo možné odškodňovat i případnou škodu způsobenou
orgánem moci zákonodárné, resp. například jeho nečinností v zákonodárném procesu. Tato otázka však ani v judikatuře
Ústavního soudu, ani v odborné diskuzi nemá dosud jednoznačný závěr. V novějším judikátu Ústavního soudu ze dne 28.
dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09 se Ústavní soud vyslovil proti odpovědnosti státu za nečinnost zákonodárného sboru, neboť
jde o odpovědnost politickou, nikoliv právní. Stanovisko Ústavního soudu k této problematice se však setkalo i
s nesouhlasnými reakcemi odborné veřejnosti. Samotný nález je doplněn minoritním vótem soudce Ústavního soudu JUDr.
Pavla Holländera.
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Viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 25. Května 2005, sp. zn. IV. ÚS 162/04 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
11. Května 2011, sp. zn. 31 Cdo 3916/2008.
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Viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 14. Prosince 2011, sp. zn. Pl. ÚS 35/09
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prostředky, jejichž prostřednictvím je možné garantovat dodržování práva na spravedlivý
proces, a to především dodržováním přiměřené délky soudního řízení.
V oblasti zákonné úpravy průběhu civilního soudního řízení zakotvuje garanci přiměřené
délky soudního řízení především zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen
„OSŘ“) pro oblast civilního řízení sporného. Záruka přiměřené délky soudního řízení bez
zbytečných průtahů v tomto zákonném předpisu je obsažena zejména v jednom z úvodních
ustanovení, ust. § 6 OSŘ, které požaduje takový postup soudu v soudním řízení, jehož cílem
bude rychlá a účinná ochrana práv v součinnosti se všemi účastníky řízení a při spolehlivém
zjištění všech, mezi účastníky sporných skutečností. Rychlost a účinnost řízení není přitom
nutné posuzovat odděleně. Je zřejmé, že tyto dva zákonné požadavky na civilní soudní řízení
jsou neoddělitelně spjaté. Účinné může být jen takové soudní řízení, které je rychlé. Také
v ust. §u 100 odst. 1 OSŘ je zakotvena povinnost soudu postupovat v soudním řízení tak, aby
věc byla soudem co nejrychleji rozhodnuta a projednána.
V oblasti zvláštních soudních řízení přistoupil zákonodárce v nedávné minulosti k jejich
vyčlenění do samostatné právní úpravy s účinností od 1. ledna 2014 zákonem
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“)78. Právní úprava zvláštních
řízení soudních neosahuje výslovně žádné ustanovení, které by soudu ukládalo povinnost
postupovat v soudním řízení v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů k rychlému a
účinnému výsledku řízení. ZŘS je ovšem vůči OSŘ ve vztahu předpisu speciálního k předpisu
subsidiárnímu. Není-li tedy stanoveno jinak, je také pro zvláštní řízení soudní možné využít
garanci rychlého a účelného soudního řízení dle ust. § 6 OSŘ. Ve stejném poměru speciality a
subsidiarity, jakou mají k sobě ZŘS a OSŘ, jsou také další procesní předpisy, především pak
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále je „EŘ“).
Také při postupu dle těchto předpisů jsou soudy a soudní orgány povinny postupovat
v souladu s ust. § 6 a § 100 odst. 1 OSŘ.
Mimo výše uvedenou obecnou povinnost soudu dle ust. § 6 a 100 odst. 1 OSŘ obsahuje OSŘ
dílčí prvky, které by měly zrychlovat soudní řízení a bránit zbytečným průtahům. Jejich výčet
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Pod zákonnou úpravu v ZŘS přechází zejména tzv. soudní řízení nesporná, která mohou být soudem zahájena
i bez návrhu. Jde zejména o soudní řízení, jejichž úprava byla do 31. 12. 2013 obsažena v hlavě páté části třetí
OSŘ. Mimo tato řízení jde např. také o řízení ve věcech manželských a partnerských (např. rozvod manželství).
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je mimo rámec této rigorózní práce. Obecně lze říci, že jde zejména o úpravu některých lhůt
pro procesní úkony soudu, které přímo nesouvisí s rozhodováním soudu v meritu věci.79
Kromě výše uvedených procesních předpisů je právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
resp. bez zbytečných průtahů obsaženo také v ust. § 5 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích, v platném znění (dále jen „ZSS“). Tento zákonný předpis ukládá soudci povinnost
rozhodovat v přiměřených lhůtách a bez průtahů.
Na základě ZSS je účastníkům umožněno využít další prostředky k zajištění přiměřené délky
řízení, a to
1)

stížnost na průtahy v řízení dle ust. § 164 a n. ZSS a

2)

návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu na základě ust §u 174a ZSS.

Podrobnější pojednání o těchto prostředcích ochrany proti průtahům v soudním řízení by
vybočovala z rámce této rigorózní práce. S odkazem na tyto prostředky je však nezbytné
zmínit, že soudní praxe nepovažuje využití výše zmíněných prostředků účastníky řízení za
prostředky k nápravě průtahů řízení, jež je povinna ČR dle ust. čl. 13 Úmluvy účastníkům
řízení garantovat.80 Takovým prostředkem je jen uplatnění nároku na náhradu nemajetkové
újmy dle ZOdpŠk a poněkud diskutabilní je ústavní stížnost dle ust. § 72 odst. 1 písm. a)
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu proti porušení práva na spravedlivý proces
zaručeného ústavním pořádkem.
Častá praxe soudů, které zjišťují, zda ve zkoumaných soudních řízeních, ve kterých mělo dle
žaloby o náhradu nemajetkové újmy dojít k nepřiměřeným průtahům v řízení, využili
poškození všech či alespoň některých z výše zmíněných prostředků a k těmto prostředkům
přičítali ještě institut ústavní stížnosti, je třeba odmítnout. Jak konstatoval Nejvyšší soud,
odpovědnost za dodržení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě a bez zbytečných
průtahů leží především na státu a nelze ji přenášet na účastníky řízení tím, že stát bude
požadovat, aby se v případě hrozících průtahů v řízení účastníci domáhali nápravy a pokud
nenavrhl nebo neuplatnil využití těchto prostředků, sankcionovat jej za takové opomenutí
snížením výše zadostiučinění. Významným závěrem tedy je, že nevyužití prostředků proti
průtahům v řízení nemůže být přičítáno k tíži poškozenému, nemůže být ovšem samozřejmě
79

Dle všeobecně uznávaného názoru nelze regulovat rozhodování soudce stanovením procesních lhůt, a to mimo
jiné pro odlišnou míru složitosti jednotlivých věcí či nutnost součinnost účastníků řízení či jiných vnějších
okolností, které jsou soudci je málo schopni ovlivnit a jsou vesměs nepředvídatelné.
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Rozsudek ESLP ze dne 16. října 2007, stížnost č. 40552/02, ve věci František Vokurka proti České republice
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přičítáno k tíži ani státu. Naopak, pokud se poškozený rozhodne tyto prostředky využít, je to
pouze jeho subjektivní právo, které má být poškozenému spíše přičítáno k dobru, nikoliv
k jeho tíži.81
3.4 Přiměřená délka řízení
Právní řád nepodává žádná zákonná ani jiná pomocná kritéria k určení otázky, jaká délka
řízení je ještě všeobecně považována za přiměřenou. Otázka přiměřené délky soudního řízení
znamená na jedné straně zajištění rychlého a hospodárného vyřízení věci, současně však nelze
popřít ani požadavek vyplývající jak z Listiny, tak z čl. 6 odst. 1 Úmluvy, aby záležitost byla
před soudem projednána spravedlivě, což znamená také dosažení spravedlivého rozhodnutí.
Mezi těmito zásadami musí soud najít pokud možno spravedlivou rovnováhu.82
Základním imperativem pro postup soudu tak, aby věc byla před soudem projednána ve lhůtě
přiměřené, a tedy bez zbytečných průtahů, je již zmíněná zásada hospodárnosti řízení, jejíž
součástí je povinnost soudu vést každé řízení k rychlému a účelnému rozhodnutí.
Jakékoliv stanovení kritérií přiměřenosti soudního řízení svázáním rozhodování soudů
zákonnými lhůtami rovněž nepřichází v úvahu, jak bylo již ostatně v této práci zmíněno
v předchozí kapitole, neboť by tím byla ohrožena samotná nezávislost soudnictví a
rozhodování soudu.
Samotný princip hospodárnosti řízení, potažmo rychlosti řízení nemůže být absolutním
hlediskem. Otázka přiměřenosti délky řízení a jeho vedení soudem bez zbytečných průtahů
nemůže převážit nad požadavkem spolehlivého zjištění všech mezi účastníky sporných
skutečností a zajištění spravedlivé ochrany práv účastníků řízení nezávislým a nestranným
soudem.83
Pojmy přiměřenost délky řízení nebo zbytečné průtahy v řízení nelze přesně definovat a je
otázkou, zda by taková definice byla vůbec žádoucí s ohledem na rozmanitost, rozdílnou
složitost a odlišné podmínky, s nimiž se jednotlivé soudy potýkají. V naprosto obecné rovině
je možné konstatovat s odkazem na ust. § 6 OSŘ, že za přiměřenou délku řízení je možné
považovat takovou délku řízení, v němž je ještě uplatnění ochrany práva před soudem účelné.
V případě pokusu vytvořit negativní, avšak poněkud přesnější definici s vymezením řízení bez
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Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 4761/2009
Viz. rozsudek ESLP ze dne 3. prosince 2002, sp. zn. 49392/99 ve věci Debasch proti Francii
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2001, sp. zn. 25 Cdo 38/2000
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zbytečných průtahů by bylo možné konstatovat, že se nejedná o řízení, kde soud je po určitou
dobu zbytečně nečinný, nepostupuje dostatečně rychle k meritornímu vyřízení věci a
nadbytečnými procesními úkony prodlužuje délku řízení.84 Obecněji tedy soud posuzuje míru
péče, s jakou soud přistupuje k vyřízení věci. Nejvyšší soud vymezil pojmový rozdíl mezi
nepřiměřenou délkou řízení a průtahy v řízení. Průtahy v řízení označuje za jev, kdy soud
nekoná v zákonem stanovené nebo přiměřené době a jde tedy zpravidla (nikoliv však vždy) o
příčinu nepřiměřené délky řízení. Porušením práva na přiměřenou délku řízení je situace, kdy
řízení trvá objektivně nepřiměřeně dlouhou dobu bez ohledu na to, zda v průběhu řízení bylo
poznamenáno průtahy v řízení. Průtahy v řízení nemusejí vždy znamenat porušení práva
účastníků v řízení, pokud se nepromítly do délky řízení takovým způsobem, že by řízení jako
celek bylo možné považovat za nepřiměřeně dlouhé.85
Zákonodárce se pokusil alespoň rámcově vymezit určitá kritéria, podle kterých je možné
posuzovat, jaký vliv má délka soudního řízení na účastníky tohoto řízení. Posouzení těchto
kritérií však již předpokládá, že délka řízení je skutečně nepřiměřená, resp. neodůvodněné
průtahy v řízení či nepřiměřená délka řízení byly v posuzovaném řízení skutečně prokázány.
Zmíněná kritéria uvádí zákonodárce v ust. § 31a odst. 3 písm. a) až e) ZOdpŠk, který byl do
ZOdpŠk vložen novelou č. 160/2006 Sb. Výše uvedená pravidla jsou výsledkem zkoumání
jednotlivých kritérií, která ve své rozhodovací praxi v dřívějších letech formuloval ESLP.
Tato kritéria také ESLP ve své praxi používá pro zhodnocení, zda délka soudního řízení před
soudem členského státu Úmluvy byla přiměřená. Výčet kritérií je pouze demonstrativní a
může být doplněn judikaturou soudů o další kritéria, která by soud shledával alespoň stejně
závažnými jako ta, která jsou ve výše uvedeném výčtu uvedena. V odstavci třetím zmíněného
ust. § 31a ZOdpŠk je tento výčet kritérií uvozen slovem „rovněž“, což naznačuje, že by se
mělo jednat spíše o doplňkový výčet. V rozhodovací praxi však soudy k těmto kritériím
přihlížejí téměř bez výjimky v každém případě a tato kritéria mohou být tak považována za
stěžejní, nikoliv jen doplňková.
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Manuál pro aplikaci ZOdpŠk vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před ESLP
zmiňuje například stížnost v případu rozsudku ESLP ze dne 3. prosince 2002, sp. zn. 49392/99 ve věci
Debasch proti Francii, kdy řízení před soudem trvalo více než 8 let v době rozhodnutí ESLP, aniž by bylo
ukončeno. ESLP však vzhledem ke složitosti řízení a k přispění samotného stěžovatele konstatoval, že
k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy nedošlo. V rozsudku ze dne 23. Května 1993, sp. zn. 13645/88 ve věci
Bunkate proti Nizozemí trvajícím „pouze“ 2 roky a 10 měsíců konstatoval ESLP porušení čl. 6 odst. 1
Úmluvy, jelikož v řízení před vnitrostátním soudem došlo k 18-měsíčnímu období nečinnosti
vnitrostátního soudu.
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Soud neposuzuje otázku, zda bylo soudní řízení přiměřené zvlášť u každého řízení a
vzhledem k jeho specifikům. Otázka přiměřenosti délky řízení se posuzuje na základě
všeobecně uznávaných kritérií.
Ustanovení § 31a odst.3 ZOdpŠk uvádí v demonstrativním výčtu následující kritéria:
a)

celková délka řízení,

b)

složitost řízení,

c)

jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům a k tomu, zda poškozený využil
dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení,

d)

postup orgánů veřejné moci během řízení,

e)

význam předmětu řízení pro poškozeného,

f)

jiné okolnosti

Ad a) Celková délka řízení
Délka řízení může být ovlivněna řadou faktorů, které ESLP také často hodnotí jako
samostatná kritéria. Právě délka řízení se posuzuje zejména podle následujících kritérií
uvedených pod body b) až e), a je tedy určována složitostí řízení, jednáním poškozeného,
jakož i postupem soudu a ostatních orgánů moci výkonné a významem předmětu pro
poškozeného. Tím se od ostatních kritérií jistým způsobem vymyká.
Pro posouzení přiměřené délky řízení je rozhodující celková doba, v níž byla projednávaná
věc před soudem vyřízena, a to bez ohledu na to, kolik stupňů soudní soustavy dané řízení
prošlo. Nesprávným by tedy byl postup soudu, pokud by zadostiučinění poskytl jen za dobu
řízení, která dle úvahy soudu překročila přiměřenou dobu řízení.86 Není také podstatné, zda
meritorní rozhodnutí v posuzovaném soudním řízení již nabylo právní moci. Do celkové
délky řízení musí být zahrnuto též eventuální řízení před dovolacím soudem nebo řízení o
ústavní stížnosti před Ústavním soudem, jak ostatně uvádí také důvodová zpráva k zákonu č.
160/2006 Sb.87 Součástí celkové doby řízení je vedle doby nalézacího řízení také doba, po
kterou probíhá řízení o výkonu rozhodnutí. Dle názoru ESLP nemůže tento soud rozhodovat o
průtazích v řízení, které nastaly před nabytím účinnosti Úmluvy pro Českou republiku dne 18.
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. listopadu 2011, sp. zn. 3o Cdo 3930/2009
ESLP zastává názor, že poskytuje-li členský stát svým občanům možnost domáhat se ochrany práv
mimořádnými opravnými prostředky (např. dovolání k Nejvyššímu soudu) či přezkum ústavnosti
rozhodnutí soudu či postupu orgánu veřejné moci, musí být doba tohoto řízení do celkové doby řízení
také zahrnuta.
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března 1992, nicméně v případě, že průtahy nastaly před tímto datem, musí vzít v úvahu stav,
v němž se toto řízení v uvedené době nacházelo. 88
Existence kvalifikované škodní události v podobě nepřiměřeně dlouhého soudního řízení,
resp. průtahů v řízení, může být konstatována i v případě, kdy soudní řízení bylo nepřiměřeně
dlouhé v dosavadním průběhu, přestože nebylo ještě pravomocně ukončeno.
Soud musí vycházet z celkové délky posuzovaného řízení ve stavu ke dni rozhodnutí o tomto
řízení.89
Do celkové délky soudního řízení je nutné zahrnout také dobu, po kterou bylo soudní řízení
přerušeno bez ohledu na to, zda byly pro přerušení zákonné důvody dle ust. § 109 odst. 1
OSŘ, kdy je soud povinen řízení přerušit nebo dle ust. § 109 odst. 2 OSŘ, kdy se přerušení
řízení ve stanovených případech ponechává na uvážení soudu.90 Je ovšem třeba zkoumat, zda
přerušení řízení je přičitatelné státu, tedy zda bylo zaviněno postupem soudu při vedení řízení.
Tak tomu je obvykle při přerušení řízení dle uvážení soudu na základě ust. § 109 odst. 2 písm.
c) OSŘ. V případech, kdy je řízení přerušeno povinně, např. z důvodu návrhu na zahájení
řízení o předběžné otázce u ESD nebo zahájení řízení před Ústavním soudem, je třeba zjistit,
zda takové zahájení řízení soudem bylo důvodné.
Pokud však k přerušení došlo například z důvodu posouzení důležité otázky ve vedlejším
soudním řízení, musí být posuzováno, zda vedlejší řízení bylo nepřiměřeně dlouhé. Pokud
tomu tak není, nelze jen z důvodu přerušení řízení konstatovat, že posuzované řízení by bylo
nepřiměřeně dlouhé.91
Pokud spolu dvě paralelně probíhající řízení souvisejí natolik, že jedno řízení nemůže být
ukončeno bez meritorního rozhodnutí v řízení druhém (např. řízení o rozvodu manželství a
řízení o úpravě poměrů rodičů nezletilých dětí rodičů po rozvodu manželství), pak je na místě
posuzovat je pro účely rozhodnutí o přiměřeném zadostiučinění dle ust. § 31a odst. 3 písm. a)
ZOdpŠk za jediné řízení.92 V takovém případě újma utrpěná v jednom z úzce souvisejících
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Viz. např. rozhodnutí ESLP o přijatelnosti stížnosti ze dne 10. ledna 2006, sp. zn. 25326/03, ve věci
Patera proti České republice
89
Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 29.června 2004, sp. zn. 50248/99 ve věci Králíček proti České
republice
90
K tomu viz. část III, bod 3 stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze
dne 13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010
91
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 30 Cdo 4923/2009
92
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2011, sp. zn. 30 Cdo 348/2010

47

řízení může být odškodněna v řízení o odškodnění za nepřiměřenou délku řízení
v souvisejícím posuzovaném řízení.
Pro účely posouzení celkové délky řízení se nesrovnává celková délka jednotlivého řízení
s dobou, po kterou by řízení mohlo v ideálním případě trvat a která by mohla být považována
za přiměřenou dobu. Rozhodující je, že délka řízení nebyla přiměřená, a to vzhledem
k individuálním vlastnostem každého jednotlivého soudního řízení.
V této souvislosti s otázkou o celkové délce řízení je nutné vyjasnit také otázku začátku a
konce soudního řízení. Začátkem se obecně rozumí den, kdy návrh na zahájení řízení došel
soudu, resp. dnem vydání usnesení o zahájení řízení, které lze zahájit bez návrhu. Specifikum
představuje insolvenční řízení, kde se má řízení vůči věřiteli za zahájené dnem, kdy tento
věřitel podal přihlášku k insolvenčnímu řízení, resp. den, kdy přihláška pohledávky došla
insolvenčnímu soudu.93
Ve vztahu ke konci soudního řízení má soudní judikatura za to, že řízení končí vydáním
posledního rozhodnutí, které je v daném řízení přípustné. Soudní řízení nekončí rozhodnutím
o řádném opravném prostředku, ale je možné do něj započítat i rozhodnutí před Nejvyšším
soudem (popř. Nejvyšším správním soudem), jakož i rozhodnutí o podané ústavní stížnosti. I
v této otázce existuje jistá výjimka vztahující se k insolvenčnímu řízení. Pro konec
insolvenčního řízení vůči věřiteli je rozhodné, kdy insolvenční správce vůči věřiteli splnil
pravomocné rozvrhové usnesení, tedy vyplatil příslušný výtěžek zpeněžení majetkové
podstaty v konkursu.94 Nekončí tedy až nabytím právní moci usnesení o skončení konkursu
po splnění rozvrhového usnesení. Promlčecí doba pro uplatnění nároku na odškodnění dle
ZOdpŠk však počíná běžet právě až nabytím právní moci usnesení o zrušení konkurzu po
splnění rozvrhového usnesení.95
Do celkové doby soudního řízení se započítává v souladu se stanoviskem Nejvyššího soudu96
také řízení o výkonu rozhodnutí. Délka vykonávacího řízení pak může být do velké míry
ovlivněna vedením vykonávacího řízení soudním exekutorem. Postup soudního exekutora je,
jak je uvedeno níže, považován za výkon státní správy dle ust. § 4 odst. 1 ZOdpŠk.
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2011, sp. zn. 30 Cdo 3340/2011
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2012, sp. zn. 30 Cdo 1265/2012
95
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. Června 2013, sp. zn. 30 Cdo 3898/2012.
96
Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2011
94
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Součástí celkové doby soudního řízení jsou též některé mimořádné opravné prostředky. Tak
zejména řízení o žalobě pro zmatečnost je součástí celkové délky řízení, neboť „důvody
zmatečnosti řízení předcházejícího žalobě pro zmatečnost leží vždy na straně soudu.“ 97
Žalobu na obnovu řízení jako druhý z mimořádných opravných prostředků však za integrální
součást považovat nelze.
ESLP rovněž v minulosti opakovaně konstatoval, že pokud má zahájení soudnímu řízení
předcházet řízení před správním orgánem, vztahuje se ochrana práva na spravedlivý proces
garantovaná v čl. 6 odst. 1 Úmluvy také na toto předcházející řízení před správním orgánem.98
Typicky se v případě České republiky jedná zejména o restituční řízení. Tento závěr
judikatury ESLP je však vytrháván z kontextu a nesprávně interpretován v českém prostředí
tak, že do celkové délky soudního řízení o satisfakci za nepřiměřenou délku soudního řízení
se započítává také doba, po kterou trvá řízení před správním orgánem, jež posuzovanému
soudnímu řízení předchází. ESLP pouze konstatuje, že předmětem ochrany dle čl. 6 odst. 1
Úmluvy je doba zahrnující všechna příslušná řízení. Řízení před správním orgánem
předcházející řízení před soudem však nemůže být předmětem stejného řízení. K řízení o
nároku na náhradu škody způsobené v řízení před správním orgánem je obvykle pasivně
legitimován jiný správní orgán jako zástupce státu, než Ministerstvo spravedlnosti.

Ad b) Složitost řízení
Soud má rovněž povinnost zjistit, zda zkoumané soudní řízení nebylo negativně ovlivněno
složitostí řízení. Složitost řízení je považována za objektivní skutečnost, která může způsobit
průtahy řízení nebo negativně ovlivnit jeho délku, aniž by však nepřiměřeně dlouhé řízení
mohlo být přičítáno soudu, který řízení vede. Předpokladem ovšem je, že nepřiměřená délka
řízení nebyla negativně ovlivněna dalšími faktory, které by bylo možné soudnímu orgánu
přičíst.
Kritérium složitosti řízení může být charakterizováno náročností při zjištění skutkového stavu
věci v případech, které vyžadují rozsáhlé dokazování, zdlouhavé vyhledávání či obstarávání
důkazů, velké množství či neurčitost uplatněných nároků. Složitost předmětu řízení může
vyplývat v případech, kdy soud jedná s více účastníky řízení, je nutno vyslechnout velké
množství svědků nebo dochází k procesnímu nástupnictví, provádí se složité dokazování
97
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. Září 2012, sp. zn. 30 Cdo 2303/2011.
Viz. rozsudek NS ČR, sp. zn. 29 Cdo 2012/2010 ze dne 31. května 2012
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vyžadující vypracování znaleckých posudků nebo shromáždění historických dokumentů či
technické dokumentace.
Komentář společně s judikaturou se kloní také k posouzení řízení jako složitého v případě,
kdy se do délky negativně promítá více stupňů, kterými řízení prošlo. V takové případě je
ovšem třeba zvážit, zda opravné prostředky byly účastníkem řízení využity účelně a zda vedly
k nápravě nesprávných rozhodnutí soudů nižších stupňů. Snížením výše zadostiučinění za
nemajetkovou újmu právě z toho důvodu, že řízení bylo složité, neboť věc byla postupně
projednávána na několika stupních soudní soustavy, ačkoliv byla předchozí rozhodnutí soudu
nižších stupňů shledána nesprávnými, by nepřípustným způsobem postihovalo účastníka
řízení za nesprávná rozhodnutí soudního orgánu. Účastník řízení byl nucen využít k nápravě
nesprávných rozhodnutí zákonem předvídané opravné prostředky, za což ovšem nemůže být
postihován snížením náhrady z důvodu složitosti řízení. Nesprávné rozhodnutí soudu nemůže
ospravedlnit průtahy v řízení ani nepřiměřenou délku řízení. Také Nejvyšší soud zaujal jasný
postoj, že z tohoto důvodu nelze klást účastníkovi řízení složitost řízení k tíži, pokud
poškozený účastník řízení nekladl překážky z důvodu bezdůvodně podávaných opravných
prostředků.99
Komentář k ZOdpŠk připouští v jistých, specifických případech také právní složitost věci100.
Odůvodnění složitosti řízení složitostí právní otázky by mělo být využíváno ve zcela
mimořádných případech, neboť vždy platí, že soud zná právo a složitost řízení nemůže být
odůvodněna neznalostí práva soudem. Výjimkou, kterou připouští ESLP, je například
počáteční neustálená interpretace nového právního předpisu nebo zapojení mezinárodního
prvku do řízení. Právní složitostí však nelze obhajovat opakované rušení rozhodnutí soudu
nižšího stupně soudy odvolacími.
Některé druhy řízení jsou považována ESLP již ze své podstaty za složitá. Tak ESLP
považuje veškerá soudní řízení týkající se restituce majetku za složitá.101
Pokud soud má posuzované řízení za příliš složité, a to při zohlednění výše uvedených
podmínek a kritérií, může v souladu se stanoviskem vládního zmocněnce pro zastupování
99

Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. srpna 2011, sp. zn. 30 Cdo 3628/2010
Právní složitost věci jako kritérium složitosti soudního řízení je dle názoru soudů přípustná např. při
obtížném určování věcné či místní příslušnosti soudu, určování organizační složky státu, která je, co by
zástupce státu pasivně či aktivně legitimovanou k účasti v soudním řízení, otázku ústavnosti právního
předpisu či v případě složité aplikace nové právní úpravy.
101
Viz. rozsudek ESLP ze dne 22. července 2003, sp. zn. 48568/99 ve věci Schmidtová proti České
republice
100
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před ESLP, obsaženém v Manuálu pro aplikaci zákona 82/1998 Sb. snížit výši přiznaného
zadostiučinění za každý rok trvání takového řízení za nepřiměřenou délku soudního řízení o
20 až 40 %. Jednalo-li by se naopak o banální spor, pak vládní zmocněnec doporučuje zvýšení
částky zadostiučinění za každý rok soudního řízení až o 20%.
Ad c) Jednání poškozeného
Také sám poškozený může svým jednáním a postupem v řízení zapříčinit průtahy v řízení,
resp. nepřiměřenou délku řízení. V občanských soudních řízeních se vyžaduje úsilí a snaha
účastníka řízení k rozhodnutí soudu a měla by být soudy při zkoumání přiměřenosti délky
řízení a existence průtahů řízení také posuzována. ESLP v této souvislosti od účastníků řízení
požaduje tzv. běžnou pečlivost či svědomitost, což poté dále specifikuje tak, že účastník má
využít všech právem předvídaných prostředků, které mohou řízení urychlit, ale musí se
oprostit od všech zdržovacích taktik a kroků.102
Tak jako v předchozím případě je však i zde nutné rozlišovat. Účastníkovi řízení musí být
ponechána možnost využít všech zákonných procesních prostředků k uplatnění jeho práv.
Účelné využívání těchto prostředků, byť by znamenalo výrazné prodloužení soudního řízení a
způsobilo jeho nepřiměřenou délku nelze účastníkovi řízení upírat a vytýkat mu příliš aktivní
postoj v soudním řízení. Naopak nutnost využít v daném řízení více stupňů soudní soustavy
může být znakem nesprávného úředního postupu na straně orgánu veřejné moci nebo
nezákonného rozhodnutí.
Procesní úkony, jejichž převažujícím účelem je, působit v soudním řízení obstrukce, které
přispívají nebo přímo působí neodůvodněné průtahy v řízení či nepřiměřenou délku řízení, by
soudem v posuzovaném řízení neměly být připuštěny a o dobu, po kterou trvaly tyto
obstrukční úkony, by měla být snížena celková výsledná výše zadostiučinění, pokud bylo
poskytnuto. Takovým jednáním by bylo podávání účelových, obstruujících vyjádření,
nedostavování se na výzvy k soudnímu jednání, podávání zjevně neodůvodněných námitek,
stížností a opravných prostředků, navrhování zcela zjevně nadbytečných důkazů a podobně.
Účastník řízení je naopak oprávněn využít všech skutečně efektivních prostředků, které mu
právní řád nabízí. Může tedy například využít procesních opravných prostředků, které jsou
pro něj v daném případě dostupné a dostatečné k dosažení nápravy. Tyto opravné prostředky
musí být také efektivní. To znamená, že při existenci dostatku informací potřebných
102

Viz. rozsudek ESLP ve věci Únion Alimentaria Sanders S.A. vs.. Španělsko ze dne 7. července 1989, stížnost
č. 11681/85
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k vyvození závěru o podání opravného prostředku lze učinit objektivní závěr, že opravný
prostředek má v soudním řízení jistou nezanedbatelnou šanci na úspěch a povede k ochraně
práv a oprávněných zájmů poškozeného.
ESLP rovněž ve své judikatuře zbavuje členské státy odpovědnosti za průtahy způsobené
v důsledku nutnosti vypořádat se v soudním řízení s procesními návrhy účastníka řízení či
jeho řádnými i mimořádnými opravnými prostředky. Je-li však uplatnění takového návrhu
efektivní a účelné a povede v konečném důsledku k nápravě nesprávného rozhodnutí, nemůže
být odpovědnost za průtahy způsobené uplatněním těchto návrhů přenášena na účastníky
řízení.103 Průtahy v řízení v důsledky těchto účelně vyžitých prostředků a návrhů by měly být
předmětem náhrady škody. V daném případě je třeba přihlédnout k jedné ze základních zásad
prezentovaných ESLP, že členské státy mají povinnost organizovat své právní (a justiční)
systémy takovým způsobem, aby mohly garantovat právo každého na konečné a spravedlivé
rozhodnutí v přiměřené lhůtě.104
Stát je ovšem povinen zajistit zákonnými prostředky takový průběh řízení, kterým bude
zajištěna přiměřená délka řízení bez ohledu na možné průtahy účastníků řízení. Jinými slovy,
je povinen zajistit takové zákonné procesní prostředky, které povedou k maximální plynulosti
soudního řízení bez nedůvodných průtahů. Zjevná absence takových zákonných prostředků by
mohla být důvodem pro vznik odpovědnosti státu za škodu v důsledku nepřiměřené délky
soudního řízení.
Účastníkovi řízení nelze přičítat k jeho tíži a omezovat tak jeho nárok na náhradu majetkové
či nemajetkové újmy, pokud zákonné procesní prostředky zmíněné výše nevyužije. Není
povinností žádného účastníka soudního řízení přimět soud, aby urychlil své vedení řízení.
Odpovědnost zajistit soudní řízení bez zbytečných průtahů leží pouze na bedrech státu a stát
musí pro splnění této povinnosti zajistit orgánům veřejné moci, především pak soudům
materiální, personální i finanční podmínky. Stejně tak nelze přičítat účastníkovi řízení k jeho
tíži skutečnosti, které sice způsobily průtahy v řízení, ale nebyly zaviněny poškozeným. Jedná
se například o nemoc poškozeného 105 nebo úmrtí účastníka řízení, v jehož důsledku bylo
nutné vyřešit otázku procesního nástupnictví. Takové okolnosti jsou tzv. vis maior a nemohou
být přičítány k tíži účastníkovi řízení, avšak ani státu.
103

K tomu viz. např. rozsudek ESLP ze dne 18. dubna 2006, sp. zn. 12605/02, ve věci Patta proti České
republice
104
Viz. rozsudek ESLP ze dne 7. ledna 2003, sp. zn. 43377/98 ve věci Žiačik proti Slovensku
105
Viz. rozsudek ESLP ze dne 7. března 2006, sp. zn. 3331/02 ve věci Bačák proti České republice
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Na druhou stranu využití preventivních prostředků účastníky řízení, které právní řád dává
účastníkům řízení k urychlení řízení (viz. níže) a zabránění nepřiměřeným průtahů, nemusí
automaticky pro poškozeného znamenat zvýšení zadostiučinění oproti účastníkovi řízení,
který tyto prostředky nevyužil. Nejvyšší soud však konstatoval, že v „konkrétních případech
(…) může dojít ke zvětšení újmy (frustrace) účastníka řízení, ve kterém dochází k průtahům,
navzdory úspěšným stížnostem na ně, tj. navzdory tomu, že jsou předsedou soudu (pozn.:
preventivní prostředky uvedené níže) shledány oprávněnými106.“ V takovémto případě mohl
účastník řízení utrpět větší nemateriální újmu, než kdyby výše zmíněné prostředky vůbec
nevyužil, a náleží mu tedy zadostiučinění přiměřeně zvýšené právě z tohoto důvodu.
Chování stěžovatele, v jehož důsledku dojde v řízení k neodůvodněným průtahům nebo je
délka řízení nepřiměřená, je jediným z kritérií uvedených v této kapitole, v jehož důsledku
může být příslušným soudem konstatováno, že nedošlo k porušení čl. 6 Úmluvy přesto, že
soudní řízení trvalo nepřiměřeně dlouho.
Pokud soud uzná, že účastník řízení významným způsobem přispěl k délce řízení, měl by
soud podle doporučení obsaženém v Manuálu pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. ohodnotit
tuto účastníkovu „aktivitu“ snížením částky zadostiučinění o 20 – 40%. Naopak v případech,
kdy účastníkovi řízení nelze vytknout podíl na průtazích v řízení či spíše naopak, je-li
prokázáno, že účastník řízení využil možnosti k zamezení průtahů a urychlení osudního
řízení, doporučuje vládní zmocněnec zvýšit částku zadostiučinění o 20%.
Ad d) Činnost orgánů státu
Čtvrtým hlediskem je činnost orgánů státu. Skutečnost, zda a jakým způsobem přispěly
orgány státu, v daném případě tedy především soudní orgány k nepřiměřené délce řízení, hraje
významnou roli v otázce míry zadostiučinění, které má být za vzniklé průtahy poškozenému
přiznáno. V posuzovaném řízení se zkoumá mimo jiné, zda průtahy v řízení neměly původ
v počínání soudního orgánu, zda si počínal dostatečně aktivně při vedení soudního řízení,
nebo jak reagoval na vzniklou procesní situaci. Soud v posuzovaném řízení má zkoumat také,
zda řízení probíhalo plynule bez zbytečných prodlev či provádění nadbytečných úkonů
z podnětu soudu. K tíži státu jsou přičítány také dlouhotrvající spory o věcnou příslušnost
v řízení,
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bezdůvodné odročování jednání,
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zanedbání dohledu nad vypracováním

Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 30 Cdo 3172/2012
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 30 Cdo 4067/2010
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Viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 19. září 2002, sp. zn. IV. ÚS 597/02
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znaleckého posudku v přiměřené době, 109 bezdůvodné přerušení řízení nebo opakovaného
rušení rozhodnutí soudu nižšího stupně pro chyby v právní interpretaci, nerespektování
judikatury
názoru,

110

soudu

vyššího

stupně

soudní

soustavy

nebo

závazného

právního

nerespektování precedenční závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu.

111

Nerespektování publikovaného precedenčního výroku rozhodnutí Nejvyššího soudu (nebo
Nejvyššího správního soudu), popř. Ústavního soudu, přičemž právě z tohoto důvodu bylo
rozhodnutí soudem vyšší instance zrušeno je rovněž důvodem způsobujícím nepřiměřenou
délku řízení. Nerespektování rozhodnutí soudu vyššího stupně musí být v takovém případě ale
odvolacím soudem v jeho rozhodnutí výslovně uvedeno. 112 ESLP také v minulosti vytýkal
například zdlouhavé předávání spisu mezi jednotlivými orgány a stupni soudní soustavy.113
Každý jednotlivý důvod nemusí způsobovat sám o sobě průtahy v řízení nebo vést
k nepřiměřené délce řízení, ale může jednotlivě přispět k celkové nepřiměřené délce soudního
řízení a tím přispět k porušení práva účastníků řízení na projednání věci v přiměřené lhůtě.114
Jednotlivý mírný průtah v soudním řízení však lze tolerovat. Nejvyšší soud, stejně jako ESLP
tak činí, pokud celková délka soudního řízení není nepřiměřeně dlouhá. Měřítkem je pak
zejména, že soudy věnují danému řízení dostatečnou péči, aby délka řízení nebyla
nepřiměřená.
K výše uvedeným důvodům je možné zopakovat, jak bylo již uvedeno výše, že stát je
odpovědný za dodržení práva na projednání věci soudem v přiměřené lhůtě, resp. bez
zbytečných průtahů v řízení, a k tomu musí vytvořit nejen potřebné procesní prostředky, ale
rovněž přizpůsobit soudní systém, personální, finanční a technické vybavení soudů. Průtahy
z důvodu dlouhodobé přetíženosti soudů nebo jednotlivých soudců, nedostatečného
personálního nebo technického vybavení soudů nemohou být v žádném případě k tíži
poškozeného účastníka řízení.
Ad e) Závažnost sporu pro účastníka řízení
Významnou roli mezi kritérii pro posouzení přiměřenosti délky řízení sehrává také závažnost
samotného sporu pro účastníka řízení. Ačkoliv je toto kritérium v ust. §u 31a odst. 1 písm. e)
ZOdpŠk na posledním místě, jde o kritérium, které je pro stanovení míry složitosti řízení

109

Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. listopadu 2010, sp. zn. 30 Cdo 3759/2009
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 1328/2009
111
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 1637/2009
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2012, sp. zn. 30 Cdo 1916/2010
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Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 2. ledna 2003, sp. zn. 41486/98, ve věci Bořánková proti České republice
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. září 2011, sp. zn. 30 Cdo 2008/2011
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klíčové. Soudy ve své judikatuře přisuzují některým typům řízení vzhledem k otázkám či
vztahům, které jsou těmito soudními řízeními dotčeny zvláštní závažnost pro účastníka řízení.
Závažnost sporu je dána především mírou zásahu soudního řízení zejména do majetkových a
osobnostních práv účastníků řízení a s tím spojenou dlouhodobou nejistotou, která je
v důsledku jisté psychické zátěže sama o sobě rovněž významným zásahem do osobnostní
integrity poškozeného jako účastníka řízení.
V oblasti civilního řízení soudního je takovými oblastmi právních vztahů, které mají pro
účastníky mnohem větší význam zejména v oblasti práva rodinného, z nichž nejvíce zasahují
do integrity účastníků spory ve věcech péče o nezletilé, dále věci osobního stavu, 115 věci
opatrovnické,116 spory v oblasti práva pracovního,117 spory vztahující se k bydlení, sociálnímu
zabezpečení118 či spory týkající se života a zdraví, resp. odškodnění za způsobení újmy na
zdraví.119
Zvláštního charakteru jsou také restituční spory, které nejsou paušálně označovány za
významné pro účastníky sporu. Jejich zvýšený zásah do majetkových a osobnostních práv
účastníků řízení, resp. osob blízkých je dán často vysokým věkem účastníků řízení či jejich
zhoršeným zdravotním stavem.120 Případné průtahy v řízení jsou takovými osobami vnímány
intenzivněji a zásah do jejich práv je tedy subjektivně z jejich strany vnímán mnohem
významněji než v případě osob jiných. Hovoříme zde o subjektivních okolnostech na straně
účastníka, které by v odůvodněných případech měl soud zkoumat obecně, nikoliv jen
v restitučním řízení. Tyto subjektivní okolnosti však již poškozený musí prokázat, na rozdíl
od jistých druhů výše uvedených druhů řízení, kde se závažnost pro účastníka řízení
v důsledku existující judikatury presumuje.
Při majetkových sporech, které obecně nelze považovat za významné pro účastníka řízení,
hraje v otázce významu roli hodnota uplatněného peněžitého nároku účastníka řízení.121 Soud
by měl dle mého názoru zohlednit rovněž poměr tohoto nároku vzhledem k majetkovým
poměrům poškozeného a význam tohoto nároku pro jeho celkovou sociální a finanční situaci.
115

Například řízení o způsobilosti k právním úkonům dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. února 2011,
sp. zn. 30 Cdo 3056/2009
116
Viz. např. rozsudek ESLP ve věci Kříž proti České republice ze dne 9. ledna 2007, stížnost č. 26634/03, § 72
117
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 4256/2009
118
Viz. např. rozsudek ESLP ve věci Salomonsson proti Švédsku ze dne 12. listopadu 2002,
stížnost č. 38978/97, § 38
119
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. května 2011, sp. zn. 30 Cdo 165/2011
120
Viz. např. rozsudek senátu druhé sekce ESLP ze dne 10. července 2003, ve věci Hartmann proti České
republice, stížnost č. 53341/99, odst. 75-76
121
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 2012/2010
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Tento názor podporuje i Jan Kolba,122, který upozorňuje na skutečnost, že v poslední době se
lze v judikatuře setkat s případy, v nichž je důležitost předmětu řízení dovozována ze širšího
okruhu okolností. Spory podnikatelů o zaplacení peněžité částky nebývají sice obecně
považovány za významné pro účastníky soudních řízení, pokud je ovšem předmětem řízení
plnění, které pro některého z účastníků může být existenciálně důležité, tedy například je-li
jeho významným zdrojem obživy nebo představuje-li významnou část jeho ročního příjmu
z podnikatelské činnosti, blíží se takový spor svým významem sporu pracovněprávnímu, a má
tak pro poškozeného velký význam.123
Do celkové výše nároku musí být zahrnuto také veškeré příslušenstvím s ním související
(úrok, úrok z prodlení) a všechny další nároky, které s nárokem v posuzovaném řízení
souvisejí (smluvní pokuta, atd.,).
V soudním řízení je třeba zohlednit nikoliv částku, která byla v řízení navrhovatelem
požadována, ale částku, která nakonec byla přiznána, s výjimkou případu, kdy navrhovatel
mohl odůvodněně očekávat vyšší částku, než jaká mu byla přiznána.

Obdobně bylo

Nejvyšším soudem rozhodováno také v případě významu konkurzního řízení pro konkurzního
věřitele.124
Nesprávný byl v minulosti názor soudů, které přiznávaly právnickým osobám nižší výši
zadostiučinění právě jen z toho důvodu, že poškozenou je právnická osoba. Jen pro tento
důvod není možné automaticky snižovat odškodnění nebo jej zcela odmítnout přiznat.
Nejvyšší soud v návaznosti na judikaturu ESLP dovodil, že újma v důsledku nepřiměřené
délky soudního řízení vzniká i právnickým osobám a také jim může být v důsledku toho
poskytnuto odškodnění.125
Nejvyšší soud ve vztahu k nemateriální újmě právnických osob zaujal názor, že při úvaze
soudu o míře satisfakce právnické osoby mají být zohledněny také vazby s jejich členy,
společníky, respektive osobami, s nimiž pojí právnickou osobu jisté zájmové vazby a
nepříjemnosti, které nepřiměřená délka soudního řízení, v němž je právnická osoba účastna,
působí těmto fyzickým osobám. Jedním dechem však dodává, že základním prvkem
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KOLBA,J., ŠULÁKOVÁ, M., str. 96
Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 23. dubna 1998, ve věci Doustaly proti Francii, stížnost č. 26256/95, odst.
46-48,
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. Května 2012, sp. zn. 29 Cdo 2012/2010
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Viz. rozsudek velkého senátu ESLP ze dne ž. dubna 2000, sp. zn. 35382/97, ve věci Comingersoll S.A. proti
Portugalsku, stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia sp. zn. Cpjn 206/2010
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imateriální újmy jsou skutečnosti vážící se k právnické osobě jako samostatnému právnímu
celku. Aktivní legitimace k nároku na náhradu škody právnické osoby však nepřísluší
fyzickým osobám s ní spojeným, neboť v jejich případě neexistuje příčinná souvislost ke
škodě způsobené osobě právnické. Počet členů právnické osoby je pro náhradu škody rovněž
bezpředmětný. 126 Na druhou stranu však při zohlednění imateriální újmy právnické osoby
musí být přihlédnuto i k nepříjemnostem, které nemateriální újma způsobuje např. členům
vedení právnické osoby, které vytvářejí vůli právnické osoby a pojí je s ní blízké zájmové
vazby. Takové vazby musí být při posouzení míry nemajetkové újmy v omezené míře
zohledněny. 127 Je tedy zřejmé, že je třeba pečlivě zvažovat míru, v jaké bude případně
zohledněna nemajetková újma fyzických osob, účastných na právnické osobě, která je
účastníkem soudního řízení. Újma těchto fyzických osob nikdy nebude posuzována a
odškodňována jako jejich vlastní újma, ale vždy nanejvýš zohledněna jako zvýšení míry
nemajetkové újmy právnické osoby.
Výše rozvedené okolnosti objektivní nebo subjektivní povahy, které svědčí pro větší význam
předmětu řízení pro účastníka, mohou být doplněny také dalšími okolnostmi, vyplývající
z tvrzení žalobce v jeho snaze dosáhnout zvýšení hodnoty zadostiučinění. Žalobce však
v takovém případě ponese důkazní břemeno k prokázání svých tvrzení o skutečnostech, jež
mají význam předmětu sporu pro poškozeného umocňovat.
Kancelář vládního zmocněnce pro Českou republiku připouští zohlednit význam předmětu
řízení pro účastníka řízení až do výše 50 % částky poskytované jako odškodnění za každý rok
nepřiměřeně dlouhého řízení.
V případě existence kritéria, které odůvodňuje nižší význam předmětu řízení pro
poškozeného, by naopak mělo být břemeno tvrzení a důkazní břemeno přičteno k tíži
žalovaného, tedy v daném případě státu.
Ad f) Jiné okolnosti
V neposlední řadě je třeba konstatovat, že výčet kritérií uvedených v ust. § 31a odst. 3
ZOdpŠk je výčtem demonstrativním,128 a je tedy možné či vhodné doplnit tato „inspirativní“
kritéria uvedená přímo v zákoně dalšími kritérii dle úvahy soudu. Jestliže soud svým
rozhodnutím posoudí přiměřenost délky řízení vzhledem k použitému kritériu a případné
126

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 30 Cdo 675/2011
Rozsudek Nejvyššího soudu ze den 29. prosince 2010, sp. zn. 30 Cdo 3908/2009
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Jak mimo jiné uvádí Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 21. června 2011, sp. zn. I. ÚS 562/11
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zadostiučinění přiměřeným způsobem upraví, lze takové kritérium v souladu s ust. § 31a odst.
3 ZOdpŠk použít.
Z dalších kritérií je možné zmínit zejména celkovou délku (rychlost) řízení o přiznání
zadostiučinění nemajetkové újmy za průtahy řízení původního. Toto kritérium zmiňuje také
ESLP.129 Stejně tak soud má přihlédnout i k délce vedlejšího řízení, neboť nepřiměřená délka
vedlejšího řízení se následovně promítá také do délky řízení posuzovaného.130
Obecné soudy naopak často pro snížení významu řízení pro účastníka používají jako kritérium
neúspěch účastníka řízení v posuzovaném řízení. Použití tohoto kritéria však považuji za
přinejmenším velmi sporné. Samotný výsledek řízení, byť by byl pro účastníka řízení
negativní, není totiž pro samotný vznik újmy v důsledku nepřiměřené délky řízení, jakož ani
pro výši případně soudem přiznaného zadostiučinění za újmu způsobenou v důsledku takové
nepřiměřené délky řízení, rozhodující. Odškodnění účastníka řízení musí být vždy stejné bez
ohledu na to, zda byl v posuzovaném řízení úspěšný či nakonec úspěšný nebyl. Účelem
poskytnutí zadostiučinění za vzniklou újmu totiž je odškodnění nejistoty poškozeného
způsobené v důsledku nepřiměřeně dlouhou dobu trvajícího řízení. Spíše než použití výsledku
řízení jako kritéria významu předmětu řízení přikláním se spíše k využití kritéria míry
nejistoty výsledku posuzovaného řízení. Takové kritérium by mohlo účinněji eliminovat
případy, kdy účastník nepřiměřeně dlouhého řízení kompenzuje neúspěch v řízení, který mohl
být přitom účastníkovi řízení již od počátku zjevný, právě nárokem na náhradu škody za újmu
v důsledku nepřiměřeně dlouhého řízení.131
Ústavní soud ve shodě s názorem ESLP například ve věci Apicella proti Itálii 132 také
konstatoval, 133 že dalším rozhodujícím kritériem nevyplývajícím přímo z demonstrativního
výčtu v ust. § 31a odst. 3 ZOdpŠk, jenž však obecné soudy budou muset brát v úvahu při
posuzování přiměřenosti délky soudního řízení a zadostiučinění za průtahy v tomto řízení, je
také délka samotného řízení o zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Jak totiž Ústavní soud
uvádí ve svém nálezu, sp. zn. I. ÚS 562/11, ve kterém odkazuje na bod 16 svého o něco
129

Viz. rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 29. března 2006, ve věci Apicella vs. Itálie, bod 95
Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 30 Cdo 4923/2010
131
V případech řízení, která jsou dle ust. §u 11-14 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném
znění, se mohou navrhovatelé, kteří jsou osvobozeni od soudních poplatků nebo v řízení, které je osvobozeno od
soudního poplatku, pokoušet, často bez větší naděje na úspěch, o vydání příznivého rozhodnutí. Případný
neúspěch může být ze strany navrhovatele kompenzován právě uplatněním nároku na náhradu škody
nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku posuzovanému soudního řízení. Příkladem takových řízení může být
řízení restituční
132
Rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Apicella proti Itálii ze dne 10. listopadu 2004, stížnost č. 64890/01
133
Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2011, sp. zn. I. ÚS 562/11
130
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staršího nálezu, sp. zn. II. ÚS 862/10, musí obecné soudy přihlížet také k samotné délce
soudního řízení o náhradu škody, resp. zadostiučinění za průtahy v řízení. Pokud by samotná
žaloba o náhradu škody za nepřiměřenou délku soudního řízení byla provázena průtahy a
délka řízení by i v tomto případě byla nepřiměřeně dlouhá, nebylo by možné považovat
žalobu za efektivní prostředek nápravy. Dle názoru Ústavního soudu také dokonce připadá
v úvahu, aby soud posuzující soudní řízení stižené průtahy sám konstatoval nepřiměřenou
délku ve vlastním řízení o náhradě škody a z toho důvodu mimořádně zvýšil náhradu škody,
aby pokryl dodatečné prodlení v tomto řízení. Obecné soudy ve shodě s názorem Nejvyššího
soudu uvedeným v bodě 8 stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího
soudu ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 ve své rozhodovací praxi přistupují ke
snižování přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu poškozených způsobenou
nepřiměřenou délkou řízení, pokud v posuzovaném řízení vystupuje na jedné straně více
účastníků, stanou-li se v tomto řízení zároveň poškozenými. Nejvyšší soud umožňuje
odškodnění přiměřeně snížit vzhledem k částce, kterou by soud měl přiznat, pokud by každý z
poškozených vystupoval sám. Tzv. sdílená újma je často ze strany obecných soudů
paušalizovaným důvodem pro snížení zadostiučinění, a to aniž by soud blíže zkoumal, zda
poškození újmu navzájem skutečně sdíleli. Taková rozhodovací praxe obecných soudů je dle
mého názoru nesprávná. V případě, že se soud rozhodne snížit přiměřené zadostiučinění
přiznané více poškozeným v rámci jednoho posuzovaného řízení, musí snížení výše
zadostiučinění dostatečným způsobem odůvodnit. V odůvodnění musí tedy soud specifikovat,
v čem konkrétně spatřuje újmu poškozeným v posuzovaném řízení navzájem.134 V opačném
případě by takové rozhodnutí bylo dle mého názoru jako nedostatečně odůvodněné
nepřezkoumatelné.

4. Povinnost k náhradě majetkové a nemajetkové újmy dle ZOdpŠk
4.1 Stát jako povinný subjekt dle ZOdpŠk
Jak vyplývá již z titulu samotného zákona, odpovědnost za škodu se vztahuje k výkonu
veřejné moci.135 Množina subjektů povinných z náhrady majetkové či nemajetkové újmy dle
ZOdpŠk je tak širší a nezahrnuje pouze stát a jeho orgány.

134

V podobném duchu se vyjádřil také Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. ledna 2013,
sp. zn. 30 Cdo 2922/2012
135
Veřejnou moc definoval již ve své rozhodovací praxi také Ústavní soud např. ve svém nálezu ze dne 25.
listopadu 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93: „ Veřejná moc je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a
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K náhradě újmy při výkonu veřejné moci je příslušný:
a)

stát jakožto nositel výkonu státní moci, kterou státu propůjčuje lid,136

b)

územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) při výkonu jejich pravomoci svěřené jim
zákonem v rámci samostatné působnosti.

Vzhledem k tématu této rigorózní práce se v dalším výkladu omezím pouze na výklad o státu
jako povinném subjektu k náhradě majetkové a nemajetkové újmy za výkon veřejné moci.
Ad a) Ustanovení § 3 ZOdpŠk blíže rozvádí, kterými orgány státu je možné při výkonu
veřejné moci způsobit majetkovou či nemajetkovou újmu.
Pod písmenem a) § 3 ZOdpŠk zákonodárce v prvé řadě jmenuje státní orgány. Tento termín
však v zákoně dále blíže nedefinuje. Je tedy třeba vypomoci si v tomto ohledu s tím, jak na
pojem státní orgán nahlíží právní teorie. Ta rozumí pod pojmem státní orgán takové orgány,
které vykonávají jménem státu veřejnou správu a pro tuto činnost je vybaven určitými
pravomocemi rozhodovat o subjektivních právech a povinnostech jednotlivců. Někdy je tento
pojem nepřesně ztotožňován s termínem orgán státní správy. Státními orgány se však vedle
orgán státní správy rozumí také orgány moci soudní (soudy, soudní exekutoři, apod.), jakož i
orgány moci zákonodárné. Otázka povinnosti státu k náhradě majetkové či nemajetkové újmy
způsobené jednáním moci zákonodárné, je však problematikou zcela specifickou.

137

Povinnost k náhradě majetkové či nemajetkové újmy rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem vzniká nejčastěji jako důsledek porušení právem stanovené povinnosti orgánem
státní správy nebo orgánem moci soudní, které v rámci své vrchnostenské pravomoci
rozhodují o subjektivních právech a povinnostech jednotlivců.
Dalším orgánem, za jehož jednání při výkonu veřejné moci nese povinnost k náhradě
majetkové či nemajetkové újmy stát, je fyzická či právnická osoba, jež vykonává státní správu
a takový výkon státní správy jí byl svěřen zákonem nebo na základě zákona. Pro tyto osoby

povinnostech subjektů. Subjekt, o jehož právech a povinnostech rozhoduje, orgán veřejném moci není
v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu.“
136
Dle ust. čl. 2 odst. 1 Ústavy ČR
137
Například odpovědnost členského státu EU za porušení komunitárního práva v důsledku pozdní, nedostatečné
nebo chybné implementace směrnice EU do vnitrostátního právního řádu. Povinnost implementace směrnice EU
do práva členského státu EU zčl. 288, třetí pododstavec SFEU a čl. 291 odst. 1 SFEU
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používá ZOdpŠk legislativní zkratku úřední osoba.138 Úřední osobě se prostřednictvím zákona
nebo na základě zákona propůjčuje vrchnostenská pravomoc nebo výkon určité činnosti
veřejnoprávní povahy. 139 Pravomoc úřední osoby může být vedle zákona samotného
vykonávána také na základě koncesní listiny udělené příslušným orgánem veřejné správy
nebo na základě autorizace.
V oblasti moci soudní jsou úředními osobami tak, jak je chápe ust. § 3 písm. b) ZOdpŠk
především notáři na základě zák. č. 358/1992, notářský řád (dále jen „NotŘ“) a soudní
exekutoři dle zákona č. 120/2001 Sb, o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (dále
jen „EŘ“).
Povinnost státu k náhradě škody způsobenou činností notáře nebo exekutora je omezena
výčtem činností, ve kterých tyto osoby vykonávají delegovanou působnost státu v oblasti
státní správy. Ustanovení § 4 ZOdpŠk taxativním výčtem zmiňuje působnosti notáře při
sepisování veřejných listin o právních úkonech, zápisech skutečností provedených notářem do
veřejných rejstříků fyzických a právnických osob podle zákona upravujícího veřejné rejstříky
fyzických a právnických osob,140 veřejné rejstříky právnických a fyzických osob141 a úkonů
notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení. a dále pak činnost soudního exekutora při
provádění úkonů podle EŘ, sepisování exekutorských zápisů či činnosti vykonávané dle EŘ
z pověření soudu.
Činnost notářů a soudních exekutorů v ust. § 4 odst. 2 ZOdpŠk je pokládána na úřední postup.
Úředním postupem by v daném případě bylo také rozhodnutí, které notář nebo soudní
exekutor vydává. V tomto ohledu již právní úprava ust. § 4 odst. 2 ZOdpŠk neodpovídá
současným pravomocem a úkolům notářů a exekutorů, když oba jsou oprávněni vydávat

138

Pojem úřední osoba podle ZOdpŠk nelze ztotožňovat s legislativní zkratkou „úřední osoba“, kterou zná např.
zák. č. 40/2009 Sb, trestní zákon, který poskytuje v ust. § 127 taxativní výčet osob a orgánů veřejné moci, které
se považují za úřední osobu. Odlišná je také legislativní zkratka dle zák. č. 50/2004, správní řád, který na základě
§ 14 považuje za úřední osobu každou osobu, která se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního
orgánu.
139
Fyzickou osobou vykonávající pravomoc státní správy jsou tzv. veřejné stráže: lesní stráž dle zákona č.
289/1995, o lesích; myslivecká stráž dle zákona č. 449/2001 Sb, o myslivosti, rybářská stráž dle zák. č. 99/2004
Sb., o rybářství, stráž přírody dle zák. č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, autorizovaní architekti dle
zákona č. 360/1992 Sb. nebo finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění.
Právnickými osobami pak například stanice technické kontroly dle zák. č. 56/2001 Sb. či školské právnické
osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Úřední osobou ve formě právnické osoby může být podle
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7- listopadu 2003, sp. zn. 51 Co 304/2003 také Česká lékárnická
komora.
140
Dle části třetí zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob
141
Začleněno novelou ZOdpŠK na základě zákona č. 303/2013, kterým se mění některé právní předpisy
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
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rozhodnutí.142 V souladu s dikcí zákona bude nutné považovat i nezákonná rozhodnutí notářů
a exekutorů za nesprávný úřední postup, neboť za použití logického výkladu argumentem a
maiori ad minus143 by součástí činnosti notáře nebo exekutora mělo být také jeho rozhodnutí.
Dle komentáře P. Vojtka k danému ustanovení stávající znění, neodpovídá současné situaci,
kdy by měla být část činnosti notářů a exekutorů posuzována jako nezákonné rozhodnutí;
nemůže mu však bránit. 144 Posouzení rozhodnutí notářů a exekutorů podle ust. § 7 a 8
ZOdpŠk by v podstatě znamenalo neaplikovat ust. § 4 odst. 2 ZOdpŠk. Posuzování
nezákonnosti rozhodnutí notářů a soudních exekutorů je poměrně nejasné. Příslušný orgán
posuzující uplatněný nárok poškozeného na náhradu škody by byl nucen de lege lata
posuzovat nezákonnost rozhodnutí a přihlížet k tomu, zda rozhodnutí notáře nebo soudního
exekutora bylo zrušeno nebo změněno příslušným orgánem a zda poškozený využil ve
stanovených lhůtách všechny opravné procesní prostředky, které mu právní řád poskytuje.
Otázkou ovšem je, zda se tato skutečnost může promítnout do rozhodnutí o náhradě škody,
neboť příslušný orgán by měl rozhodnutí posuzovat jako nesprávný úřední postup, kde
samozřejmě opravné prostředky nebo následující úkony nadřízeného orgánu nejsou logicky
možné.
Stát odpovídá v souladu s ust. § 4 odst. 1 ZOdpŠk jak za majetkovou škodu, tak také za
nemajetkovou újmu způsobenou činností těchto úředních osob. Jak již bylo uvedeno výše,
považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon v zákonem
stanovené lhůtě a není-li žádná lhůta zákonem předepsána, pak ve lhůtě přiměřené. Je tedy
nanejvýš zřejmé, že stát je povinen také k náhradě škody, která vznikne v důsledku průtahů
v řízení vedeném exekutorem nebo notářem, ovšem pouze v těch řízeních, kde exekutor nebo
notář vykonává delegovanou státní správu dle ust. § 4 odst. 1 ZOdpŠk.
Stát není povinen k náhradě škody v případech, kdy notář či exekutor vykonává činnost v ust.
§ 4 odst. 1 ZOdpŠk výslovně nevyjmenovanou.145 V těchto případech je povinen k náhradě
škody z výše specifikovaných úkonů sám notář či soudní exekutor. Je otázkou, proč ZOdpŠk

142

Notář jako soudní komisař vydává v podstatě veškerá rozhodnutí v řízení o pozůstalosti. Soudní exekutor
vydává exekuční příkaz.
143
Je s podivem, proč zákonodárce nepřistoupil na novelizaci tohoto ustanovení, když poslední novela ust. § 4
odst. 2 ZOdpŠk byla provedena jednou z mnoha rozsáhlých novel OSŘ a souvisejících předpisů zákonem č.
396/2012 Sb.
144
VOJTEK, P., str. 49
145
Jde např. o osvědčování významných právních skutečností a prohlášení, osvědčování rozhodnutí orgánů
právnických osob či poskytování právní pomoci nebo v případě exekutorů též o provádění dobrovolných dražeb
apod.
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stanoví povinnost státu k náhradě škody při sepisování veřejných listin o právních úkonech,
nikoliv však při osvědčování významných právních skutečností a prohlášení, když je zřejmé,
že se jedná taktéž o výkon veřejného práva a delegované státní správy.
Odpovědnost za činnost notáře v ust. § 4 odst. 1 ZOdpŠk stanoví ust. § 57 NotŘ následovně:
„Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, notář odpovídá žadateli, klientovi nebo účastníku za újmu,
kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti notáře.“ Obdobně je upravena také
povinnost k náhradě škody soudních exekutorů dle ust. § 32 odst. 1 EŘ: „Nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, je exekutor povinen nahradit škodu tomu, komu ji způsobil v souvislosti s činností
podle tohoto zákona.“
Obě ustanovení obsahují kromě stanovení podmínek povinnosti k náhradě újmy i liberační
důvody, které jsou v obou právních předpisech shodné. Zprostit povinnosti se může exekutor i
notář v případě, kdy prokážou, že nemohli zabránit újmě ani při vynaložení veškerého úsilí,
které na nich bylo možné spravedlivě požadovat.146 Tyto liberační klauzule předznamenávají,
že by v případě obou těchto právních úprav měla být povinnost k náhradě újmy stanovena
jako povinnost objektivní s možností liberace. Ostatní předpoklady a podmínky náhrady
škody jsou upraveny obecnými ustanoveními o závazcích z deliktů. Poukazuji především na
ust. § 2953 odst. 2 NOZ o nemožnosti soudu snížit náhradu škody způsobenou škůdcem,
který se jako příslušník určitého stavu nebo profese hlásil k jeho odbornému výkonu.
S účinností od 1. ledna 2013 došlo novelizací EŘ zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke změně
v povinnosti exekutora k náhradě újmy, neboť v ust. § 32 odst. 1 větě první byla provedena
změna úvodu první věty a před tuto větu byl přidán úvod ve znění „Nestanoví-li zákon jinak“.
Dle dřívějšího gramatického výkladu, který byl podpořen také názorem Nejvyššího soudu,147
se mělo obecně za to, že v EŘ není upřednostněna povinnost státu k náhradě újmy způsobené
činností exekutora jako úřední osoby a oprávněná osoba (resp. poškozený) má právo domáhat
se nároku na náhradu újmy jak vůči státu, tak vůči soudnímu exekutorovi, a to současně a
nezávisle na tom druhém. V případě, že bude nárok oprávněné osoby jedním z těchto dvou
146

Viz. ust. § 57 odst.2 NotŘ a ust. § 32 odst. 2 EŘ.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2008, č.j. 25 Cdo 970/2006 z nějž vychází zejména
následující stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí, že: „… exekuční řád nedává jednoznačnou prioritu (či
dokonce výlučnost) odpovědnosti státu před odpovědností exekutora za činnost uvedenou v § 4 zákona. …
Z dikce ustanovení § 32 odst. 3 EŘ lze stanovit, že odpovědnost státu podle zvláštního právního předpisu není
dotčena. Z této dikce je možné dovodit, že je jednak dána odpovědnost exekutora samotného bez vynětí některých
činností (…), jednak odpovědnost exekutora v souvislostí s činnostmi, které spadají pod pojem nesprávný úřední
postup, jestliže exekutor působí jako úřední osoba.“
147
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povinných uspokojen, zaniká nárok tímto uspokojením i vůči druhému povinnému v rozsahu
poskytnutého plnění. 148 Výše zmíněnou novelou byla tato dvoukolejnost v povinnosti
k náhradě škody jak státem, tak i exekutorem odstraněna. S účinností od 1. ledna 2013 se tedy
režim povinnosti k náhradě škody srovnal s obdobným režimem pro notáře. Exekutoři jsou od
této chvíle povinni k náhradě újmy jen tehdy, pokud zvláštní právní předpis, zejména a jedině
ZOdpŠk, nestanoví jinak.
Povinnost k náhradě škody notářem nebo exekutorem je upravena zvláštní skutkovou
podstatou k povinnosti k náhradě škody vyplývající z ust. § 2950 NOZ upravující povinnost
k náhradě škody způsobenou informací nebo radou, byť poskytování informací nebo rad
nevystihuje veškerý obsah činnosti notářů a soudních exekutorů. Tato obecná skutková
podstata zcela jistě neupravuje veškeré oblasti činnosti notářů a soudních exekutorů. Nebylo
to pravděpodobně ani úmyslem zákonodárce, neboť odpovědnost těchto a dalších speciálních
profesí je upravena zvláštními zákony. Tímto ustanovením zákonodárce postihuje protiprávní
jednání, kterého se dopouští osoba jednající a vystupující jako příslušník určitého stavu nebo
povolání, odvolávajíce se na své znalosti a schopnosti, které jsou s jeho povoláním nebo
stavem obvykle spojeny. Z textu ustanovení je zřejmé, že § 2950 NOZ upravuje tzv. přísnou
objektivní odpovědnost, tedy bez možnosti liberace. Je tedy přísnější než výše uvedené
jednotlivé úpravy povinnosti náhrady škody notářů a soudních exekutorů. Charakter
povinnosti k náhradě škody je tedy obdobný jako u odpovědnosti státu dle ZOdpŠk. Je ovšem
dle mého názoru diskutabilní, zda povinnost k náhradě škody způsobené informací nebo
radou musela být stanovena takto přísně bez možnosti liberace. V praxi bude postihovat
uvedené ustanovení především fyzické osoby jako příslušníky profesí, které nemají zvláštním
zákonem upravenou povinnost k náhradě škody, např. znalci a tlumočníci. Soud může pouze
přistoupit ke snížení náhrady škody z důvodů zvláštního zřetele hodných dle ust. § 2953
NOZ, zejména při zohlednění okolnosti vzniku škody, osobních a majetkových poměrů
škůdce a poškozeného. Snížení náhrady škody je ovšem přípustné jen, pokud nebyla škoda dle
zvláštní skutkové podstaty ust. § 2950 NOZ způsobena porušením odborné péče.
V neposlední řadě zákon nově od 1. ledna 2014 výslovně stanoví, že za úřední osobu se pro
účely ZOdpŠk považuje též úřední osoba cizího státu po dobu působení ve společném
vyšetřovacím týmu na území České republiky.
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Viz. také KASÍKOVÁ M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a předpisy
související. Komentář 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, str. 155 - 156
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Ad b) Stát má také dle ust. § 3 písm. c) ZOdpŠk povinnost k náhradě újmy za činnost orgánů
územních samosprávných celků, pokud vykonávají státní správu, která na ně byla přenesena
zákonem nebo na základě zákona.
Pojem územní samosprávné celky zakotvuje čl. 99 Ústava ČR. Základními územními
samosprávnými celky jsou obce149 a vyššími územními samosprávným kraje.150 Samostatným
územním samosprávným celkem s postavením obce i kraje je Hlavní město Praha dle zákona
č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, v platném znění. Působnost a pravomoc obcí
upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Působnost a pravomoc krajů je
upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Tyto výše zmíněné právní
předpisy také stanoví, kdy je obec či kraj správním obvodem, tedy kdy vykonává na svém
území státní správu svěřenou jí zákonem nebo na základě zákona. Působnost územního
samosprávného celku ve věcech delegované státní správy se nazývá přenesená působnost.
Územní samosprávné celky v těchto zákonem předvídaných případech zastupují stát při
výkonu státní správy a stát, který svůj výkon státní správy delegoval zákonem na jiný
veřejnoprávní subjekt je proto také povinen škodu, která vznikla v důsledku jejich přenesené
působnosti, nahradit. Náhrada škody státem může být samozřejmě opět regresem požadována
státem po příslušném územním samosprávném celku.
4.2 Kvalifikovaná škodní událost dle ZOdpŠk
ZOdpŠk koncipuje povinnost státu k náhradě škody za majetkovou a nemajetkovou újmu
v důsledku činnosti státních orgánů a jiných subjektů vyjmenovaných v § 3 ZOdpŠk jako
povinnost bez ohledu na zavinění, tedy objektivní odpovědnost. K podrobnějšímu výkladu o
odpovědnosti bez zavinění odkazuji na kapitolu 2.1.1 výše. Podmínkou vzniku povinnosti
k náhradě škody tak protiprávního jednání bude škodní událost vyvolávající újmu v zákonem
předvídaných případech. Za kvalifikovanou škodnou událost se považuje na základě
ust. § 5 ZOdpŠk:
1)

rozhodnutí,

2)

nesprávný úřední postup.

149

Zákon č. 128/200o Sb., o obcích a zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze zajišťují obdobné
postavení, jaké mají obce jako základní územně samosprávné celky také městským částem Hlavního
města Prahy a městským částem a městským obvodům územně členěných statutárních měst.
150
Vyššími územními samosprávnými celky byly kraje stanoveny na základě ústavního zákona č.
347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
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Pro každý z těchto případů rovněž platí obecný zákonný předpoklad, ať už se jedná o
rozhodnutí či nesprávný úřední postup, že musí být učiněny při výkonu státní moci, tedy při
výkonu vrchnostenské pravomoci státu.
4.2.1 Rozhodnutí
Ustanovení § 7 a 8 ZOdpŠk blíže stanoví, za jakých podmínek vzniká povinnému subjektu
podle tohoto zákona povinnost nahradit újmu. Rozhodnutím je každý akt aplikace práva,
kterým se zakládají, ruší nebo mění subjektivní práva a povinnosti konkrétního subjektu práva
nebo se stanoví, zda taková práva a povinnosti existují či nikoliv. Co ZOdpŠk chápe pod
pojmem rozhodnutí, není stanoveno. V této otázce je třeba obrátit se na konkrétní procesní
právní předpisy, kterými se povinné subjekty dle ZOdpŠk řídí. Také tyto procesní předpisy
však vycházejí s výše uvedené definice.
Rozhodnutím v občanském soudním řízení se tedy má na mysli rozhodnutí dle hlavy čtvrté,
části třetí OSŘ tedy ust. § 152 a násl. OSŘ. Za rozhodnutí je možné považovat především
rozsudek dle § 152 a násl., usnesení dle ust. § 167 a násl. OSŘ, platební rozkaz dle ust. § 172
a násl. OSŘ, elektronický platební rozkaz dle ust. § 174a OSŘ a evropský platební rozkaz dle
§ 174b OSŘ.151 Tím úplný výčet rozhodnutí civilního procesu nekončí.
Obdobně by bylo možné provést výčet rozhodnutí v trestní řízení dle zákona č. 141/1961 Sb.,
trestní řád, v platném znění (dále jen „TŘ“) a ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Další podrobný výklad by byl ovšem nad rámec tématu této rigorózní práce,
proto k tomuto odkazuji na výše uvedené předpisy.
V každém případě je nutnou vlastností každého rozhodnutí, má-li být způsobilou podmínkou
pro vznik povinnosti k náhradě újmy, aby bylo pravomocné, neboť do nabytí právní moci má
účastník řízení, který je nezákonným rozhodnutím poškozen, procesní prostředky obrany proti
takovému rozhodnutí.
Rozhodnutí musí být nezákonné. Musí se tedy jednat o rozhodnutí, které je porušením právní
normy aplikované na konkrétní případ a toto právo se ocitá v rozporu s objektivním
právem.

152

Nezákonností je také kromě nesprávného právního posouzení otázek
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Elektronický platební rozkaz byl zaveden a řízení o něm se řídí nařízením Evropského parlamentu a rady (ES)
č. 1986/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu.
152
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné 2., 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s.
479
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hmotněprávních i pochybení procesní, mělo-li vliv na správnost rozhodnutí. 153 Nezákonné
rozhodnutí pak musí být příslušným orgánem jako nezákonné zrušeno nebo změněno.
Zrušujícím nebo měnícím rozhodnutím je soud při rozhodnutí o náhradě škody vázán a
nemůže sám rozhodovat, zda došlo ke zrušení nebo změně rozhodnutí právem či nikoliv.
Zároveň je také vázán důvody, pro které bylo rozhodnutí zrušeno.
Důležité přitom je, že veškeré podmínky pro vznik povinnosti státu k náhradě újmy, které
jsou uvedeny v předchozích dvou odstavcích, musí být splněny kumulativně. Jak dále uvádí
ve svém komentáři Petr Vojtek: „Podmínka pro zrušení či změnu pravomocného rozhodnutí
pro nezákonnost je natolik zásadní, že nemůže být nahrazena tím, že účastníku není přičítáno
k tíži nepodání řádného opravného prostředku dle ust. § 8 odst. 3 ZOdpŠk.“ 154 Zrušení nebo
změna rozhodnutí příslušným orgánem je tedy podmínka sine qua non.
S ohledem na skutečnost, že nezákonné rozhodnutí musí být zrušeno nebo změněno, jak je
uvedeno v předchozím odstavci, může vzniknout nárok na náhradu újmy poškozené osobě jen
tehdy, pokud řádně vyčerpala všechny v konkrétním řízení dostupné a dostačující řádné i
mimořádné opravné prostředky, 155 popřípadě všechny ostatní prostředky, jejichž procesním
důsledkem může být zrušení či změna nezákonného rozhodnutí. Účelem využití všech
dostupných procesních prostředků ke zrušení nebo změně nezákonného rozhodnutí je vlastně
zajištění, aby nebezpečí vzniku škody způsobené nezákonným rozhodnutím bylo odvráceno.
ZOdpŠk připouští i možnost, že by škoda vznikla, aniž by byly dostupné a efektivní opravné
prostředky k nápravě nezákonného rozhodnutí využity, a to v případech uvedených v ust. § 8
odst. 3 ZodpŠk, tedy v případech zvláštního zřetele hodných. Tyto případy nejsou dostatečně
objasněny ani v důvodové zprávě, ani právní teorií. Soudní judikatura k této otázce rovněž
chybí. Tato otázka tedy zůstává do budoucna otevřená a bude záviset na zhodnocení konkrétní
situace soudem. Obecně by ovšem soud měl připustit důvody zvláštního zřetele hodné
v případě, kdy bude účastníkovi řízení zabráněno opravný prostředek podat v důsledku
objektivních okolností nebo nesprávného poučení soudu.
Zvláštní režim platí pro povinnost k náhradě škody za rozhodnutí o vazbě, trestu nebo
ochranném opatření. Tedy rozhodnutí spadající do oblasti trestního práva procesního dle TŘ.
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VOJTEK, P., s. 94
VOJTEK, P., s. 94
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V občanském soudním řízení jde především o odvolání, dovolání a žalobu pro zmatečnost. Nikoliv však
žalobu na obnovu řízení, neboť důvody pro podání této žaloby není nezákonnost rozhodnutí soudu spočívající v
nesprávném právním posouzení věci či procesním pochybení.
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4.2.2 Nesprávný úřední postup
Nesprávný úřední postup představuje vedle rozhodnutí druhou zákonem kvalifikovanou
událost, která způsobuje vznik povinnosti státu k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.
Negativním výčtem by bylo možné zařadit pod pojem úřední postup ostatní činnost orgánů
státu, která nespočívá v rozhodnutí. Co se však rozumí úředním postupem, není v ZOdpŠk
blíže definováno snad s výjimkou ust. § 13 odst. 1 věta druhé a třetí ZOdpŠk, která výslovně
považuje za nesprávný úřední postup porušení povinnosti vydat rozhodnutí v zákonem
stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené. Relativně vágní, respektive téměř žádné zákonné
vymezení nesprávného úředního postupu bylo záměrem zákonodárce, neboť, jak ostatně také
vyplývá z důvodové zprávy, výstižnou definici nelze pro mnohotvárnost pojmu nesprávný
úřední postup podat.156
K tomuto pojmu tedy zaujala postoj právní teorie a soudní judikatura. Jejich výsledkem je
také pozitivní definice úředního postupu. Jedná se o postup osob, které jménem orgánu státu
vykonávají činnost, která slouží k výkonu veřejné moci, a to zejména taková činnost, která
nevede k vydání rozhodnutí. 157 Rozhodující je tedy, že samotný postup resp. úkony
tzv. úředního postupu nevedou přímo k vydání rozhodnutí. Rozhodnutí, byť může být
výsledkem úředního postupu, se bezprostředně v úředním postupu neodrazí. Bezprostředním
výsledkem takového úředního postupu není rozhodnutí, byť k němu jednotlivé úkony tohoto
postupu mohou směřovat. Vady úkonů, které by totiž směřovaly bezprostředně k vydání
rozhodnutí, by se projevily v nezákonném rozhodnutí a kvalifikovanou škodnou událostí
způsobující povinnost státu k náhradě škody by bylo rozhodnutí, nikoliv nesprávný úřední
postup.
S ohledem na výše uvedené i na soudní judikaturu, která termín nesprávný úřední postup
v průběhu posledních let vymezila, je tedy obecně možné považovat za nesprávný úřední
postup dle obsahu pojmu i výkladu zákona „jakoukoliv činnost spojenou s výkonem
pravomoci 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.“ 158 Správnost postupu musí být také poměřována
hlediskem účelu, k jehož dosažení postup státního orgánu směřuje, neboť procesní právní
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Důvodová zpráva k ZOdpŠk, zvláštní část, k ust. § 13
K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 2002, sp. zn. 25 Cdo 2120/2000
158
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. září 2012, sp. zn. 28 Cdo 2101/2012
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předpisy nemohou upravit celý postup natolik detailně, aby byly zachyceny jednotlivé dílčí
kroky.
Nesprávný úřední postup není takový postup, který by se bezprostředně projevil v rozhodnutí
nebo by bezprostředně vedl k vydání rozhodnutí. Takový nesprávný úřední postup by byl
postihován v rámci nezákonného úředního rozhodnutí. Typickým nesprávným úředním
postupem bude nekonání soudních orgánů v soudním řízení.
Nezbytnou podmínkou ke vzniku povinnosti k náhradě újmy je, aby se jednalo o postup
„úřední“, tedy postup, při kterém státní orgány vykonávají úkoly v oblasti své vrchnostenské
pravomoci. V případech, kdy orgány státu nevykonávají vrchnostenskou pravomoc, nejde
tedy o výkon veřejné moci a stát za újmu způsobenou v důsledku této činnosti není povinen
hradit náhradu újmy. Jedná se například o případy, kdy orgány státu nakládají se státním
majetkem, 159 tedy o případy, kdy subjekt veřejného práva jedná v rovině soukromého práva.
Za nesprávný úřední postup je možné podle judikatury obecných soudů a Nejvyššího soudu
možné považovat např.:


nesprávné poučení účastníka řízení,160



souhrn dílčích pochybení orgánu státu, byť žádný z jednotlivých nedostatků sám o
sobě nezakládá povinnost k náhradě škody za nesprávný úřední postup,161



vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí, které dosud není pravomocné,162



nesprávné vyznačení doložky právní moci,163



vydání soudní úschovy, aniž by usnesení o úschově nabylo právní moci,164



poškození věci povinného při realizaci výkonu rozhodnutí,165



omyl v osobě povinného při soupisu movitých věcí.166

Pozitivní výčet může však hrát roli pouze interpretační ve snaze blíže objasnit poněkud vágní
a velmi stručné zákonné vymezení pojmu nesprávného úředního postupu, které je ovšem, jak
bylo uvedeno výše, záměrně široký vzhledem ke složitosti a šířce záběru, jaký by tento pojem
159

Tento postup státu se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jeho vystupování v právních
vztazích
160
Dle rozsudku NS ze dne 11. března 2010, sp. zn. 25 Cdo 5521/2007
161
Dle rozsudku NS ze dne 27. května 2009, sp. zn. 25 Cdo 1455/2007
162
Dle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. července 1997, sp. zn. 6 Co 704/97
163
Dle rozsudku NS ze dne 11. Května 2011, sp. zn. 28 Cdo 4035/2009
164
Dle rozsudku NS ze dne 10. Srpna 2011, sp. zn. 28 Cdo 3204/2010
165
Dle rozsudku NS ze dne 23. Října 2003, sp. zn. 25 Cdo 1802/2002
166
Dle rozsudku NS ze dne 28. února 2007, sp. zn. 25 Cdo 2813/2006
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měl obsahovat. Až na několik výjimek

zákon neobsahuje definici toho, co se rozumí

nesprávným úředním postupem. Jde zejména o takovou činnost státních orgánů, jejíž
interpretace pod pojmem nesprávný úřední postup by působila problémy.
Za nesprávný úřední postup bude považováno také vydání nicotného rozhodnutí, neboť
takové rozhodnutí nezpůsobuje žádné právní následky. Hledí se tedy na něj, jako by nebylo
vůbec vydáno. Takové nicotné rozhodnutí nemůže být zrušeno, jak požaduje ZOdpŠk, neboť
de facto nebylo vydáno.
ZOdpŠk považuje na základě dílčí definice v ust. § 13 odst. 1 větě druhé a třetí za nesprávný
úřední postup porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené
lhůtě.167 Účelem tohoto ustanovení je odškodnit situace, kdy jsou poškození jako účastníci
řízení vystaveni nepřiměřeně dlouhému řízení, které může vést jednak ke vzniku škody a
jednak k nemajetkové újmě v důsledku frustrace či stresu způsobeného právě neúměrným
prodlužováním soudního řízení. Zakotvením výslovné úpravy povinnosti k náhradě újmy za
porušení povinnosti vydat rozhodnutím v zákonné lhůtě byla do textu právního předpisu
pouze vtělena dřívější praxe soudů, které interpretovaly ust. § 13 ZOdpŠk o nesprávném
úředním postupu tak, že nesprávným úředním postupem se rozumí i průtahy v řízení. Určení
zákonem stanovených lhůt, jejichž nedodržením vzniká nesprávný úřední postup, nebude
v praxi činit závažnější potíže. Lhůty pro rozhodnutí stanoví procesní předpisy.168
Nejsou-li zákonem stanoveny lhůty orgánům státu pro jejich rozhodnutí, zejména v případech,
kdy velmi odlišná míra složitosti a náročnosti rozhodování prakticky neumožňuje, aby zákon
limitoval postup orgánu státu zákonnými limity, určuje právní řád povinnost státních orgánů
rozhodnout v přiměřené lhůtě. ZOdpŠk pak porušení této povinnosti státních orgánů
sankcionuje dle ust. § 13 odst. 1 věta třetí ZOdpŠk a stanoví povinnost orgánů státu nahradit
újmu porušením této povinnosti vzniklým. Věta třetí ust. § 13 odst. 1 ZOdpŠk promítá do
českého právního řádu právo na rozhodnutí v řízení před soudem v přiměřené lhůtě dle ust.
čl. 5 odst. 3 Úmluvy pro trestní řízení a dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy pro civilní řízení. ZOdpŠk
také na tuto Úmluvu, resp. její článek 5 a 6 přímo odkazuje. Zákonný odkaz poukazuje na to,
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Ustanovení o nesprávném úředním postupu v podobě porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí
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že kritéria přiměřenosti délky řízení by se měla řídit kritérii, které během své rozhodovací
praxe dovodil ESLP a že v souladu s judikaturou ESLP je pro interpretaci čl. 6 odst. 1
Úmluvy u práv na spravedlivý proces stěžejní především právo na celkovou délku řízení, jak
ostatně uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 160/2006 Sb, který novelizoval ZOdpŠk. Věta
třetí ust. § 13 odst. 1 ZOdpŠk byla do zákona doplněna jako opatření, které mělo omezit do té
doby značné množství stížnosti občanů ČR k ESLP na porušení povinnosti soudů v ČR
rozhodovat v soudním řízení v zákonem stanovené, popřípadě v přiměřené lhůtě a přesunout
tak těžiště většiny těchto sporů o stížnostech k ESLP pod jurisdikci českých soudů.169
Za úřední postup je považována v souladu s ust. § 4 odst. 2 ZOdpŠk také činnost notáře a
soudního exekutora jako úředních osob, která je blíže specifikována v odstavci 1. Jedná se o
úkoly, které notář nebo soudní komisař vykonává na základě zákonem delegovaného
zmocnění k výkonu státní správy. Ust. § 4 odst. 1 ZOdpŠk stanoví taxativním výčtem, co se
rozumí úředním postupem. Jen výkon této taxativně vyjmenované činnosti ve shora
uvedeném ustanovení v rozporu s procesními zákonnými předpisy může být nesprávným
úředním postupem. Pokud notář, respektive exekutor vykonává některou z vyjmenovaných
činností a při výkonu této činnosti dojde k průtahům nebo je takové řízení nepřiměřeně
dlouhé, je stát povinen k náhradě škody způsobené činností notářů a exekutorů dle ZOdpŠk.
Proti nim je pak oprávněn uplatnit regres dle oborových zákonů upravujících jejich činnost
(NotŘ, EŘ)
4.3 Újma neboli následek dle ZOdpŠk
Újma vzniká jako následek škodní události a je následkem činnosti státních orgánů
vykonávajících pravomoc při výkonu státní moci nebo následkem činnosti územních
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti svěřené jim zákonem nebo na
základě zákona.
Nový občanský zákoník stanoví zcela obecnou povinnost nahradit jinému újmu. Újmou se
pak dále rozumí nejen újma na jmění, respektive majetková újma či škoda, ale v určitých
případech také újma nemajetková.170
ZOdpŠk neobsahuje zvláštní legální definici pojmu škoda a nemajetková újma, ačkoliv
připouští odškodnění za oba dva druhy právních následků škodlivé události. Subsidiárně se
169
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tedy použije ustanovení § 2951 a § 2952 NOZ o způsobu náhrady škody a § 2951 NOZ o
způsobu odčinění nemajetkové újmy.
4.3.1 Majetková újma
V důsledku vzniku povinnosti k náhradě majetkové a nemajetkové se hradí jako majetková
újma zejména skutečná škoda (damnum emergens), spočívající ve zničení, ztrátě, zmenšení,
snížení či jiném znehodnocení existujícího majetku poškozeného. Výčet možných důvodů,
které mohou vést ke vzniku skutečné majetkové újmy, je velmi rozsáhlý a jejich výčet by
nikdy nemohl obsáhnout celý rozsah všech životních situací, při nichž může majetková újma
vzniknout. V souvislosti s průtahy v soudním řízení před civilním soudem je však možné
zmínit se alespoň o některých možných následcích v podobě majetkové újmy, které mohou
vzniknout v důsledku porušení práva na projednání věci před soudem v přiměřené lhůtě.
Majetková újma v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení může vzniknout v důsledku
méně příznivého rozhodnutí soudu pro poškozeného účastníka řízení. Jestliže bylo sice
vydáno věcně správné rozhodnutí ve prospěch poškozeného, ačkoliv toto rozhodnutí nebylo
vydáno včas, může vést k poškození majetkové sféry některého z účastníků řízení.171
Majetkovou škodu představují také náklady vynakládané účastníkem soudního řízení na toto
řízení a na vedení sporu. Nejvýznamnější položkou jistě bude také náhrada nákladů
případného právního zastoupení. Otázkou je, zda mají být nahrazeny náklady právního
zastoupení za celé soudní řízení nebo jen za tu jeho část, kdy došlo k průtahům, resp. kterou
lze považovat za nepřiměřeně dlouhou. Skutečnou škodu představuje pouze zvýšení nákladů
právního zastoupení, tedy část nákladů právního zastoupení po dobu soudního řízení, která
byla nepřiměřeně dlouhá.
Za škodu je však možné považovat v souladu s právní teorií také ušlý zisk (lucrum cesans),
spočívající v tom, že nedošlo k rozmnožení majetku poškozeného, které bylo možné
odůvodněně očekávat vzhledem k obvyklému chodu věcí, pokud by nedošlo ke škodné
události. Ušlý zisk může vzniknout také v důsledku ztráty majetkového zisku, který mohl
očekávat věřitel od svého dlužníka, pokud by nedošlo ke škodné události nesprávným
úředním postupem. Odpovědnost za škodu bude v takovém případě při přezkoumání všech
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okolností dána, pokud se právo věřitele na peněžité plnění od dlužníka stalo v důsledku
nesprávného úředního postupu nevymahatelným.
Velmi často je příčinou ušlého zisku jako majetkové újmy za průtahy v řízení ztráta
způsobená nemožností poškozeného inkasovat užitky za věc, která je předmětem soudního
řízení, v němž došlo k průtahům. Ušlým ziskem se rozumí také ztráta způsobená tím, že
v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení se právo věřitele stalo v důsledku průtahů
v řízení o výkonu rozhodnutí prakticky nevymahatelným.172 Je sporné, zda ušlým ziskem by
měla být majetková újma spočívající ve ztrátě majetkového přínosu z pohledávky, kterou by
poškozený jako věřitel při obvyklém sledu událostí inkasoval. Pohledávka je součástí aktiv
jmění věřitele a škoda spočívající ve ztrátě možnosti tuto pohledávku reálně vymoci například
v důsledku nepřiměřeně dlouhého soudního řízení představuje snížení aktiv, tedy snížení
hodnoty jmění a je tedy skutečnou škodou, nikoliv ušlým ziskem. Pro posouzení existence
škody, ať už jde o skutečnou škodu či ušlý zisk, je otázkou, zda by soudem přiznaná
pohledávka byla uspokojena také v případě, kdyby k průtahům v řízení na straně soudu
nedošlo.
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Je rovněž nutné posoudit, zda by bylo možné pohledávku vymáhanou

v posuzovaném řízení uspokojit také jiným způsobem. Výše náhrady škody je v takovém
případě daná výší finanční částky, kterou by poškozený za běžných okolností získal z užitku
za užívání této věci, od níž se odečítá výše částky, kterou by za běžného chodu věcí musel
vynaložit na dosažení příjmů, které by za užívání věci mohl inkasovat.174 V případě škody
způsobené nemožností vymoci pohledávku v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení
také soud může zvolit metodiku, kdy výši ušlého zisku vypočte podle pravděpodobnosti, se
kterou by byla pohledávka věřitele v nepřiměřeně dlouhém soudním řízení vymožena. S touto
metodou je ovšem nutno zacházet nanejvýš opatrně. Porovnávají se dvě ne zcela souměřitelné
kategorie, které spolu nesouvisí, Výše nároku na náhradu škody nelze porovnávat s mírou
úspěchu v soudním sporu.
Ušlý zisk může být způsoben také ztrátou plánovaného výnosu z určitého podnikatelského
záměru, pokud nepřiměřená délka řízení zasáhla nepříznivě do prokazatelně ušlého zisku
poškozeného.
Jak je již uvedeno výše v kapitole 2.1.1, NOZ nově upravuje situaci, kdy majetková škoda
spočívá v tom, že poškozenému vznikne dluh. V takovém případě má poškozený nárok dle
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ust. §u 2952 věta druhá NOZ, aby škůdce poškozeného tohoto dluhu zprostil nebo aby mu za
tento dluh poskytl náhradu. V praxi může jít o častý případ, kdy v důsledku průtahů v řízení
vznikne na věci dluh (např. nehrazený nájem, dluh za údržbu nemovitosti). Pokud dluh
vznikne v příčinné souvislosti s nepřiměřeně dlouhým soudním řízením, má poškozený nárok,
aby stát jako škůdce tento dluh za poškozeného uhradil. Může jít např. o situaci, kdy
v důsledku nepřiměřeně dlouhého soudního řízení spojeného s opomenutím soudu vyznačit
poznámku spornosti u nemovitosti dojde k jejímu vydržení. V následujícím soudním řízení o
určení vlastnického práva k věci dojde k deklaraci tohoto vydržení a přiznání náhrady nákladů
řízení vydržiteli jako oprávněnému vlastníku nemovitosti. Poškozenému, kterému byla
nesprávným úředním postupem státu způsobena škoda, tak vzniká vůči vydržiteli dluh
v podobě náhrady nákladů řízení. Stát jakožto škůdce je povinen dle ust. § 2952 NOZ
poškozeného tohoto dluhu zprostit nebo mu tuto škodu nahradit. Oproti dosavadní právní
úpravě nastává změna v tom, že doposud bylo možné náhradu výše uvedené škody požadovat
pouze v případě, kdy náhrada nákladů řízení protistrany byla již poškozeným uhrazena.
Teprve v tento okamžik vznikla škoda. Nově se má za to, že již samotným vznikem dluhu
poškozeného vůči třetí osobě vzniká poškozenému škoda, které je škůdce, resp. v tomto
případě stát, povinen poškozeného zprostit vyrovnáním dluhu namísto poškozeného nebo za
tento dluh poškozenému poskytnout náhradu. Povinnost škůdce hradit dluh vzniklý
poškozenému představuje zvýšení míry ochrany majetku poškozeného dle ust. čl. 11 odst. 1
Listiny.
Lze předpokládat, že tak jako dosud bude náhrada škody většinou realizována náhradou
v penězích. Nová právní úprava občanského práva však dává přednost uvedení věci do
původního stavu (restitutio in integrum, neboli naturální restituce) před náhradou škody
v penězích (relutární restitucí). Občanský zákoník se tak vrací k občanskoprávní úpravě
upřednostňující naturální restituce, která zde platila až do roku 1991 ve všech předchozích
právních úpravách (§ 1323 OZO, § 354 občanského zákoníku z roku 1950 a § 420 OZ
v původním znění). Novelou občanského zákoníku z roku 1991. Podle důvodové zprávy
k zákonu č. 509/1991 Sb. se občanský zákoník změnou způsobu náhrady škody měl
„přizpůsobit potřebám praxe, ve které se škoda nahrazuje zásadně v penězích a jen výjimečně
uvedením do předešlého stavu.“175 Jestliže se zákonodárce znovu vrací k preferenci naturální
restituce, lze to vysvětlit tak, že se změnila praxe a v běžných závazkových vztazích tedy
175
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poškození dávají přednost uvedení věci do původního stavu před peněžitou náhradou škody.
To považuji za málo pravděpodobné. Dle důvodové zprávy k ust. § 2952 NOZ má být díky
tomuto principu posíleno právo poškozeného rozhodnout se sám, jakým způsobem bude jemu
způsobená škoda nahrazena. Je-li tomu skutečně tak, pak je preference naturální restituce
zákonodárcem na úkor použitelnosti takové právní úpravy v praxi. Jsem přesvědčen, že
v praxi bude veřejnost skutečně spíše preferovat relutární restituci před naturální. Tento
způsob náhrady škody je preferován jednak kvůli snazšímu vymáhání a vykonatelnosti nároku
na zaplacení, jednak kvůli tomu, že poškozený nemá ke škůdci takovou důvěru, aby mu svěřil
nápravu škody, kterou způsobil.176
Návrat k naturální restituci je v rozporu s obecným trendem vyjádřeným také v Principech
evropského deliktního práva. Čl. 10:101 PETL upřednostňuje náhradu škody v penězích. Jak
je uvedeno výše, v mnoha případech bude nahrazení skutečné škody v penězích představovat
jednodušší formu náhrady škody, poškozenému se umožňuje zvolit si způsob vypořádání
podle svých preferencí, tedy zda poškozenou věc za obdržené peníze opraví nebo její hodnotu
nahradí. Škůdce navíc nebude často chtít nebo mít možnost zajistit navrácení věci do
původního stavu. V případě státu v roli škůdce to navíc bude spojeno s neúměrnými obtížemi
pro stát i poškozeného (např. další oddálení navrácení věci do původního stavu z důvodu
nutnosti vypsat pro tuto práci veřejnou zakázku, apod.). Stát často pro navrácení věci do
původního stavu nebude mít k dispozici pohotově prostředky. Využití naturální restituce je
tedy také v případě odpovědnosti státu za škodu málo pravděpodobné.
S odkazem na ust. § 2951 NOZ je tedy možné, aby soud přikázal státu namísto peněžité
náhrady uvedení poškozené věci na náklady škůdce, tedy státu, do stavu před vznikem
poškození v důsledku nepřiměřené délky řízení, pokud je to možné, a pokud poškozený
nepožaduje jiný způsob nápravy škody, tedy nejčastěji náhradu škody v penězích. Této
možnosti se však pravděpodobně v praxi budou chtít poškození vyhnout, a proto budou častěji
žádat relutární restitucí. Soud dle důvodové zprávy v takovém případě nebude moci zkoumat,
zda je zvolený způsob náhrady škody účelný či obvyklý.177
Zvláštní právní úprava dle ZOdpŠk upravuje v ust. § 31a relativně podrobně kritéria, a to
v souladu a pod vlivem judikatury ESLP, kterými se mají obecné soudy zabývat při stanovení
výše náhrady nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku občanského soudního řízení. Pro
176
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způsobení majetkové újmy taková kritéria v ZOdpŠk stanovena nejsou. Podrobněji se
ZOdpŠk zabývá jen způsobem a rozsahem náhrady škody při zranění či úmrtí poškozeného
nebo neoprávněném omezení svobody v důsledku trestního stíhání. 178 V případě, že by
k nepřiměřené délce soudního řízení, v jehož důsledku vznikla poškozenému majetková
škoda, přispěl významně sám poškozený nebo nepřiměřenou délku sám zavinil, není možné
aplikovat pravidla ust. § 31a ZOdpŠk, která se vztahují jen k nemajetkové újmě. V takovém
případě bude nutné aplikovat obecnou úpravu dle ust. § 2918 NOZ. Pokud tedy sám
poškozený způsobil škodu nebo přispěl k jejímu zvýšení nikoliv zanedbatelným způsobem
následkem okolností, které mu lze přičítat, snižuje se povinnost státu k náhradě škody
přiměřeně. Soud by neměl přihlédnout k okolnostem vzniku škody, které zcela zjevně nebyly
důvodem vzniku škody. Při posouzení přičitatelnosti škody poškozeným se nepřihlíží
k zavinění poškozeného, ale k porušení povinnosti počínat si tak, aby nedošlo ke škodě.
V praxi je možné představit si případ, kdy v důsledku průtahů soudu po podání žaloby o
určení vlastnictví k nemovité věci nebyla žaloba včas doručena žalovanému, který tak neměl
možnost dozvědět se o podané žalobě a v dobré víře nemovitost převedl na třetí osobu.
Výsledkem soudního řízení pak bylo už jen akademické rozhodnutí, neboť soudní rozhodnutí
o určení vlastnictví žalobci nebude v praxi vykonatelné kvůli nabytí či dokonce vydržení třetí
osobou. Žalobce k vzniku škody přispěl do jisté míry tím, že ačkoliv mohl sám informovat
žalovaného o podané žalobě nebo podat návrh na zápis poznámky spornosti do katastru
nemovitostí, neučinil tak. Škoda způsobená nepřiznáním vlastnického práva poškozenému
žalobci v důsledku průtahů v soudním řízení by měla být přiměřeně snížena vzhledem
k existenci okolnosti přičitatelné poškozenému při vzniku škody.
Vedle přihlédnutí k výše uvedeným okolnostem přičitatelným poškozenému by mohl soud
využít také moderační právo ke snížení náhrady škody z důvodů zvláštního zřetele hodných
dle ust. § 2953 odst. 1 NOZ. Zákon demonstrativně vypočítává okolnosti, k nimž má soud při
moderaci výše náhrady škody přihlížet. Otázkou ovšem je, zda se tyto okolnosti mohou
promítnout i do výše náhrady škody způsobené státem. Zcela jistě lze vyloučit osobní a
majetkové poměry škůdce, je-li škůdcem stát. Ani vzájemné poměry škůdce a poškozeného a
majetkové poměry poškozeného by při způsobení škody neměly být rozhodujícím faktorem
rozhodování o výši náhrady škody. Jednání poškozeného, které přispělo ke vzniku nebo výši
škody, není kritériem dle ust. § 2953 NOZ, nýbrž ust. § 2918 NOZ. Z ostatních
nevyjmenovaných kritérií by zřejmě připadala v úvahu analogicky stejná kritéria, jaká uvádí §
178

Viz ust. § 27 až 30 ZOdpŠk
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31a odst. 3 ZOdpŠk pro zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Především tedy lze
přihlédnout ke složitosti řízení či významu předmětu řízení pro poškozeného a z těchto
důvodů náhradu škody přiměřeně zkrátit. K těmto kritériím odkazuji na kapitolu 3.4.
4.3.2 Nemajetková újma
Mimo majetkové újmy přichází v úvahu jako následek průtahů v řízení před soudem také
nemajetková újma. Oproti předchozí situaci je z povahy věci u nemajetkové újmy navrácení
do původního stavu vyloučeno. Jak uvádí důvodová zpráva k zák. č. 160/2006 Sb., považuje
se za nemajetkovou újmu újma morální či jiná než nemateriální, za kterou poškozenému
náleží materiální – peněžitá – satisfakce.179
ZOdpŠk předpokládá vznik a existenci nemajetkové újmy nezávisle na vzniku majetkové
škody. Nárok na odškodnění nemajetkové újmy je zcela odlišný od nároku na náhradu
majetkové škody a je na tomto nároku nezávislý. Lze ji tedy uplatnit zcela nezávisle na tom,
zda současně majetková škoda vůbec vznikla, anebo vznikla, ale poškozený nárok na náhradu
majetkové škody neuplatňuje např. pro obtížnou prokazatelnost.
Judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v návaznosti na judikaturu ESLP vytvořila
v této souvislosti v průběhu rozhodovací praxe vyvratitelnou domněnku, že nepřiměřená
délka řízení působí účastníkům příslušného soudního řízení nemajetkovou újmu, aniž by
účastník řízení, respektive poškozený musel existenci takové nemajetkové újmy
prokazovat. 180 Existence nemajetkové újmy se tedy předpokládá, pokud bude příslušným
soudem konstatována nepřiměřená délka řízení. Důkazní břemeno a důkazní povinnost
k prokázání neexistence nemajetkové újmy leží tedy na žalovaném, v daném případě na státu.
Za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního řízení náleží dle obecného
ustanovení o způsobu a rozsahu náhrady škody v ust. § 2951 NOZ zadostiučinění. Karel Eliáš
v souvislosti se zadostiučiněním hovoří o tom, že „nemajetkovou újmu nelze nikdy nahradit,
můžeme se pouze snažit o její vyvážení“181, které musí být přiměřené. Finanční zadostiučinění

179

Zákonná úprava NOZ ani ZOdpŠk neobsahuje vzhledem k šíři a proměně pojmu nemajetkové újmy v čase
její zákonnou definici. Důvodová zpráva k zákonu č. 160/2006 Sb. zmiňuje dva významné okruhy, a to porušení
práva, zejména pak např. práva na projednání věci před soudem v přiměřené lhůtě, ale také např. porušení
přirozených práv člověka (§ 2956 an. NOZ) či práv duševního vlastnictví. Druhou velkou skupinou patřící pod
pojem nemajetkové újmy je újma na zdraví či usmrcení.
180
Viz. rozsudek ESLP ze dne 29. července 2004, sp. zn. 36813/97 ve věci Scordino vs. Itálie (č. 1); nález
Ústavního soudu ČR ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11
181
ELIÁŠ, K. a kol., Občanské právo pro každého. Pohledem nejen tvůrců nového občanského zákoníku. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 260.
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je přípustné v okamžiku, kdy jiný způsob zadostiučinění (např. omluva, veřejná omluva,
zveřejnění rozsudku, konstatování porušení práva soudem) není pro odčinění způsobené
nemajetkové újmy dostatečný. Musí však jít o skutečné a dostatečně účinné odčinění
nemajetkové újmy.
Nárok na zadostiučinění za nemajetkové újmy podle ust. § 31a odst. 1 ZOdpŠk má zvláštní
povahu, jak ve své judikatuře také připomíná Nejvyšší soud: Jde jednak o právní základ
nároku na náhradu nemajetkové újmy nesprávným úředním postupem, jednak je jím
realizováno právo na účinný prostředek ochrany práv účastníka řízení dle ust. čl. 13
Úmluvy. 182 Jde proto o nárok sui genesis, který je odlišný od právní úpravy ostatních,
obecných nároků z porušení nemajetkové újmy.
Povinnost hradit vzniklou nemajetkovou újmu zadostiučiněním má dvě základní funkce:
satisfakční a morální. Účelem satisfakční funkce je, aby si poškozený utrpěnou nejistotu,
způsobenou nepřiměřeně dlouhým soudním řízením mohl vynahradit jinak, aby za negativa
s tímto soudním řízení a spojenou nemajetkovou újmou způsobená mohl zažít něco, co mu
umožní zapomenout na protrpěné strasti. 183 Morální funkcí je uznání ze strany škůdce,
v daném případě státu, že se dopustil protiprávního jednání, kterým poškodil subjektivní
právo poškozeného na přiměřenou délku soudního řízení. Tato funkce se obvykle projevuje
v jiných způsobech satisfakce, než je zadostiučinění v penězích.
Pravidlo, že poskytnutí zadostiučinění v penězích – relutární satisfakci je přípustné v případě,
kdy nebylo možno způsobenou nemajetkovou újmu napravit jiným způsobem a samotné
konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující, stanoví také ust. §u 31a odst. 2
ZOdpŠk. Výše uvedené ustanovení je ve vztahu k obecné normě § 2951 NOZ ustanovením
speciálním a aplikuje se tedy před NOZ přednostně. Výše zmíněné ust. § 31a odst. 2 ZOdpŠk
považuje judikatura za případ, kdy je způsob vypořádání závazně stanoven dle ust. 153 OSŘ.
Soud tedy rozhoduje o formě zadostiučinění dle pořadí, v jakém byla ta která konkrétní forma
satisfakce účastníky řízení navržena. Soud tedy například nemůže překročit návrh účastníka
řízení a přiznat satisfakci za nemajetkovou újmu v penězích, pokud poškozený takovou formu
zadostiučinění nenavrhl.
Jiné než peněžité zadostiučinění se poskytuje zcela mimořádně. Častěji se přitom setkáme s
jinou než peněžitou formou zadostiučinění při odškodnění průtahů v trestním řízení. V oblasti
182
183

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 1269/2010
KOLBA, J., ŠULÁKOVÁ, M., str. 43
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zadostiučinění za nepřiměřenou délku občanského soudního řízení přichází v úvahu uložení
povinnosti k omluvě za nepřiměřenou délku soudního řízení. Tyto způsoby kompenzace
nemajetkové újmy jsou však spíše výjimečné a s jejich širším využitím ostatně nepočítá ani
důvodová zpráva k ust. § 31a ZOdpŠk 184, jež byla do zákona včleněna novelou, zákonem č.
160/2006 Sb. Naopak důvodová zpráva ke shora uvedenému ustanovení počítá s tím, že
zadostiučinění v penězích nebude poskytováno jen zcela výjimečně.185
Druhou podmínkou, která vylučuje poskytnutí zadostiučinění v penězích, je subsidiarita
peněžitého zadostiučinění. K nápravě nemajetkové újmy primárně postačí konstatování
porušení práva na přiměřenou délku řízení. Také tyto případy budou spíše výjimkou. V praxi
může soud přistoupit ke konstatování porušení práva, pokud význam soudního řízení byl pro
účastníka řízení podle uvážení soudu jen nepatrný, nebo pokud soud má za to, že účastník
k nepřiměřené délce řízení svým jednáním významným způsobem přispěl. Pokud bude soud
konstatovat porušení práva, musí být takové konstatování zahrnuto už do výroku rozsudku.186
V praxi je také možné a běžně se tak stává, že vedle relutární satisfakce soud navíc konstatuje
porušení práva v rozsudku, případně může být navíc uložena povinnost omluvy.
Pokud je poskytována peněžitá kompenzace vzniklé nemajetkové újmy, je stanovena
povinnost přihlédnout při rozhodování o výši této kompenzace k závažnosti vzniklé
nemajetkové újmy a k okolnostem, za nichž nemajetková újma vznikla. Za předpokladu, že
vznik nemajetkové újmy je v případě prokázání nepřiměřené délky soudního řízení
presumován, musí poškozený prokázat závažnost vzniklé újmy a okolnosti, které
nemajetkovou újmu zvýšily a které by se měly odrazit na zadostiučinění nemajetkové újmy
v podobě zvýšení finanční kompenzace. Stát v roli škůdce a žalovaného naopak prokazuje
okolnosti, které by mohly mít vliv na snížení nemajetkové újmy. K tomu více viz kapitola 3.4.
ESLP konstatoval v rozsudku ve věci Apicella vs. Itálie,187 že již samotná nepřiměřená délka
řízení představuje porušení základních práv a svobod. Předpokládá se tedy, že porušení práva
v podobě nepřiměřené délky řízení způsobuje poškozeným nemajetkovou újmu. Důkazní
184

Zákon zde závazným způsobem určuje způsob vypořádání nároků poškozeného, resp. vztahů mezi účastníky.
Soud tak může dle ust. § 153 odst. 2 OSŘ překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho
se poškozený domáhal. Může tak například stanovit zadostiučinění za nemajetkovou újmu konstatováním
porušení práva, přestože poškozený požadoval zadostiučinění v penězích.
185
V poslední době se lze setkat i s rozhodnutími Nejvyššího soudu opačného rázu, kde Nejvyšší soud např.
judikoval, že „přiznání (zadostiučinění) je nad rámec konstatování porušení práva na místě jen tehdy, jestliže by
se z hlediska obecné slušnosti poškozenému satisfakce skutečně mělo dostat.“ (Viz. rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 27. června 2012, sp. zn. 30 Cdo 2813/2011
186
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. října 2011, sp. zn. 30 Cdo 401/2010
187
Rozsudek velkého senátu ESLP, stížnost č. 64890/01 ze dne 29. března 2006, ve věci Apicella proti Itálii
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břemeno o prokázání neexistence nemajetkové újmy se přesouvá na škůdce, v daném případě
stát. Vyvratitelná domněnka existence nemajetkové újmy v případě nepřiměřené délky
řízením však automaticky neznamená, že poškozený nemusí tvrdit existenci nemajetkové
újmy ve spojení s nepřiměřeně dlouhým soudním řízení. Jak uvádí Nejvyšší soud ČR
s odkazem na judikaturu ESLP, musí být v žalobním návrhu alespoň obecně objasněna
motivace poškozeného k uplatnění nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu.188
Je třeba podotknout, že vyvratitelná domněnka nemajetkové újmy účastníka řízení se vztahuje
pouze k existenci jakéhosi stavu nejistoty, ve kterém jsou účastníci neúměrně dlouhou dobu
udržováni až do doby konečného rozhodnutí. Pokud by s nepřiměřeně dlouhým řízením byla
spojena i nemajetková újma poněkud jiného charakteru než je nejistota (poškození dobrého
jména, narušením rodinných vztahů apod.), leží důkazní břemeno k prokázání existence
nemajetkové újmy plně na poškozeném a výše popsaná vyvratitelná domněnka se neuplatní.
Nový občanský zákoník vychází z koncepce, že se vždy hradí majetková újma.
Zadostiučinění za nemajetkovou újmu naproti tomu předpokládá NOZ jen ve výslovně
předvídaných případech stanovených zvlášť zákonem. Druhým případem je situace, kdy
povinnost k odčinění nemajetkové újmy byla výslovně sjednána mezi účastníky právního
vztahu. Nutno ovšem dodat, že právo na odčinění nemajetkové újmy bývá upraveno relativně
často. V této souvislosti je ovšem nutno zmínit zejména ZOdpŠk.189
ZOdpŠk výslovně předpokládá povinnost státních orgánů a ÚSC odčinit nemajetkovou újmu
způsobenou při výkonu veřejné moci již na základě úvodního ustanovení § 1 odst. 3 ZOdpŠk.
Zákon stanoví v ust. § 1 odst. 3 ZOdpŠk, že „stát a územní celky v samostatné působnosti
hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.“ Jazykový
výklad může být poněkud zavádějící, neboť slovo „též“ může být interpretováno tak, že
nemajetkovou újmu je možné hradit jen v případě vzniku majetkové újmy jako její vedlejší
důsledek. Ustanovení § 31a ZOdpŠk, které blíže upravuje podmínky nároku na zadostiučinění
za nemajetkovou újmu zakotveného dle ust. § 1 odst. 3 ZOdpŠk, především pak formu a
rozsah zadostiučinění, umožňuje uplatnit nárok na odčinění nemajetkové újmy bez ohledu na
188

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 4761/2009
Mimo ZOdpŠk lze z dalších právních předpisů upravujících zadostiučinění za nemajetkovou újmu jmenovat
např. úpravu náhrady při újmě na přirozených právech člověka dle § 2956 a n. NOZ, náhrada při ublížení na
zdraví a při usmrcení dle § 2958 an. NOZ. Ve všech případech, kdy zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích,(„dále jen „ZOK“), stanoví povinnost nahradit újmu, vzniká ex lege i povinnost odčinit
nemajetkovou újmu (ust. § 3 odst. 2 ZOK). Odčinění nemajetkové újmy upravuje také např. § 40 odst. 1 písm. e)
z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon či § 20 z.č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, apod.
189
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to, zda vznikla kvalifikovanou škodní událostí v podobě nezákonného rozhodnutí nebo
nesprávného úředního postupu majetková újma. Také z obecné právní úpravy § 2894 NOZ je
zřejmé, že nároky na náhradu majetkové a nemajetkové újmy nejsou vzájemně podmíněny
existencí toho druhého.
Úprava zadostiučinění za nemajetkovou újmu dle ZOdpŠk se překrývá s úpravou povinnosti
k náhradě újmy na přirozených právech člověka dle ust. § 2956 an. NOZ, která navazuje na
úpravu zadostiučinění za poškození osobnostních práv dle OZ.190 Je nepochybné, že úprava
poskytování zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou orgány moci veřejné je ve
vztahu k úpravě náhrady při újmě na osobnostních právech člověka dle NOZ úpravou
speciální. Obecná subsidiární úprava NOZ stanovující způsob náhrady nemajetkové újmy za
porušení osobnostních práv se tedy v oblasti nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné
moci neuplatní, byť se bezpochyby v tomto speciálním případě o porušení osobnostních práv
jedná. Úprava dle ZOdpŠk je celistvá a oproti obecné úpravě obsahuje navíc i propracovanou
úpravu způsobů náhrady újmy a podmínek, za kterých může být odčinění nemajetkové újmy
přiznáno.
Ustanovení § 2951 odst. 2 NOZ a v návaznosti na něj i důvodová zpráva k ust. § 2951 až
2971 NOZ uvádí, že také v případě nemajetkové újmy má přicházet peněžité zadostiučinění
v úvahu pouze tehdy, nelze-li nemajetkovou újmu odčinit jiným způsobem (omluvou apod.).
Odčinění nemajetkové újmy jinak než peněžitou náhradou musí být ale v takovém případě
skutečné a dostatečně účinné.
V souvislosti s majetkovou či nemajetkovou újmou v důsledku výkonu veřejné moci orgány
veřejné moci je vhodné se ještě krátce zmínit o okruhu poškozených, kterým může být
způsobena újma výkonem veřejné moci. ZOdpŠk vymezuje okruh poškozených osob zvlášť
pro každou ze škodných událostí, která je v ZOdpŠk vymezena. Pro nezákonné rozhodnutí je
vymezen okruh poškozených osob dle § 7 ZOdpŠk. Zákonné vymezení určuje okruh osob
poškozených rozhodnutím jako účastníky řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož
jim vznikla škoda. K určení, kdo je účastníkem řízení, vyplývá z jednotlivých procesních
předpisů. Obecně lze za účastníka řízení považovat žalobce a žalovaného dle ust. § 90 OSŘ.
Zvláštní úprava je vymezena pro řízení podle části V. OSŘ (§ 250a OSŘ) a pro řízení o
190

Úprava osobnostních práv se nachází v obecné části NOZ hlava II, oddíl 5 a 6 upravující jméno a bydliště
člověka (ust. § 77 – 80 NOZ) a osobnost člověka (ust. § 81 až 117 NOZ). Zvláštní úpravu ochrany nehmotných
práv týkajících se právnických osob obsahuje ust. § 135 NOZ o ochraně názvu, pověsti či soukromí právnické
osoby. V Souvislosti s ochranou nehmotných práv fyzických i právnických osob se lze zmínit.
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výkonu rozhodnutí (§ 255 OSŘ). Vymezení účastníků zvláštních řízení soudních (dle právní
úpravy do 31.12.2013 tzv. řízení nesporných) vyplývá zejména z ust. § 6 ZŘS a ze zvláštních
ustanoveních k jednotlivým typům soudních řízení. Vymezení poškozených jako účastníků
řízení však nemůže být kompletní, neboť nezákonným rozhodnutím může být rovněž osoba
z okruhu účastníků vyloučená, případně může být způsobena újma tím, že rozhodnutí, kterým
by se určitá osoba stala účastníkem řízení, když toto právo jí ex lege náleží, by nebylo
vydáno. Tak v ust. § 7 odst. 2 ZOdpŠk se uvádí: „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.“ Okruh osob, které jsou pro jednotlivá řízení před soudními nebo správními orgány
považovány za účastníky řízení a mohou být tedy poškozenými dle ust. § 7 ZOdpŠk vymezují
jednotlivé procesní předpisy.191Chybné procesní vymezení účastníků řízení soudem tak není
nesprávným úředním postupem, neboť se projeví v nezákonném rozhodnutí.192
Pro nesprávný úřední postup ZOdpŠk výslovně nevyžaduje, aby poškozený nesprávným
úředním postupem byl účastníkem řízení, kde byla újma způsobena. Podstatné pro rozhodnutí
o přiznání zadostiučinění za nemajetkovou újmu za nesprávný úřední postup, včetně porušení
práva na přiměřenou délku soudního řízení, je prokázání, že poškozenému byla dle ust. § 13
odst. 2 ZOdpŠk způsobena škoda. Okruh osob, na něž se vztahuje povinnost státu
k zadostiučinění za újmu, tedy může být poměrně široký. Může se jednat kromě již výše
uvedených účastníků řízení v předchozím odstavci uvedených v OSŘ a ZŘS také např. o
vedlejší účastníky 193 , procesní nástupce či osoby blízké 194 . Okruh poškozených může
zahrnovat také osoby úzce spojené s právnickou osobou, tedy pokud jsou zájmy právnické

191

Dle OSŘ jsou účastníky řízení žalobce (ten, kdo podal u soudu návrh na zahájení řízení) a žalovaný (ten,
koho žalobce označil za účastníka v žalobě) dle ust. § 90 OSŘ. Zvláštní úprava účastenství je pro úpravu o
řízeních dle části V. OSŘ a pro řízení o výkonu rozhodnutí. V nesporném řízení dle ZŘS, jsou účastníky dle ust.
§ 6 tohoto zákona navrhovatel a ten, o jehož právech či povinnostech má být v řízení jednáno nebo ten, jehož
zákon za účastníka označuje. V souvislosti s civilním řízením soudním je možné zmínit ještě zvláštní úpravu
účastenství v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, který je k OSŘ
v postavení zákona speciálního. V otázce ostatních zákonných procesních úprav je nutno zmínit zejména TŘ,
SŘ, SŘS, případně též zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, který upravuje podmínky řízení před Ústavním
soudem, včetně vymezení účastníků řízení.
192
Viz. také např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2005, sp. zn. 25 Cdo 40/2005.
193
Viz. např. rozsudek NS ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2809/2006
194
V případě, že v posuzovaném řízení dojde ke změně účastníka řízení (univerzální sukcese, kdy na místo
dosavadního účastníka nastupuje je ho právní nástupce), svědčí právnímu nástupci nárok stejně jako by byl
účastníkem řízení od samého počátku posuzovaného řízení. (Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 12. října 2000,
stížnost č. 45078/98, ve věci Aldo Tripodi proti Itálii). V případě singulární sukcese je těžké si představit, že
sukcesor bude s původním účastníkem sdílet společnou újmu. Újma se tedy bude počítat až od vstupu do
soudního řízení.
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osoby jako poškozeného s nimi úzce spojeny a právní poměry fyzické osoby se jich dotýkají
(členové statutárních orgánů právnické osoby, společníci s.r.o., apod.).195
Právo na zadostiučinění za nemajetkovou újmu je také v souladu s názorem Nejvyššího soudu
majetkovým právem osobní povahy. Po smrti poškozené osoby proto již neplní svůj účel,
kterým je zmírnění nemajetkové újmy poškozeného. Dle dřívější úpravy v ust. § 579 OZ,
potvrzené i názorem Nejvyššího soudu

196

nemohl být nárok na nemajetkovou újmu

předmětem právního nástupnictví a smrtí poškozené osoby tento nárok jako nárok osobní
povahy zanikal.197 V současnosti je obecné pravidlo zániku práv a povinností dlužníka nebo
věřitele vázaných jen na jeho osobu dle ust. § 1475 odst. 2 NOZ relativizováno. Peněžité
nároky na náhradu nemajetkové újmy se stávají součástí pozůstalosti poškozeného, pokud
byla ještě za jeho života uznána nebo uplatněna u příslušného soudu. Pokud by součástí
nároku poškozeného nebo snad jeho jediným nárokem bylo nemajetkové plnění (omluva,
uveřejnění rozsudku, konstatování porušení práva poškozeného), pak takový nárok smrtí
poškozeného zaníká s ohledem na ust. § 2009 NOZ.198 Do pozice poškozeného může po jeho
smrti, respektive zániku v případě právnické osoby nastoupit také jeho dědic, resp. právní
nástupce právnické osoby.199
Od výše uvedené situace, kdy poškozený zemře až po skončení posuzovaného řízení, je třeba
oddělit situaci, kdy poškozený zemře v průběhu tohoto posuzovaného řízení, při kterém byla
způsobena nemajetková újma nepřiměřenou délkou soudního řízení. V takovém případě
nastupují jeho právní nástupci do tohoto soudního řízení a má být při uplatnění nároku na
nemajetkovou újmu za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení přiznána k dobru celá délka tohoto
posuzovaného řízení, tedy i za dobu, kdy byl účastníkem řízení jejich právní předchůdce.

195

Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. prosince 2010, sp. zn. 30 Cdo 3908/2009
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 30 Cdo 3394/2010
197
Pokud poškozený zemřel během řízení o uplatnění nároku za nemajetkovou újmu, muselo být řízení podle
ust. § 107 odst. 5 OSŘ zastaveno, neboť soudní řízen o nemajetkové újmě dle ZOdpŠk nemohlo s dědici
zemřelého pokračovat.
198
K otázce smrti poškozeného a případné postmortální ochraně jeho práv se zák. č. 82/1998 Sb. nevyjadřuje. Je
nutné v této souvislosti obrátit se na ust. § 2009 NOZ. Je možné ptát se, zda by případná postmortální ochrana
nepřipadala v úvahu dle ustanovení o osobnosti člověka a především pak ust. § 82 odst. 2 NOZ, dle nějž se
mohou ochrany osobnosti poškozeného domáhat po jeho smrti osoby blízké. Zadostiučinění za nemajetkovou
újmu způsobenou nepřiměřeně dlouhým soudním řízení však v zásadě slouží k satisfakci za duševní útrapy
spojené s nepřiměřenou délkou soudního řízení. Duševní útrapy nebo právo na přiměřenou délku soudního řízení
nelze však považovat za součást demonstrativního výčtu složek osobnosti dle ust. § 81 odst. 2 NOZ.
199
K tomu viz rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 29. března 2006, stížnost č. 64890/01, ve věci Apicella
proti Itálii a stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011, sp.
zn. Cpjn 206/2010, bod III
196
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Nejvyšší soud však připouští,200 že nemajetková újma právním nástupcům poškozeného může
být v takovém případě zkrácena, pokud nemajetkovou újmu jejich právního nástupce kvůli
nepřiměřeně dlouhému řízení nepociťovali dostatečně intenzivně jako újmu vlastní.
4.4 Příčinná souvislost
Na stát může připadnout povinnost k náhradě majetkové a nemajetkové újmy pouze tehdy,
pokud jednotlivá zákonem kvalifikovaná škodní událost bude tzv. právně relevantní
významnou příčinou a jako taková bude také nezbytným předpokladem pro vznik majetkové
či nemajetkové újmy jako právně významného následku. Mezi škodní událostí a následkem
v podobě újmy musí tedy existovat příčinný vztah.
Existence příčinné souvislosti musí být bezpečně prokázána, přičemž důkazní povinnost,
důkazní břemeno, povinnost tvrzení a břemeno tvrzení o příčinné souvislosti v tomto případě
zatěžuje poškozeného.
Příčinná souvislost v otázce povinnosti k náhradě újmy v důsledku nepřiměřené délky
soudního řízení je dána tehdy, pokud je škoda odpovídajícím důsledkem protiprávního úkonu
nebo škodní události podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností. K tomuto
názoru se přiklání také Nejvyšší soud.201 Přezkoumání vzniku příčinné souvislosti však také
vyžaduje, aby poškozený prokázal, že škoda by bez této příčiny nenastala. Jestliže by příčina
vzniku majetkové či nemajetkové újmy byla shledána v čemkoliv jiném než v nezákonném
rozhodnutí a nesprávném úředním postupu, tedy v jiné okolnosti, než kterou předpokládá
ZOdpŠk, povinnost státu k náhradě újmy nevznikne.
Ke vzniku povinnosti k náhradě újmy nestačí jen obecná úvaha o vzniku povinnosti k náhradě
škody nebo jen úvaha o přípustnosti vzniku újmy. Příčinná souvislost tak musí být dána
najisto, bez jakýchkoliv pochybností.202 Existence příčinné souvislosti je otázkou skutkovou,
protože obvykle závisí na hodnocení v soudním řízení provedených důkazů o skutkových
okolnostech. Důkazní břemeno a důkazní povinnost spočívá, jak už bylo uvedeno, na straně
poškozeného. Je tedy na poškozeném, aby prokázal existenci nezbytného předpokladu
příčinné souvislosti v podobě nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu
jako právně významné příčiny, na níž navazuje právně významný následek v podobě
200

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011,
sp. zn. Cpjn 206/2010, bod III
201
Rozsudek NS ČR ze dne 27. března 2012, sp. zn. 28 Cdo 4887/2010
202
Viz. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. července 2011, sp. zn. 28 Cdo 2879/2010
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majetkové či nemajetkové újmy. Mezi těmito dvěma podmínkami musí být prokázán
adekvátní příčinný vztah, tedy že by průtahy v soudním řízení měly za obvyklého
(přirozeného) chodu věcí i za obvyklé zkušenosti průměrné osobnosti za následek vznik
majetkové či nemajetkové újmy. Měřítkem pro zjištění a prokázání schopnosti právně
relevantní příčiny, v tomto případě představované nesprávným úředním postupem v podobě
průtahů v soudním řízení, způsobit majetkovou či nemajetkovou újmu, je předvídatelnost
takového následku vzhledem k poměrům, které jsou pro konkrétní vznik újmy určující. Soud
tedy musí předvídatelnost vzniku újmy zhodnotit na základě faktů a skutečností tvrzených a
prokázaných poškozeným. Ačkoliv NOZ neformuluje zásadu předvídatelnosti následků
jednání škůdce jako podmínku příčinné souvislosti203, je podmínka předvídatelnosti vzniku
škody chápáno právní teorií jako významné hledisko posouzení příčinné souvislosti.
Oproti výše uvedenému, zkoumá soud jako otázku právní, mezi kterými skutkovými
okolnostmi má být prokázán kauzální nexus.204
Situace poškozeného je v tomto případě přece jen poněkud ulehčena. Soudní praxe totiž
vychází z předpokladu, že následek v podobě nemajetkové újmy byl způsoben v případě, že
došlo k průtahům v soudním řízení. Soud vychází z pravděpodobně vyvratitelné domněnky,
že průtahy v řízení způsobují nemajetkovou újmu. Vznik právně relevantního následku
v podobě nemajetkové újmy a samozřejmě také příčinné souvislosti nemusí být tedy
prokazován. Prokázat je třeba pouze existenci kvalifikované škodní události v podobě
nepřiměřené délky soudního řízení. Existence nemajetkové újmy a kauzálního nexu mezi
oběma se předpokládá. Způsobení majetkové škody a příčinné souvislosti mezi škodou a
nepřiměřenou délkou soudního řízení musí být však poškozeným prokázána. Otázkou
zůstává, zda se při hodnocení příčinné souvislosti a výše škody budou obecné soudy zabývat
také kritériem předvídatelnosti výše škody. Jak už bylo uvedeno, NOZ výslovně
nepředpokládá, že by škoda nebo její výše musela být pro škůdce objektivně předvídatelná.
Lze však přinejmenším souhlasit, že škoda nesmí být pro škůdce mimořádně nepředvídatelná.
Právě předmět zjišťování a dokazování příčinné souvislosti může být zdrojem konfliktu mezi
právním názorem Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. Obě soudní instituce se shodují
v tom, že k určení příčinné souvislosti nestačí obecná úvaha o možných následcích jednání
škůdce či pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku protiprávního jednání. Dle
203

Důvodová zpráva k ust. § 2915 NOZ uvádí, že od zakotvení předvídatelnosti bylo upuštěno s tím, že
postačující bude teorie adekvátního následku.
204
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. října 2010, sp. zn. 25 Cdo 2008/2008
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právního názoru Nejvyššího soudu však musí být otázka příčinné souvislosti postavena
najisto, tedy bez pochyb prokázána.205 Ústavní soud však již dříve přece jen jisté pochybnosti
připustil, když uvedl, že „pro odpovědnost za škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro
jednajícího konkrétně předvídatelný, nýbrž postačí, že pro optimálního pozorovatele není
vznik škody vysoce nepravděpodobný.“ 206 K tomuto názoru Ústavního soudu se nakonec
přiklonil i senát č. 28 Nejvyššího soudu v níže uvedeném rozsudku (viz pozn. č. 205).
Soud musí při své úvaze o existenci příčinné souvislosti brát na zřetel také okolnosti, které by
případně mohly příčinný vztah mezi průtahy v soudním řízení a následkem v podobě
majetkové či nemajetkové újmy vyvrátit.207
Obecná úprava občanskoprávní odpovědnosti a tím spíše i úprava v ZOdpŠk opomíjí ještě
jeden institut náhrady majetkové újmy, který je akceptován zatím spíše v judikatuře soudů EU
a ESLP, a to tzv. náhrada ztráty šance (loss of chance, loss of oportunity). Doktrína ztráty
šance umožňuje poškozenému domáhat se náhrady škody v těch případech, kdy poškozený
není schopen prokázat v nezbytném rozsahu příčinnou souvislost mezi vzniklou újmou a
porušením povinností škůdcem či škodní událostí. Judikatura obecných soudů vycházela
v minulosti z pravidla, že příčinnou souvislost mezi škodou a porušením práva je nutno
prokázat se stoprocentní jistotou. Pod vlivem této doktríny pocházející z oblasti „common
law“ české soudy v posledních letech zaujaly v odůvodněných případech ke stoprocentnímu
prokazování objektivní příčinné souvislosti mírnější postoj. 208 Doktrína ztráty šance se
uplatňuje zejména v rámci medicínského práva, nicméně nelze vyloučit její využití v jiných
oblastech, tedy i v oblasti odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem veřejné moci.
V rozhodovací praxi soudů se již vyskytlo několik případů, kdy stát jako škůdce byl uznán
povinným k náhradě škody způsobené nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Bylo přitom
konstatováno, že pokud by k průtahům v soudním řízení nedošlo, měl by poškozený reálnou
šanci získat pohledávku zpeněžením majetku povinného v exekučním řízení v době, kdy
reálná hodnota jeho majetku ještě převyšovala hodnotu jeho pasiv.209
V daném případě jde o to, že nelze považovat za majetkovou újmu ušlý zisk
z neuskutečněného právního jednání, neboť jen málokdy lze dostatečně jistě prokázat, že by

205

Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. července 2011, sp. zn. 28 Cdo 2879/2010
Viz. nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05
207
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2012, sp. zn. 28 Cdo 4887/2010.
208
Zejména pod vlivem usnesení Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/2008.
209
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. Srpna 2010, sp. zn. 25 Cdo 2601/2010
206
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k uzavření právního vztahu mohlo skutečně dojít, pokud by jej nepřekazilo protiprávní
jednání škůdce nebo kvalifikovaná škodní událost. Ušlý zisk nelze v daných případech
prokázat s naprostou jistotou. Obvykle se naopak počítá s určitou, byť často vysokou
pravděpodobností ušlého zisku.

210

Nejvýznamnější praktický problém spojený s tímto

institutem v rozhodovací praxi soudů spočívá v nemožnosti poškozeného reálně prokázat výši
škody, respektive ušlého zisku. Ušlý zisk je v tomto případě jen hypotetický. Soud tak musí o
výši ušlého zisku rozhodnout podle zásad equity dle vlastního uvážení.
V případě újmy nepřiměřeně dlouhým soudním řízením se nabízí otázka, zda by bylo možné
uplatnit náhradu ztráty reálné šance vymáhat pohledávku v exekučním řízení, pokud k jejímu
vydobytí nedošlo v důsledku nepřiměřeně dlouhého exekučního řízení.211 Ve shora uvedeném
případu se však nejedná přímo o náhradu ztráty šance, nýbrž o nárok na ušlý zisk. Ve všech
případech soud také požaduje prokázání pravděpodobnosti ušlého zisku hraničící s jistotou
v souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. Otázka náhrady hypotetické šance na
hospodářský prospěch tedy zůstává otevřena. V praxi by se mohlo jednat například o případy
nepřiměřeně dlouhého řízení, v jehož důsledku došlo ke ztrátě hypotetického zisku z
podnikatelské příležitosti či ušlého zisku v podobě nájmu věci, která je předmětem soudního
řízení. V úvahu přichází také např. náhrada ztráty šance v podobě obchodních příležitostí
v důsledku neoprávněně vedeného insolvenčního řízení proti subjektu, který nesplňoval
podmínky prohlášení úpadku a zabránění účasti v řízení o veřejné zakázce právě v důsledku
zahájení insolvenčního řízení. Otázka uplatnění tzv. náhrady ztráty šance zůstala stranou
zájmu českého zákonodárce při přípravě NOZ. Zůstává tedy jen v rovině teoretické,
podpořené judikaturou soudních orgánů EU212 a ESLP.213 Náhrada ztráty šance je částečně
210

Nevyšší soud požaduje prokázání výše ušlého zisku tak, aby byla zjištěna pravděpodobná výše blížící se
podle běžného uvažování jistotě. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 1996, sp. zn. II Odon 15/96) Soud
toto své rozhodnutí doplnil později stanoviskem obsaženým v rozsudku ze dne 28. Ledna 2009, sp. zn. 25 Cdo
3586/2006, ve kterém Nejvyšší soud konstatoval, že „nepostačuje (…) pouhá pravděpodobnost zvýšení
majetkového stavu v budoucnu, neboť musí být najisto postaveno, a v tomto směru je důkazní břemeno na
poškozeném, že nebýt protiprávního jednání škůdce (či škodní události u objektivní odpovědnosti) by se
majetkový stav poškozeného zvýšil.
211
Nejvyšší soud ve svém rozsudku měl názor odvolacího soudu, že v době probíhajícího konkurzního řízení
nemohla žalobci jako věřiteli ještě vzniknout škoda obecně za správný. V daném případě je však nutno
přihlédnout k tomu, že žalobce již prokazatelně nemůže vůči svému dlužníkovi spěšně dosáhnout uspokojení
pohledávky a vznik škody v podobě zkrácení majetkového stavu poškozeného nelze tedy ztotožňovat
s formálním ukončením konkurzního řízení vůči žalobci. K prokázání vzniku konkrétní škody postačí
pravomocné rozvrhové usnesení, aby pohledávka mohla být považována za nedobytnou a žalobci tak vznikl
nárok na náhradu škody vůči státu. (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. Srpna 2010, sp. zn. 25 Cdo
2601/2010)
212
Řízení o náhradu za ztrátu šance získat veřejnou zakázku; spory mezi zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání a
Komisí
213
Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 10. května 2007, stížnost č. 46602/99, § 49 ve věci A.H. proti Finsku
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obdobou tzv. abstraktního ušlého zisku, který dovoloval uplatnit obchodní zákoník
v obchodních závazkových vztazích dle ust. § 381 ObchZ. Šlo o zisk dosahovaný zpravidla
v poctivém obchodním styku za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy.

5. Prostředky nápravy občanskoprávní újmy nepřiměřenou délkou
soudního řízení
Na úvod této kapitoly je nutné uvést, že prostředky nápravy průtahů v soudním řízení, resp.
nápravy nepřiměřené délky soudního řízení jsou tématem veskrze vyhrazeným oblasti
civilního řízení soudního. Řešitel otázky náhrady majetkové a nemajetkové újmy za
nepřiměřenou délku soudního řízení si však musí nutně ještě před tím položit otázku, zda lze
předejít vzniku kvalifikované škodní události v podobě způsobení nepřiměřené délky řízení
nebo průtahů v soudním řízení, a tedy také povinnosti státu poskytnout za vznik této škodní
události a v důsledku toho vzniklou majetkovou či nemajetkovou újmu zadostiučinění. Tato
kapitola se má zabývat především samotnou náhradou majetkové a nemajetkové újmy. Pro
systematické zařazení tohoto prostředku nápravy vzniklého protiprávního stavu však považuji
za nezbytné učinit krátkou zmínku v kontextu náhrady majetkové újmy a zadostiučinění za
nemajetkovou újmu také o preventivních prostředcích.
Samotná hrozba povinnosti poskytnout za nepřiměřeně dlouhou délku řízení, resp. za průtahy
v řízení náhradu škody nebo zadostiučinění, by měla ve zcela ideálním případě představovat
pro povinnou osobu, kterou je v případě soudních řízení výhradně stát, prostředek prevence
vzniku kvalifikované škodní události. Stát by měl být motivován k vytváření takového
legislativního prostředí a takového materiálního, personálního či finančního zázemí pro
soudní orgány, aby k neodůvodněným průtahům v soudním řízení, jakož i nepřiměřené délce
řízení docházelo v co nejmenší míře.
Z výše uvedeného důvodu jsem přistoupil k rozdělení tzv. preventivních prostředků a dále
tzv. prostředků kompenzačních. 214 Zakotvení obou dvou těchto typů v právním řádu požaduje
na České republice Úmluva a prostřednictvím jejího výkladu zejména pak čl. 6 Úmluvy.

214

Mimo níže popsaných preventivních prostředků právního řádu, které mohou zabránit nebo zmírnit
nepřiměřenou délku řízení je vhodné zařadit také prostředky civilního práva procesního upravené
zejména zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění. Jedná se například o
úpravu doručování, prostředky koncentrace řízení, rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání či
přípravné jednání. Vzhledem k tématu této rigorózní práce se jimi ale tato nezabývá.
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Účelem těchto prostředků je buď zabránit porušování čl. 6 odst. 1 Úmluvy, nebo v případě,
kdy se porušení Úmluvy zabránit nepodařilo a v důsledku toho byla poškozenému způsobena
újma, umožnit poškozené osobě uplatnit svůj nárok na kompenzaci za tuto újmu a přiměřenou
kompenzaci získat.
5.1 Preventivní prostředky
Stát má v souladu se zněním čl. 13 Úmluvy povinnost zajistit takové zákonné prostředky,
které zabrání porušování čl. 6 Úmluvy nebo došlo-li již k jeho porušení, zabrání
v pokračování jeho porušování.215
Státy, jež jsou stranou Úmluvy, tak nejčastěji ve snaze dostát této povinnosti zakotvují do
svých kodifikací upravujících civilní řízení soudní více či méně efektivní prostředky, které
účastníkům soudního řízení umožňují tato soudní řízení urychlit, případně zabránit vzniku
nežádoucích průtahů v řízení na straně soudu.
Preventivní prostředky zabraňující ex ante průtahům v soudním řízení nemohou být
spolehlivě nahrazeny či zastoupeny kompenzačními prostředky. Prvotním zájmem státu musí
být naplnění hlavního smyslu a účelu civilního řízení soudního, kterým je poskytování
ochrany práv dle článku 90 Ústavy. Výrazem této ochrany práv je především vydání
meritorního rozhodnutí v soudním řízení. Zájem na včasné ochraně práv nemůže být nahrazen
nebo omezen poskytnutím zadostičinění nebo vydání náhrady škody způsobené v důsledku
nepřiměřeně dlouhého řízení. Prioritním zájmem je ochrana právní jistoty účastníků řízení, že
soud ochrání jejich oprávněné zájmy meritorním rozhodnutím vydaným v přiměřené lhůtě.216
Český právní řád dává účastníkovi řízení do rukou dva významné a účinné prostředky,
kterými může zabránit nebo zmírnit případné průtahy v soudním řízení.
Prvním z nich je stížnost na průtahy v řízení dle ust. §u 164 a násl. ZSS. Orgánem příslušným
k přijetí stížnosti a rozhodnutí o ní, jakož i provedení nápravného opatření v případě, že je
stížnost shledána oprávněnou, je orgán státní správy soudu. Těmi jsou příslušní předsedové a
místopředsedové soudů a Ministerstvo spravedlnosti. Ke stížnosti jsou oprávněny všechny
fyzické i právnické osoby. Postup vyřízení stížnosti je poměrně striktní. Na vyřízení stížnosti
na průtahy v soudním řízení ukládá orgánu státní správy soudu lhůtu 1 měsíce. O vyřízení
stížnosti a způsobu jejího vyřízení musí být stěžovatel informován. ZSS však neumožňuje
215
216

HUBÁLKOVÁ, E., s. 9
Viz. nález Ústavního soudu ze dne 7. srpna 2007, sp. zn IV. ÚS 391/07
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podat proti způsobu vyřízení stížnosti opravný prostředek. 217 V případě, že je stížnost
shledána alespoň z části důvodnou, musí soud stěžovatele také vyrozumět o přijatých
opatřeních. V případě zaviněného porušení povinnosti soudce pak orgán státní správy soudů
podává návrh na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce dle zákona č. 7/2002 Sb., o
kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.
Stížnost však není natolik účinný institut, aby dokázala průtahům v řízení zabránit. Ani
Ústavní soud, ani ESLP nepovažují tento institut za dostatečný prostředek nápravy, vzhledem
k čl. 13 Úmluvy, aby účastníkovi soudního řízení zajistil prostřednictvím tohoto prostředku
právo vymoci na státu splnění jeho povinnosti dle čl. 6 Úmluvy. 218 S ohledem na tento postoj
soudy ve své praxi nesankcionují poškozeného při rozhodování o zadostiučinění za
nepřiměřenou délku řízení, pokud poškozený nevyužil svého práva podat tuto stížnost
k zabránění průtahům v řízení.
Druhým institutem, který má zabránit průtahům nebo alespoň omezit jeho následky, je návrh
na určení lhůty k provedení procesního úkonu. Ust. § 174a ZSS 219 umožňuje každému
účastníkovi řízení obrátit se na soud s návrhem na určení lhůty procesního úkonu, pokud má
za to, že v soudním řízení dochází k průtahům. Soud může ve lhůtě 30 dnů od obdržení tohoto
návrhu provést všechny procesní úkony, u nichž dle navrhovatele dochází k průtahům nebo
do 5 pracovních dnů od obdržení návrhu postoupit tento návrh příslušnému soudu
k rozhodnutí společně se svým vyjádřením. Pokud tento příslušný soud, kterým je v případě
obecných soudů nejblíže vyšší soudní instance, konstatuje existenci průtahů v soudním řízení,
určí závaznou lhůtu pro provedení procesního úkonu.
Tento institut shledává ESLP 220 i Ústavní soud 221 účinným prostředkem pro předcházení
průtahům řízení. Ani tento postoj nebyl vždy zdaleka jednoznačný a přijetí návrhu na určení
lhůty si vyžádalo novelizaci tohoto institutu novelou č. 217/2009 Sb. Touto novelizací byla
odstraněna podmínka spočívající v předchozím podání stížnosti dle ust. § 164 ZSS.

217

Tato možnost byla odňata na základě zákona č. 192/2003 Sb., změny zákona o soudech a soudcích
Viz. rozsudek ESLP ze dne 10. července 2003 ve věci Hartman proti České republice, stížnost č. 53341/99
219
Toto ustanovení bylo do ZSS zařazeno novelou č. 192/2003 Sb., s účinností od 1.7.2003. Zakotvení nového
institutu si vyžádala zejména neúčinná úprava stížnosti dle ust. § 164 ZSS. Například i ze strany ESLP jí bylo
vytýkáno, že tato stížnost je vyřizována pouze po linii státní správy soudů a není tak dostatečně zajištěno
naplnění práv dle čl. 13 a 35 Úmluvy.
220
Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 20. listopadu 2011 ve věci Prodělalová proti České republice,
stížnost č. 40094/08
221
Viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 60/04
218
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I nadále je však chybné takové rozhodnutí soudu, které by přičítalo k tíži účastníka řízení,
resp. poškozeného nevyužití návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle
ust. § 174a ZSS. Povinností soudu je vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě, i když účastníci
soudního řízení nevyužívají preventivní prostředky stanovené právním řádem.222
V praxi bývají oba výše popsané prostředky používány zřídka. Jedním z důvodů je jistě to, že
jejich využití je dobrovolné a k podání stížnosti či návrhu na určení lhůty účastníci řízení
nejsou nuceni ani legislativou ani judikaturou. K méně častému využívání těchto prostředků
také vede zajisté obava účastníků řízení, že by soudce v řízení, které trpí průtahy, byl vůči nim
zaujatý a v konečném důsledku by postup při uplatnění výše uvedené stížnosti nebo návrhu
mohl vést k rozhodnutí v neprospěch jejich zájmů. V tomto ohledu bude jistě přínosné
sledovat aplikaci prostředku proti průtahům v německé právní úpravě, účinnou od 1. ledna
2012 dle ust. § 198 odst. 2 GVG. Za pozornost stojí zejména zákonná povinnost účastníka
řízení namítat přímo v soudním řízení, kde k průtahům dochází, existenci těchto průtahů. Jde
o nezbytnou podmínku k uplatnění nároku na náhradu škody za nepřiměřenou délku soudního
řízení. Právě zákonem stanovená povinnost podat v daném soudním řízení „námitku“ může
vést k odstranění obav účastníků řízení z toho, že by jejich úkon směřující proti předsedovi
senátu vedoucímu řízení mohl nepříznivě ovlivnit samotný výsledek rozhodnutí.
Za další preventivní prostředek k ochraně proti nepřiměřené délce řízení je všeobecně
považována také ústavní stížnost dle ust. §u 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu, v platném znění (dále jen „ZoÚS“), byť názor na oprávněnost zařazení ústavní
stížnosti mezi preventivní prostředky není jednoznačný. Nesporný je však názor, který byl
podepřen i stanoviskem uvedeným v nálezu Ústavního soudu, 223 že stěžovatel, který má za
222

Pro srovnání lze uvést, že v německé právní úpravě po dlouhou dobu absentoval jakýkoliv právní předpis
zajišťující právo účastníka řízení na přiměřenou délku soudního řízení. Po kritice za strany ESLP byl s účinností
od 1. ledna 2012 přijat zákon o právní ochraně při nepřiměřeně dlouhém soudním řízení a přípravném řízení
v trestní věci. Tímto zákonem byl novelizován zákon upravující postavení soudů a soudců (obdoba českého
ZSS) – Gerichtsverfassungsgesetz (dále jen „GVG“). Právní úprava v jediném ustanovení v § 198 GVG upravuje
odškodnění za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení (a nepřiměřenou délku trestního řízení v přípravné fázi).
Zvláštností hodnou poznámky je povinnost účastníků řízení podat před uplatněním samotného nároku na
odškodnění také tzv. námitku nepřiměřeně dlouhého řízení (Verzögerungsrüge) dle ust. § 198. Tato námitka
musí být uplatněna v řízení, kde došlo k průtahům či nepřiměřené délce soudního řízení. Taková námitka může
být uplatněna tehdy, pokud existují odůvodněné obavy, že řízení nebude ukončeno v přiměřené lhůtě. Teprve po
uplatnění této „námitky“ začíná běžet šestiměsíční lhůta k podání žaloby o náhradu škody způsobenou
nepřiměřenou délkou soudního řízení. Jedná se tak o preventivní prostředek, který má přimět soudce v řízení,
kde dochází k průtahům, aby učinil takové kroky, které taková porušení práv účastníka řízení napraví. Svým
zaměřením tak je tento institut obdobný návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a ZSS.
Vzhledem k poměrně krátké době účinnosti této úpravy zatím neexistují relevantní informace o aplikaci tohoto
ustanovení v praxi.
223
Viz. nález Ústavního soudu ze dne 7. srpna 2007, sp. zn. IV. ÚS 391/07
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to, že v řízení, jehož je účastníkem, dochází k průtahům, resp. že délka tohoto řízení je
nepřiměřená, může požádat Ústavní soud o ochranu práva na spravedlivý proces ústavní
stížností dle ust. čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy. Ústavní soud považuje za zásah orgánu
veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod dle výše uvedeného ustanovení také
nečinnost orgánu veřejné moci, protože je tím porušováno právo účastníka na projednání věci
bez zbytečných průtahů dle ust. čl. 38 odst. 2 Listiny. Ústavní soud pak má možnost
zasáhnout do probíhajícího řízení nálezem dle ust. § 82 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. b)
ZoÚS, konstatovat porušení ústavně zaručeného práva a svobody konkrétní nečinností soudu
v soudním řízení a eventuálně nařídit obecnému soudu, aby v posuzovaném soudním řízení
pokračoval bez zbytečných průtahů. Ústavní stížnost musí účastník řízení uplatnit v době
trvajícího nepřiměřeně dlouhého řízení. Ústavní stížnost účastníka řízení poté, kdy se již
domohl rozhodnutí ve své věci, by byla nepřípustná. Ústavní soud mimo jiné konstatoval, že
vyslovením se o existenci či neexistenci průtahů v řízení, resp. nepřiměřené délky soudního
řízení by se předčasně vyjadřoval k základnímu předpokladu oprávněnosti nároku na náhradu
škody, ačkoliv mu nepřísluší tuto otázku posuzovat. Tímto postupem by také odňal stěžovateli
a účastníkovi řízení možnost domáhat se náhrady škody.
Ústavní stížnost je však zcela mimořádným prostředkem přezkumu ústavnosti pravomocných
rozhodnutí. Ústavní soud konstatoval, že nevyužití hierarchické stížnosti a návrhu na určení
lhůty k provedení procesního úkonu dle ZSS poškozenými v posuzovaném řízení nemůže být
na újmu při rozhodování o nemajetkové újmě za průtahy v soudním řízení. 224 Povinnost
zajistit účastníkům řízení právo na projednání věci před soudem bez zbytečných průtahů je
povinností státu a jeho orgánů. Nad to nevyčerpání ústavní stížnosti nemůže, jak konstatoval
ESLP v rozsudku ve věci Hartmann proti České republice, 225 bránit poškozeným v podání
stížnosti k ESLP, neboť Ústavní soud nemá prostřednictvím rozhodnutí o ústavní stížnosti
žádnou možnost urychlit soudní řízení určitým opatřením či sankcí vůči soudnímu orgánu.
Ústavní soud taktéž nemůže přiznat v řízení o ústavní stížnosti stěžovateli, resp. poškozenému
náhradu škody za majetkovou či nemajetkovou újmu.226 Ústavní stížnost, byla–li podána až
po skončení soudního řízení, není dle judikatury ESLP dostatečně efektivním prostředkem
nápravy nepřiměřeně dlouhého soudního řízení. Naopak shledávala Evropská komise pro
lidská práva a později ESLP, že může být efektivním prostředkem nápravy vzhledem k již
224

Viz. nález Ústavního soudu ze dne 21. září 2011, sp. zn. I. ÚS 1536/11,
rozsudek senátu ESLP ze dne 10. července 2003 ve věci Hartmann proti České republice, stížnost č. 53341/99
226
Viz. např. rozsudek senátu ESLP ze dne 20. července 2006 ve věci Koudelka proti České republice, stížnost
č. 1633/05
225
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uvedeným skutečnostem v předchozím odstavci, jestliže byla podána ještě za trvání řízení,
neboť Ústavní soud může obecnému soudu dle ust. § 82 odst. 3 písm. b) ZoÚS svým
rozhodnutím zakázat průtahy a přikázat, aby v řízení pokračoval bez zbytečných průtahů.227
Ústavní soud však nemá žádnou praktickou možnost, jak tento svůj příkaz vynutit.
5.2 Kompenzační prostředky
Jak bylo již výše uvedeno, povinností státu je zajistit účastníkům soudního řízení účinné
prostředky, které mohou zamezit vzniku nebo pokračování porušení práva na projednání věci
v přiměřené lhůtě nebo za takové porušení mohou poskytnout poškozenému účastníkovi
řízení nápravu vhodnou formou. Tato povinnost státu je jednak povinností vyplývající
z ústavního pořádku na základě čl. 38 odst. 2 a čl. 36 odst. 3 LZPS, 228 jednak závazkem
mezinárodního práva na základě čl. 13 a čl. 35 Úmluvy. 229 Pokud není možné poskytnout
účastníkům řízení, v němž došlo k průtahům, ochranu pomocí shora uvedených prostředků
preventivních, délka tohoto soudního řízení je nepřiměřeně dlouhá nebo se jeví tato jejich
ochrana práv nedostatečnou, poskytuje právní řád poškozeným účastníkům řízení tzv.
kompenzační prostředky. Také ESLP doporučuje ve své rozhodovací praxi kombinaci obou
typů prostředků v právních řádech členských států Úmluvy.230
Kompenzačními prostředky se rozumí v chronologické posloupnosti zejména předběžné
projednání žádosti o náhradu škody či zadostiučinění za nemateriální újmu, žaloba na náhradu
škody, žaloba na náhradu nemajetkové újmy a též ústavní stížnost a stížnost k ESLP.
Kompenzační prostředky zajišťuje ZOdpŠk. Pro úpravu postupu při uplatnění těchto
prostředků se pak použijí i další normy, zejména OSŘ a ZoÚS.
5.2.1 Předběžné posouzení nároku správním orgánem
Prvním krokem při uplatnění nároku na náhradu škody způsobené státem je předběžné
uplatnění tohoto nároku na základě žádosti adresované příslušnému ministerstvu či jinému

227

Viz. např. rozsudek senátu ESLP ze dne 31. srpna 1999, stížnost č. 33644/96 ve věci E.F. proti České
republice
228
Čl. 38 odst. 2 LZPS stanoví právo každého, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů,
v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
Čl. 36 stanoví právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné
správy nebo nesprávný úřední postup.
229
Čl. 13 Úmluvy garantuje právo na účinné právní prostředky před národními orgány členských států pro
každého, jehož práva a svobody přiznané Úmluvou jsou porušeny, i když k porušení došlo při plnění úředních
povinností úředních osob.
Čl. 35 odkazuje na vnitrostátní právní prostředky nápravy porušení práv a svobod přiznaných Úmluvou.
230
Viz. např. rozsudek senátu ESLP Scordino proti Itálii ze dne 29. března 2006, sp. zn. 36813/97.
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správnímu orgánu. V případě nepřiměřené délky soudního řízení, resp. průtahů v soudním
řízení je tímto správním orgánem bez výjimky Ministerstvo spravedlnosti.
Úmyslem zákonodárce při zakotvení povinnosti poškozeného uplatnit nárok na náhradu škody
před podáním žaloby proti státu bylo ponechání prostoru ústředním orgánům státní správy,
aby mohly vyhovět nároku poškozených smírnou cestou v případě, že ústřední orgán státní
správy uzná takový nárok za oprávněný. Předběžné uplatnění nároku má omezit množství
zbytečných soudních sporů o náhradu škody. Zjevně ospravedlněné nároky poškozených by
měly ústřední orgány státní správy vyřizovat ve prospěch poškozených bez nutnosti vést o
nich zdlouhavé a nákladné soudní spory. Hlavním účelem celého tohoto kroku je zefektivnit
celé řízení o náhradě škody a zlevnit jej o státem zbytečně vynakládané finanční prostředky
na náhradu nákladů soudního řízení. V tomto ohledu je však skutečná efektivita tohoto
prostředku sporná.
Relativně malý podíl nároků na náhradu škody uspokojených již při předběžném projednání
nároku je způsoben neexistencí opatření, která by zabránila nadbytečnému navyšování
finančních požadavků poškozených. Především absence jakýchkoliv zákonem či soudní
judikaturou určených maximálních limitů náhrady škody společně s rozhodovací praxí
Nejvyššího soudu pak může být důvodem pro nadbytečně vznikající náklady v důsledku
uplatnění zadostiučinění. Nejvyšší soud je přitom toho názoru, že náhrada nákladů řízení dle
ust. § 142 odst. 1 OSŘ pro plný úspěch ve věci přísluší poškozenému v každém případě, kdy
je obecným soudem v řízení o náhradě škody připuštěna existence nepřiměřené délky
soudního řízení a je tedy konstatováno porušení povinnosti státu. K tomu přispívá také
osvobození poplatných úkonů v řízení o náhradu škody dle ZOdpŠk na základě ust. §u 4 odst.
2 písm. b) zákona č. 257/1992 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění. Všechny tyto
kroky přispívají k tomu, že nic nebrání poškozeným domáhat se při předběžném projednání
nároku, jakož i v žalobním návrhu neúměrně vysokých částek, jejichž uhrazení je ovšem pro
Ministerstvo spravedlnosti těžko akceptovatelné.231
Ze zprávy NKÚ ke kontrolní akci č. 11/03, která se týkala právě hospodaření s peněžními
prostředky státu určenými na odškodňování dle ZOdpŠk, mimo jiné vyplývá, že žádosti o
odškodnění jsou v drtivé většině úspěšné. Z prověřovaného vzorku 128 žádostí z let 2007 až
2010 nebyly uspokojeny pouze tři žádosti.
231

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) přitom opakovaně kritizuje ústřední orgány státní správy za to, že
mimosoudní odškodnění v rámci předběžného projednání nároku jen v minimální míře vede k uspokojení
poškozených.
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Jeden z účelů předběžného projednání žaloby je, aby důsledky nepřiměřené délky řízení nesly
pokud možno samy orgány, které nepřiměřenou délku řízení způsobily, respektive orgány
nadřízené, v daném případě tedy orgán státní správy soudů, který činnost soudu zabezpečuje a
organizuje. 232 Zákonodárce měl za to, že povinný orgán bude mít dostatek potřebných
informací o všech případech nepřiměřeně dlouhého řízení a bude tak schopen nejlépe zjednat
sám nápravu. Tento účel se však poněkud míjí účinkem. Objem finančních prostředků
vyplacených ve prospěch poškozených osob a počet uplatněných nároků je mimo jiné také
důkazem, že snaha Ministerstva spravedlnosti zajistit podmínky pro soudní řízení v přiměřené
době selhává.
Požadavek na předběžné projednání nároku poškozených na náhradu škody je nutnou
podmínkou pro případné pozdější uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění v zákonem
stanovené lhůtě u soudu.233
Pro předběžné projednání nároku u ústředního orgánu státní správy dle ust § 6 ZOdpŠk nejsou
stanoveny žádné procesní postupy, jedná se o řízení neformální. 234 Úřad, v daném případě
Ministerstvo spravedlnosti, nevydává o podané žádosti o nárok žádné formální rozhodnutí.
Ministerstvo pouze vyrozumí poškozeného a oprávněného v jedné osobě o tom, že nároku
vyhověl nebo o tom, že nároku nebylo možné vyhovět. Fakticky se po úřadu ani žádné
rozhodnutí nepožaduje. Pokud úřad nevyhoví, tedy vyrozumí jej o zamítnutí žádosti nebo se
zkrátka žádostí poškozeného z nejrůznějších důvodů nezabývá, je žalovaný oprávněn podat
žalobu vůči státu, zastoupenému právě tím úřadem, který nárok byl povinen dle ust. § 14
odst. 1 s odkazem na ust. § 6 ZOdpŠk předběžně projednat. ZOdpŠk tak v podstatě stanoví
tzv. fikci negativního rozhodnutí.
Protože zákon nestanoví žádné formální náležitosti pro předběžné projednání nároku, není
stanovena ani podoba či obsah žádosti. Podpůrné užití některého procesního předpisu není
stanoveno. V praxi však bývá obvyklé a v zájmu úspěšného vyřízení žádosti o náhradu škody
232

Orgánem státní správy soudů je dle § 11 zák. č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy
233
Předběžné projednání nároku je nutné také v případě, kdy újma v důsledku nepřiměřeně dlouhého soudního
řízení byla způsobena ještě před účinností zákona č. 160/2006 Sb., novelizujícího ust. §u 14 ZOdpŠk a
přechodné ustanovení v čl. II této novely umožňují poskytnutí náhrady. Takové případy se však už nevyskytují
s ohledem na běh promlčecí doby.
234
V případě, že by toto řízení vyžadovalo formalizované rozhodnutí správního úřadu, musel by se postup pro
toto rozhodnutí řídit příslušným procesním předpisem. Tím by byl zákon č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném
znění. S vydáním tohoto rozhodnutí by byly spojeny také následky v podobě možnosti žádat opravu rozhodnutí
pomocí opravných prostředků tam uvedených. To by pochopitelně prodloužilo rozhodování o přiznání nároku
za náhradu škody za nepřiměřeně dlouhou délku řízení řádově minimálně o několik měsíců, což není žádoucí.
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je nutné, aby v žádosti byly dodrženy určité obsahové náležitosti. Musí být zřejmé, kdo nárok
uplatňuje, vůči kterému orgánu směřuje, jakého soudního řízení se týká, musí rovněž
obsahovat popis nesprávného úředního postupu, kterým byla nepřiměřená délka soudního
řízení způsobena, specifikovat způsobenou majetkovou či nemajetkovou újmu a uvést
skutečnosti, z nichž bude zřejmý vztah příčinné souvislosti mezi způsobenou újmou a
nesprávným úředním postupem. V neposlední řadě by v žádosti mělo být specifikováno, čeho
se poškozený domáhá, respektive vyčíslena výše požadované náhrady majetkové újmy či
zadostiučinění. Tyto doporučované náležitosti tak v zásadě kopírují náležitosti návrhu na
zahájení soudního řízení dle ust. §u 42 a 79 OSŘ. Právní kvalifikace nároku, která není
nezbytnou náležitostí žaloby, ale bývá dobrým zvykem ji v žalobě nastínit, není nutná.
ZOdpŠk nestanoví ústřednímu orgánu státní správy lhůtu ve které má o žádosti rozhodnout. Je
zřejmé, že v případě nároků na náhradu škody za nepřiměřenou délku řízení by mělo být o
žádosti poškozeného rozhodnuto co možná nejdříve. O náhradě škody však musí být
rozhodnuto nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od uplatnění nároku. Jde o nejzazší dobu, po kterou
je možné dle ust. § 35 odst. 1 ZOdpŠk stavět promlčecí dobu. Po dobu předběžného
projednání nároku příslušným správním orgánem promlčecí doba neběží. Začíná opětovně
běžet rozhodnutím o předběžném projednání nároku, nejpozději však uplynutím lhůty šesti
měsíců po uplatnění nároku u správního orgánu bez ohledu na to, zda ústřední orgán státní
správy nároku při jeho předběžném projednání vyhověl.
Judikatura se vcelku shoduje v názoru, že nesplnění podmínky předběžného uplatnění nároku
nesmí být důvodem k meritornímu rozhodnutí o zamítnutí žaloby o nároku poškozeného na
náhradu škody.235 Nesplnění této podmínky je odstranitelnou vadou v civilním soudním řízení
a k jejímu odstranění by měl soud poskytnout poškozenému přiměřenou lhůtu. Poškozenému
také nic nebrání, aby žalobu na náhradu újmy uplatnil ještě před tím, než se k jeho
předběžnému nároku vyjádří ústřední orgán státní správy. Soud v takovém případě vyčká
vyjádření takového orgánu a poté pokračuje v řízení. 236 Z této podmínky jsou přípustné
výjimky v případě, kdy by trvání soudu na předběžném uplatnění nároku bylo neefektivní,
bezúčelné, vzhledem k postoji ústředního orgánu státní správy k uplatněnému nároku
nadbytečné a ryze formální.237

235

Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. června 2009, sp. zn. 25 Cdo 1891/2007
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sp. zn. 30 Cdo 1529/2011
237
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 25 Cdo 737/2008
236
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Bohužel již při předběžném uplatnění nároku vznikají často zbytečné průtahy v řízení o
odškodnění nepřiměřené délky řízení. V jejich důsledku často ústřední orgán státní správy
nestíhá vyřídit předběžný nárok v šestiměsíční lhůtě, po kterou se dle ust. § 35 ZOdpŠk staví
promlčecí lhůta nároku. Důvodem těchto průtahů jsou často sami poškození, kteří uplatňují
nárok na náhradu škody dříve, než skončí posuzované soudní řízení. Soud však nemá zájem
dále protahovat soudní řízení a zvyšovat tím nárok poškozeného na náhradu škody, a proto
často odmítá poskytnout ústřednímu orgánu státní správy soudní spis k posouzení nároku
poškozeného. Řešení této situace není jednoznačné. Předběžné posouzení nároku u orgánu
státní správy v každém případě způsobí další prodloužení posuzovaného řízení, které ovšem
nemůže být dost dobře přičítáno k tíži státu. Optimálním řešením se nezdá být, a to i ve světle
judikatury Nejvyššího soudu238 a ESLP,239zabránit poškozeným uplatnit svůj nárok dříve než
skončí posuzované soudní řízení. Poškozeným má být umožněno domáhat se nároku na
náhradu škody už v okamžiku, kdy je známo, že délka posuzovaného soudního řízení je
nepřiměřeně dlouhá.
Řízení o předběžném uplatnění nároku u ústředního orgánu státní správy dle ust. §u 14 odst. 1
ZOdpŠk končí sdělením tohoto orgánu poškozenému, zda jeho nárok bude uspokojen a pokud
ano, jestli zcela nebo jen v určené části. Tímto konečným stanoviskem, které není formálním
rozhodnutím dle správního řádu, se mají za uspokojené i veškeré další nároky poškozeného,
které nejsou ve stanovisku výslovně uvedeny.240
S ukončením řízení o předběžném uplatnění nároku na náhradu škody, respektive s uplynutím
šestiměsíční lhůty pro uspokojení nároku poškozeného se pojí také důsledek v podobě
splatnosti pohledávky poškozeného z majetkové či nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku
řízení. Na základě těchto výše uvedených skutečností se dostává stát do prodlení.
Poškozenému tak vznikají veškeré nároky spojené s prodlením dlužníka, 241 zejména pak
nárok požadovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.242 Lhůta splatnosti je výslovně
stanovena v ust. § 15 odst. 2 ZOdpŠk a toto ustanovení je lex specialis ve vztahu k ust. § 1958
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Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. června 2009, sp. zn. 25 Cdo 1891/2007
Viz. např. rozsudek senátu ESLP ze dne 21. února 2006 ve věci Cambal proti České republice
240
Viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, sp. zn. 30 Cdo 1728/2011
241
Podle ust. § 1968 a násl. NOZ
242
Výši úroku z prodlení a způsob jeho výpočtu stanoví nařízení vlády ČR ze dne 16. října 2013, č. 351/2013 Sb.
Výše úroků z prodlení byla stanovena ke dni odevzdání této práce dle ust. §u 2 výše uvedeného nařízení vlády ve
výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení zvýšeném o 8
procentních bodů.
239
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odst. 2 NOZ o povinnosti dlužníka plnit bez zbytečného prodlení poté, co byl věřitelem o
splnění dluhu požádán.
5.2.2 Uplatnění nároku u soudu
Jestliže ústřední orgán státní správy nepřizná poškozenému nárok na náhradu škody uplatněný
u něj předběžně dle ust. § 14 ZOdpŠk, a to proto, že nárok zamítne nebo jej prostě v zákonem
určené lhůtě nestihne projednat, může se poškozený obrátit s nárokem na náhradu škody na
soud dle ust. § 15 ZodpŠk. Stejně tak může uplatnit u soudu zbytek svého nároku ve výši,
v níž nebyl jeho předběžně uplatněný nárok ústředním orgánem státní správy uspokojen.
Pasivně legitimovaným v tomto řízení je Česká republika, zastoupená příslušným ústředním
orgánem státní správy, kterým je v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti.243
ZOdpŠk stanoví v některých případech pro uplatnění nároku poškozeného na náhradu
majetkové újmy nebo kompenzaci nemajetkové újmy zvláštní promlčecí lhůty. V těchto
případech se tak neuplatní obecná ustanovení o délce běhu promlčecích lhůt dle ust. § 629 a
násl. NOZ.
5.2.2.1 Promlčení nároku

Před samotným rozhodnutím o nároku na náhradu škody či zadostiučinění za nemajetkovou
újmu je třeba posoudit jako otázku předběžnou, zda tento nárok nebyl promlčen. Posouzení je
nutno provést i bez vznesení námitky promlčení žalovaným. Skutečnost, že nárok není
promlčen, je totiž nutnou podmínkou pro jeho uplatnění.244
ZOdpŠk stanoví zvláštní úpravu pro počátek a běh promlčecích lhůt. Na obecné podstatě
promlčení se nic nemění. 245 ZOdpŠk neupravuje otázku stavení, přerušení, eventuálně
nezapočetí běhu promlčecí doby. Výjimkou je zvláštní případ stavení promlčecích lhůt při
předběžném projednání nároku správním orgánem dle ust. § 35 ZOdpŠk. V tomto je tedy
nutno odkázat na ust. § 645 a násl. NOZ o běhu promlčecích lhůt. Pravděpodobně nebude
možné uplatnit ustanovení § 652 NOZ, dle nějž neskončí běh promlčecí lhůty dle ust. § 646
až 651 po odpadnutí tam uvedených překážek dříve než za šest měsíců. Toto ustanovení
odkazuje pouze na překážky běhu lhůt uvedené ve výše uvedených ustanoveních NOZ.
Pravděpodobně tedy nebude možné jej použít na stavení běhu promlčecí lhůty dle
243

Věcně příslušným soudem je okresní soud. Místně příslušným soudem je okresní soud, v jehož obvodu má
sídlo organizační složka státu věcně a místně příslušná k odškodnění poškozeného. K rozhodování o náhradě
škody za průtahy v soudním řízení je tedy věcně a místně příslušné Ministerstvo spravedlnosti.
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ust. § 35 odst. 1 NOZ, neboť toto ustanovení lze chápat jako lex specialis k obecnému
ust. § 648 NOZ. Využití aplikace ust. § 652 NOZ s odkazem na ust. § 648 NOZ brání kromě
výše uvedeného z pohledu de lege ferenda teoretická otázka dotýkající se zejména charakter
samotného uplatnění nároku a řízení o něm před orgánem veřejné moci dle ust. § 14 ZOdpŠk.
Předně se nejedná o řízení ve smyslu správního řádu a uplatnění nároku před orgánem veřejné
moci není zakončeno rozhodnutím, jak jej chápe správní řád, nýbrž pouze vyjádřením tohoto
orgánu. Nadto orgán veřejné moci ani není povinen konat a vyjádřit se k uplatnění nároku
poškozeným. Přesto s ohledem na interpretační pravidla NOZ, zejména pak jeho povinnosti
ústavně-konformního výkladu se zřetelem k hodnotám chráněným NOZ a ZOdpŠk
dle ust. § 2 NOZ je možné připustit výklad, který by proces uplatnění nároku na náhradu
škody před orgánem veřejné moci dle ust. § 14 ZOdpŠk pokládal za řízení ve smyslu ust. §
648 NOZ. Pokud by tedy zákonodárce měl v úmyslu poskytnout také poškozeným v řízení o
náhradě škody způsobenou orgánem veřejné moci dodatečnou lhůtu šesti měsíců po odpadnutí
překážky posuzování nároku na náhradu škody orgánem veřejné moci, postačilo by odstranění
zvláštní úpravy stavení promlčecí lhůty dle ust. § 35 odst. 1 ZOdpŠk.
Pohledávka vzniklá na základě ZOdpŠk se stává splatnou a dospělou nejdříve dnem, kdy se
poškozený nejen dozví, že mu byla způsobena škoda nesprávným úředním postupem soudu a
kdo za tuto škodu odpovídá, ale je nutné znát takové okolnosti, aby mohl spolehlivě
odůvodnit svůj žalobní návrh. Musí mít tedy rovněž dostatečné povědomí o druhu a rozsahu
vzniklé škody246, způsobu a důvodu jejího vzniku, resp. kvalifikované škodní události, a také
o příčinné souvislosti mezi škodní událostí a vzniklou majetkovou újmou. Rozsah škody musí
být poškozenému znám alespoň do té míry, aby byl alespoň přibližně schopen určit její výši
v penězích. 247 Skutečnost, že škůdcem je v případě škody vzniklé nepřiměřeně dlouhým
soudním řízením Česká republika, zastoupená Ministerstvem spravedlnosti, je nad míru
jasná.248 Pro zodpovězení otázky, kdy se poškozený dozvěděl o vzniku škody, je rozhodující,
kdy prokazatelně získal vědomost o skutkových okolnostech směřujících ke vzniku škody,
nikoliv kdy si utvořil právní závěr, že mu byla nesprávným postupem orgánu veřejné moci
způsobena škoda.249 Je nutno posoudit, kdy poškozený získal vědomost o tom, že mu vznikla
škoda nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Zda se tak stalo již v průběhu soudního řízení,
246

S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu uvádím, že není nutné, aby poškozený měl přesné povědomí o
konečné výši celkové škody, která mu vznikla.
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kdy poškozený zjistil, že mu byla způsobena škoda a že se tak stalo v důsledku nepřiměřené
délky občanského soudního řízení, nebo až meritorním rozhodnutím soudu v posuzovaném
soudním řízení, popřípadě až pravomocným rozhodnutím soudu odvolacího soudu je tedy
nutno posoudit. V takovém případě by bylo nutné postavit na jisto, kdy se nejdříve mohl
poškozený dozvědět o existenci kvalifikované škodní události. ZOdpŠk neposkytuje žádná
kritéria, podle kterých by bylo možné posoudit občanské soudní řízení jako nepřiměřeně
dlouhé. Taková kritéria, jak už bylo uvedeno výše v kapitole 3.4, ani nejsou možná. Zda bude
příslušné soudní řízení posouzeno soudem jako nepřiměřeně dlouhé proto závisí na
dokazování v konkrétním případu a především na uvážení soudu. V extrémních případech,
kdy délka řízení výrazně překročí obvyklou délku řízení v obdobných případech a poškozený
bude mít povědomí o škodě, která mu takto vznikla, může přikročit k uplatnění nároku již
v průběhu posuzovaného soudního řízení. Častokrát ovšem bude nutné vyčkat meritorního
rozhodnutí soudu nebo dokonce rozhodnutí na posuzované řízení navazující.250
Nárok na náhradu majetkové škody se promlčí v promlčecí lhůtě dle ust. § 32 odst. 1 ZOdpŠk
za tři roky od chvíle, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a kdo za ni odpovídá. Stát se tak
nyní ve srovnání s ostatními škůdci dostal po nabytí účinnosti NOZ do mnohem výhodnější
pozice vůči poškozeným, neboť obecná promlčecí lhůta náhrady škody dle ust. § 636 NOZ
stanoví lhůtu desetiletou od okamžiku, kdy škoda vznikne. Stát má tedy v rámci
soukromoprávních vztahů, jímž povinnost k náhradě škody bezpochyby je, byť vznik škody či
nemajetkové újmy samotné může spočívat v činnosti veřejnoprávní, oproti ostatním škůdcům
mnohem výhodnější postavení. K tomu ovšem v žádném případě není důvod. Bylo by tedy
vhodné, aby došlo k odstranění této nerovnosti a promlčecí lhůta pro nárok na náhradu škody
způsobené státem byl přinejmenším srovnán s délkou obecné promlčecí lhůty pro náhradu
škody, uvedené výše.
Specifický režim promlčení je stanoven pro nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným
úředním postupem soudu. Z hlediska obecné právní úpravy promlčení by právo na
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Rozhodnutí o vydržení nemovitosti, jehož příčinou byly průtahy soudu v soudním řízení, které zavinily, že
soud nezaslal po dobu několika let žalovanému k vyjádření a ten se nemohl o podané žalobě a uplatnění nároku
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vzniku škody z tohoto důvodu dojde, okamžik kdy se poškozený o škodě dozvěděl, nemůže nestat dříve, než
vznikne samotná škoda. Okamžik meritorního rozhodnutí bude v takovém případě také okamžikem počátku
běhu subjektivní promlčecí lhůty.
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zadostiučinění za nemajetkovou újmu mělo náležet do skupiny práv osobnostních či osobních.
Takové osobnostní právo se nepromlčuje s výjimkou práva na zadostiučinění za újmu
způsobenou na těchto právech (dle právní úpravy obsažené v ust. § 611 věta druhá NOZ).251
To je právě tento případ. Ostatní, nemajetkové nároky, jak upozorňuje Jan Kolba,252 se oproti
obecné úpravě výše uvedeného ustanovení NOZ také; promlčují v souladu s ust. § 32 odst. 3
ZOdpŠk, neboť jazykový výklad výše uvedeného ustanovení nelze interpretovat tak, že by
režim promlčení majetkového a nemajetkového nároku na zadostiučinění za nemajetkovou
újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního řízení byl odlišný. Jak mimo jiné konstatuje
Nejvyšší soud ve své judikatuře, „nebylo vůlí zákonodárce, a tedy odporuje účelu a smyslu
úpravy promlčení dle ust. § 32 odst. 3 ZOdpŠk, aby se rozlišovalo mezi nároky na
zadostiučinění peněžní a morální.“ 253
Nárok na náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení
se promlčí za šest měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o nemajetkové újmě a o tom,
kdo za ni odpovídá. V daném případě je odpověď na poslední otázku jednoduchá, neboť
škůdcem bude vždy stát. Otázka, který orgán státu nemajetkovou újmu způsobil, není
rozhodná. Promlčecí lhůta uvedená v ust. § 32 odst. 3 věta první ZOdpŠk je lhůtou
subjektivní. Běh subjektivní promlčecí lhůty však neskončí dříve než uplynutím objektivní
lhůty 10 let od vzniku události, se kterou je spojen vznik nemajetkové újmy dle ust. § 32 odst.
3 věta první ZOdpŠk.
Naprosto speciální konstrukce je určena pro zabránění nebezpečí promlčení nároku
na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, způsobenou nepřiměřenou délkou řízení dříve než
poškozený vůbec existenci tohoto nároku zjistí. Ustanovení § 32 odst. 3 věta druhá ZodpŠk
v tomto případě stanoví, že „promlčecí doba neskončí dříve než za 6 měsíců od skončení
řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.“ Uplynutí subjektivní
promlčecí lhůty dle ust. § 32 odst. 3 věta první ZOdpŠk je relativizováno touto šestiměsíční
lhůtou dle § 32 odst. 3 věty druhé ZOdpŠk, neboť šestiměsíční subjektivní lhůta nemůže
skončit dříve než šest měsíců po pravomocném skončení posuzovaného soudního řízení,
v němž k nemajetkové újmě v důsledku nepřiměřené délky řízení došlo.

251

Jedná se tedy v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu o tzv. osobnostní právo majetkové povahy.
(Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. Listopadu 2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008)
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Dle komentáře Petra Vojtka254 k ZOdpŠk má být touto speciální právní úpravou promlčecí
lhůty dosaženo, aby k promlčení nemajetkové újmy při průtazích v řízení nebo nepřiměřené
délce soudního řízení nemohlo dojít v průběhu posuzovaného řízení. Podle důvodové zprávy
k zákonu č. 160/2006 Sb., se tím podtrhuje pohled na soudní řízení jako na jeden celek. I v
případě, že by průtahy nastaly v jiné, dřívější fázi řízení, lze nárok uplatnit až po skončení
celého řízení i v případě, že by obecná šestiměsíční lhůta nebo dokonce objektivní desetiletá
promlčecí lhůta dle ust. § 32 odst. 3 věta první ZOdpŠk již uplynula. Nárok na zadostiučinění
za nemajetkovou újmu se tedy v případě nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou
řízení nemůže promlčet dříve než uplynutím šestiměsíční lhůty od pravomocného skončení
řízení pro uplatnění nároku na zadostiučinění. Z jazykového výkladu tohoto ustanovení však
podle mého názoru jednoznačně nevyplývá, že promlčecí lhůta končí právě uplynutím šesti
měsíců od pravomocného skončení řízení. A contrario by bylo možné dovodit, že promlčecí
doba může skončit i později než uplynutím šesti měsíců, nikoliv však před touto dobou.
Jazykový výklad je nutné doplnit systematickým výkladem, když ust. § 32 odst. 3 věty druhé
je třeba doplnit o vztah k větě předcházející. Ze systematického výkladu tak vyplývá, že nárok
na zadostiučinění za nemajetkovou újmu v případě nepřiměřené délky soudního řízení se
promlčí nejdříve den následující po uplynutí šesti měsíců od pravomocného skončení řízení,
v němž došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Zároveň se však tento nárok promlčí
nejpozději den následující po uplynutí lhůty 6 měsíců od doby, kdy se poškozený dozvěděl o
vzniklé nemajetkové újmě, „nejpozději však do deseti let ode dne, dny nastala právní
skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen“.255
V naprosté většině případů tak konec šestiměsíční subjektivní promlčecí lhůty dle ust §u 32
odst 3 věty první ZOdpŠk nenastane později než konec šestiměsíční lhůty dle věty druhé.
Počátek běhu lhůty subjektivní přitom závisí na zjištění poškozeného subjektu, zda
nemajetková újma vznikla, kdo je jejím původcem a alespoň bude znám také hrubý rozsah
výše škody tak, aby bylo možné určit a přibližnou její výši v penězích.
Nemajetková újma vzniká obvykle ve chvíli, kdy poškozený začne pociťovat délku soudního
řízení jako nepřiměřenou. Okamžik, kdy se poškozený o nemajetkové újmě dozví tak v
naprosté většině splývá v jedno s okamžikem, kdy nemajetková újma vzniká. Ustanovení o
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desetileté objektivní promlčecí době dle ust. § 32 odst. 3 věta první ZOdpŠk se tak v tomto
případě z faktických důvodů neuplatní.256
Zvláštní otázka vyvstává v případě, kdy na nalézací řízení má navazovat řízení vykonávací.
Jak bylo uvedeno výše, považuje judikatura ESLP i Nejvyššího soudu obě řízení za jeden
celek a pro účely posouzení, zda došlo k vydání rozhodnutí soudem v nepřiměřené lhůtě, je
třeba přihlédnout vedle nalézacího řízení také k řízení vykonávacímu. Jak stanoví ust. § 32
odst. 3 věta druhá ZOdpŠk, počíná promlčecí doba běžet s koncem řízení, v němž bylo právo
na projednání věci v přiměřené lhůtě porušeno. Promlčecí doba tak i v souladu s judikaturou
Nejvyššího soudu začíná běžet již okamžikem vydání rozhodnutí v řízení nalézacím. 257
Nejvyšší soud v případě takovéto kolize požaduje, aby poškozený ve skutkovém vymezení
své nemajetkové újmy uvedl, že tato újma byla způsobena nepřiměřenou délkou nalézacího
řízení ve spojení s řízením vykonávacím.258
5.2.2.2 Žalobní nárok

K náhradě škody způsobené nepřiměřenou délkou řízení se použije obecného vymezení
náhrady škody dle ust. §u 2894 a 2951 a násl. NOZ. K této otázce si dovolím odkázat na výše
uvedené kapitoly, které blíže definují majetkovou i nemajetkovou újmu v kapitole 4.3.
Nový občanský zákoník neuvádí, co se rozumí majetkovou újmou (škodou). K výši škody
stanovuje pouze obecné pravidlo, že přesné určení škody může stanovit soud podle
spravedlivého uvážení, pokud nelze výši škody jinak přesně určit.
Při určení výše hodnoty poškozené věci se vychází z ceny obvyklé v době poškození věci.
V souladu s dlouhodobým právním názorem Nejvyššího soudu 259 se toto ustanovení nově
doplňuje tak, že je nutno zvážit, co poškozený musí vynaložit k obnovení nebo nahrazení
funkce věci. V případě vzniku škody na nemovitosti v důsledku nepřiměřeně dlouhé délky
soudního řízení, jejímž předmětem tato nemovitost je, tedy nestačí nahradit hodnotu
nemovitosti v době vzniku nepřiměřené délky řízení, ale požaduje se náhrada i toho, co musel
poškozený uhradit ze svého k uvedení věci do původního stavu. Jak uvádí důvodová zpráva
k ust. § 2969 NOZ, může náhrada škody „převýšit obvyklou cenu věci poškozené – přičemž
vzhledem k judikaturní praxi běžné v zahraničí – může jít až o třetinové navýšení.“ Vzhledem
256
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k důvodové zprávě je v takovém případě tedy v soudní praxi pravděpodobně oproti dosavadní
právní úpravě vyloučeno bezdůvodné obohacení poškozeného, pokud se náhradou škody věc
zhodnotí, tedy přinejmenším v tom případě, kdy náhrada škody nepřevýší obvyklou cenu
poškozené věci více, než je přípustné v důvodové zprávě.
Nový občanský zákoník přejímá také možnost snížit výši přiznané náhrady škody
poškozenému v případě, že škoda vznikla nebo se zvětšila v důsledku okolností, které lze
přičítat poškozenému. Pokud byla způsobena pouze jednáním poškozeného (př. průtahy
v důsledku nečinnosti poškozeného), odpovědnost státu za škodu v důsledku chybějící
příčinné souvislosti nevznikne.260 Takovou okolností, která by mohla vést ke snížení náhrady
škody, by mohlo být jednání poškozeného v posuzovaném soudním řízení, kterým přispěl
k průtahům.261 Mimo to je povinen soud zvažovat všechny další možné okolnosti, které mohly
na straně poškozeného přispět ke vzniku nebo zvýšení škody.
Nelze pominout, že škoda způsobená nepřiměřenou délkou řízení zahrnuje také náklady
řízení, které byly poškozeným účelně vynaloženy na nápravu nesprávného úředního postupu.
Vznikem nemajetkové újmy nepřiměřeně dlouhou délkou řízení vzniká poškozenému nárok
tuto nemajetkovou újmu napravit pořadem práva. Nejběžněji vynaloženými náklady bude
odměna za právní zastoupení, hotové výdaje účastníků či ušlý výdělek.

Škodu však

nepředstavují náklady řízení vynaložené poškozeným v posuzovaném řízení, přestože tyto
náklady mohou být právě v důsledku nepřiměřeně dlouhého občanského soudního řízení
významně zvýšené. Tyto zvýšené výdaje mohou být pochopitelně nahrazeny v případě
úspěchu poškozeného v posuzovaném řízení. Neúspěch v řízení by však neměl ovlivňovat
skutečnost, že poškozenému byla občanským soudním řízením způsobena újma a omezovat
jen proto jeho právo dobrat se náhrady škody, včetně náhrady nákladů soudního řízení
alespoň v částce zvýšené v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení, pokud ovšem tyto
náklady nezíská jinak (např. v rámci náhrady nákladů účastníka, který měl spěch ve věci).
Právní úprava by se tak měla vrátit do stavu před novelizací zákonem č. 160/2006 Sb.
Vzhledem k výše uvedenému by pravděpodobně měly být de lege ferenda nahraditelné také
výdaje poškozeného v souvislosti s náhradou nákladů řízení protistraně, pokud tyto byly
prokazatelně zvýšené v důsledku nepřiměřeně dlouhého soudního řízení, v němž však
poškozený neuspěl.
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Maximální výše nákladů řízení, zahrnutelných do celkového vyčíslení škody, je omezena
procesními předpisy, které vyčíslují výši hotových výdajů a mimosmluvní odměnu advokáta
za právní zastoupení. Toto vymezení maximální výše náhrady škody však nezbavuje
poškozeného povinnosti prokázat, že mu vůbec nějaká škoda vznikla např. vynaložením
finančních prostředků k nápravě nemajetkové újmy. Poškozený i v souvislosti s náhradou
nákladů řízení musí prokázat, že skutečně vynaložil prostředky, jež požaduje nahradit, nebo
alespoň existenci dluhu dle ust. § 2952 NOZ Musí prokázat též škodní událost spočívající
v existenci nesprávného úředního postupu a příčinnou souvislost mezi výše uvedenými
předpoklady.
Soudy při rozhodování o náhradě nákladů soudního řízení, kterým má dojít k nápravě, resp.
zadostiučinění nepřiměřeně dlouhého posuzovaného soudního řízení často aplikují obecná
pravidla pro přiznání náhrady nákladů řízení. Přiznávají tak náhradu nákladů za soudní řízení
o náhradu škody za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení pouze v případě plného či převažujícího
úspěchu při uplatnění žalobního nároku dle ust. § 142 OSŘ. Tato praxe se ovšem dostává do
rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu. Otázka náhrady nákladů soudního
řízení v tomto nesmí být posuzována obecnými soudy mechanicky. Podle Ústavního soudu
neexistuje žádná exaktní metoda, jak stanovit přiměřenost zadostiučinění (resp. jeho výši) a
stanovení výše kompenzace, nikoliv však základu nároku v podobě skutkového zjištění
existence nároku, záleží pouze na úvaze soudu dle ust. § 136 OSŘ. Na tento závěr navazuje
druhý závěr téhož rozhodnutí, podle nějž nelze poškozeného sankcionovat za snad i ne zcela
přiléhavý odhad výše nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Poškozenému má být
přiznán plný úspěch, a tedy plná náhrada nákladů za soudní řízení o náhradě nemajetkové
újmy, pokud bude v řízení před soudem prokázána existence nesprávného úředního postupu
v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení.262
5.2.2.3 Výše zadostiučinění

Než se budeme zabývat samotnou výší přiměřeného zadostiučinění, je třeba mít na paměti, že
nalezení míry nemajetkové újmy poškozeného je jen obtížně objektivně zjistitelné a míru
nemajetkové újmy nelze spočítat či změřit pomocí exaktních modelů. Při úvaze o míře
zadostiučinění je třeba zohlednit všechny individuální okolnosti, které mohly mít vliv na
délku soudního řízení a mohly by ovlivnit výši zadostiučinění. Soud přesto musí o míře
nemajetkové újmy a případné výši zadostiučinění rozhodnout tak, aby bylo patrné, jakými
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kritérii se řídil, a rozhodnutí bylo objektivně přezkoumatelné. To je důležité pro zachování
legitimního očekávání účastníků řízení při rozhodování soudů. Princip legitimního očekávání
rozhodnutí soudu v obdobných sporech má konečně své legislativní zakotvení také v ust. § 13
NOZ.
V prvé řadě ZOdpŠk přiznává poškozenému právo na satisfakci jeho nemajetkové újmy
v podobě konstatování porušení práva. To je považováno ZOdpŠk i judikaturou Nejvyššího
soudu za „plnohodnotnou formu zadostiučinění.“ 263 Konstatování porušení práva musí být
v takovém případě uvedeno přímo ve výroku rozsudku o zadostiučinění za nepřiměřeně
dlouhé soudní řízení a mělo by být tedy také obsaženo v žalobním návrhu, pokud se jej
poškozený výslovně domáhá. Stejně tak může být poškozenému poskytnuta také omluva nebo
uveřejnění rozsudku. To soud nezbavuje možnosti přiznat namísto peněžitého zadostiučinění
jen nemateriální zadostiučinění. K tomu ovšem dojde jen ve zcela výjimečných případech.
Pokud má poškozený v souladu s ust. § 31a odst. 2 ZOdpŠk za to, že „samotné konstatování
porušení práva by se nejevilo jako dostačující“ a požaduje i jiné zadostiučinění, zejména pak
v peněžité formě, měla by podle mého názoru žaloba obsahovat zdůvodnění jiného nároku
než jen výše uvedeného konstatování porušení práva a odůvodnění, proč považuje poškozený
konstatování porušení práva za nedostatečnou formu satisfakce.
Jestliže poškozený požaduje zadostiučinění v peněžité formě, musí být tento nárok výslovně
uveden v žalobním návrhu a obsažen v žalobním petitu. Poškozený musí rovněž vyčíslit
požadovanou výši nároku na peněžité zadostiučinění.
Výše uvedená obecná pravidla o odškodňování nepřiměřené délky soudního řízení dle
kapitoly 3.4 byla na základě novely ZOdpŠk zákonem č. 160/2006 Sb. doplněna o taxativní
výčet kritérií, které by měly brát orgány rozhodující o zadostiučinění v úvahu při stanovení
výše finančního zadostiučinění. Tento taxativně uvedený výčet v ust. § 31a odst. 3 ZOdpŠk je
výsledkem rozboru rozsáhlé judikatury ESLP. Výše uvedená kritéria jsou základem pro
rozhodování ESLP o tom, zda byla délka soudního řízení členského státu Úmluvy přiměřená a
jak vysoké by mělo být zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
Žádný zákonný předpis nestanoví přiměřenou výši zadostiučinění. Evropský soud pro lidská
práva ve své judikatuře kromě jistého modelu posouzení výše přiměřeného zadostiučinění
dovodil také přibližnou výši zadostiučinění, kterou bude považovat za přiměřenou. V sérii
263
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několika rozsudků z roku 2004 stanovil ESLP přiměřenou výši zadostiučinění, které by měly
soudy členských států poskytovat ve výši 1.000 – 1.500,- EUR za rok trvání soudního řízení.
Orgán členského státu Úmluvy musí poskytnout odškodnění přibližně ve stejné výši, jakou by
poskytl ESLP. Musí být dosaženo tzv. spravedlivého zadostiučinění dle ust. čl. 41 Úmluvy.
Výše uvedená částka je tzv. základní částkou přiznanou příslušnými orgány členského státu
poškozenému. Tato částka může být následovně upravena dle individuálních kritérií každého
případu nemajetkové újmy. Může být dle názoru ESLP upravena například v souladu
s obvyklou výší částek vyplácených vnitrostátními orgány, v souladu s tradicí, právním řádem
členského státu Úmluvy nebo jeho životní úrovní.
ESLP podle rozhodnutí velkého senátu ve věci Apicella vs. Itálie z roku 2006 toleruje, pokud
výše kompenzace poskytnutá orgánem členského státu poškozenému dosáhne alespoň 45%
částky, kterou by poškozenému poskytl sám ESLP. Z tohoto stanoviska vychází také obecné
soudy, jakož i Nejvyšší soud, když považuje za přiměřenou základní částku zadostiučinění ve
výši 15.000 – 20.000 Kč. (tedy přibližně 55 – 75 % částky, kterou by přiznal ESLP) za jeden
rok řízení. 264 Jak uvádí ESLP a shodně s ním i Ústavní soud, částka kompenzace přiznaná
obecnými soudy nesmí být zjevně nepřiměřená výše uvedené částce, kterou by ESLP přiznal.
ESLP považuje za ještě přiměřenou hranici odškodnění částku ve výši přibližně poloviny
zadostiučinění, které v obdobné situaci sám přiznává a které by sám v takové situaci přiznal.
Za hranici zjevné nepřiměřenosti lze považovat přibližně 55% částky přiznané ESLP.
Nejvyšší soud zároveň považuje za nutné zohlednit také tu skutečnost, že každé soudní řízení
po určitou dobu trvá a nemajetková újma pociťovaná poškozeným se objevuje v intenzivnější
míře až po určité době od zahájení řízení. Za první dva roky probíhajícího soudního řízení,
kdy je ještě možné délku řízení považovat za přiměřenou, přiznává dle své rozhodovací praxe
pouze kompenzaci v poloviční výši, tedy 15.000 – 20.000,- Kč. S takto stanovenou základní
částkou kompenzace se ztotožnily také obecné soudy.265
Obecné soudy obvykle při provádění výpočtu kompenzace stanovují základní částku
zadostiučinění ve výši 15.000,- Kč, tedy při dolní hranici rozmezí určeného Nejvyšším
soudem. Děje se tak velmi často, aniž by uvážení soudu o stanovení výše základní částky bylo
soudem řádným způsobem odůvodněno. Takové rozhodnutí je však v rozporu s judikaturou
Ústavního soudu. Ústavní soud totiž zcela správně dovozuje, že obecné soudy musí
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v odůvodnění svých rozhodnutí dostatečně určitým způsobem vyložit kritéria, jakými se řídí
při určení výše přiměřeného zadostiučinění. „Jejich úvahy přitom musí obstát z hlediska
principu rovnosti před zákonem a z něho vyplývajícího principu shodné interpretace zákona
ve stejných věcech, …“.266 Požadavek dostatečně určitého odůvodnění se tak vztahuje nejen
ke kritériím úpravy základní částky dle ust. § 31a odst. 3 ZOdpŠk a k úpravě této základní
částky zadostiučinění, ale odůvodněna by měla být také samotná výše základní částky
přiznané soudem.
V případě extrémně dlouhých řízení však rozdíl mezi oběma nejzazšími částkami může
dosahovat řádově desetitisíců či statisíců korun, přičemž přiznání či odepření této částky není
často obecnými soudy dostatečně odůvodněno.
Celková částka zadostiučinění přiznaná soudem zahrnuje kromě náhrady možné majetkové a
nemajetkové újmy také náhradu nákladů soudního řízení vynaložených účastníkem řízení pro
dosažení nápravy nemajetkové újmy. Náhrada nákladů řízení zahrnuje především odměnu
případného advokáta za zastoupení při uplatnění nároku na náhradu újmy. Jak již bylo
uvedeno v předchozí kapitole, obecné soudy mají s poukazem na judikaturu Ústavního soudu
přiznávat nárok na náhradu nákladů řízení již v tom případě, kdy soud stanoví oprávněnost
základu nároku, tedy že posuzované řízení bylo nepřiměřeně dlouhé. Poměr částky
požadovaného peněžitého nároku ke skutečně přisouzené částce zadostiučinění nemajetkové
újmy není rozhodujícím. V souladu s ust. § 31 odst. 4 ZOdpŠk nemá poškozený nárok na
náhradu nákladů zastoupení v řízení o uplatnění nároku před správním orgánem.

Toto

ustanovení je dle mého názoru lex specialis také k ust. § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, dle něhož náleží mimosmluvní
odměna také za výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházejícím
návrhu ve věci samé. Dle tohoto ustanovení advokátního tarifu tedy zřejmě náhradu odměny
za zastupování požadovat nelze.
V reakci na rozdílnou interpretaci ZOdpŠk vydala Kancelář vládního zmocněnce pro
zastupování ČR při ESLP pomůcku pro aplikaci ZOdpŠk: „Manuál pro aplikaci ZOdpŠk pro
případy odškodňování průtahů řízení“.267 (dále jen „Manuál“). Tato publikace má dle svých
slov v úvodu sloužit především pro zjednodušení aplikace ZOdpŠk pro příslušné orgány státní
správy. Je nepochybné, že tato publikace bude v praxi využívána také při rozhodování
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obecných soudů o výši přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou
nepřiměřenou délkou řízení. Jak ovšem také konstatoval Nejvyšší soud,268 je Manuál pouze
doporučením a vyjádřením subjektivního názoru vládního zmocněnce při ESLP. Nelze proto
uvažovat, že by byl předpisem Ministerstva spravedlnosti či obecně závazným pramenem
práva. Je tedy otázkou, na kolik se může soud při výpočtu výše zadostiučinění řídit právě
touto publikaci. Manuál je publikací Ministerstva spravedlnosti jako orgánu moci
výkonné.Skutečnost, že soud využívá při přípravě rozhodnutí závěry obsažené v Manuálu, by
mohly být nejen nepřípustným zasahováním moci výkonné do působnosti moci soudní, ale
s ohledem na to, že Ministerstvo spravedlnosti velmi často zastupuje Českou republiku
v soudních sporech o náhradu škody, mohlo by využití publikace jednoho z účastníků řízení
znamenat také nepřípustný zásah do principu nezávislého a nestranného rozhodování soudu.
5.2.3 Ústavní stížnost
Je-li v některých zdrojích ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR považována
za preventivní nástroj ochrany před nepřiměřenou délkou řízení před soudem,269 měla by být
pokládána také za kompenzační nástroj. Ústavní stížnost je využívána jako subsidiární
prostředek v těch okamžicích, kdy posuzované nepřiměřeně dlouhé řízení, především tedy
řízení o nároku před správním orgánem a žaloba, byly pravomocně ukončeny, aniž by
přinesly poškozenému očekávaný výsledek.
Jak v odůvodnění svých nálezů zdůrazňuje Ústavní soud, není součástí soustavy obecných
soudů, a není tedy další instancí v rámci procesního přezkumu soudních rozhodnutí. Ústavní
stížnost není dalším opravným prostředkem v občanském soudním řízení. Přezkum
rozhodnutí je proto přípustný tehdy, došlo-li předchozím pravomocným rozhodnutím o
náhradě škody za nemajetkovou újmu k porušení základního práva nebo svobody
poškozeného zaručených ústavním pořádkem.
Nepřiměřená délka soudního řízení je chápána jako tzv. jiný zásah orgánu veřejné moci podle
ust. § 72 odst. 1 písm. a) ZoÚS. Tím se rozumí jednorázový, protiprávní a protiústavní útok
orgánu veřejné moci na základní, ústavně zaručené právo a svobodu každé osoby, který není
výrazem řádné rozhodovací praxe a vymyká se proto obvyklému přezkumnému či jinému
řízení.
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Ústavní soud nemá pravomoc rozhodnout o zrušení takového soudního rozhodnutí, které je
výsledkem soudního řízení, v němž nebyla dodržena přiměřená délka řízení. Důvodem pro
zrušení takového rozhodnutí by mohla být jen ta skutečnost, že nepřiměřená délka řízení
způsobila porušení dalších ústavních práv a svobod nebo jejich aplikaci a ve svém důsledku
ovlivnila samotné meritorní rozhodnutí nebo byla vedením soudního řízení porušena Ústavou
zaručená práva a svobody.270
Ústavní soud také nemůže žádným způsobem vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu
kompenzovat.271 Není oprávněn přezkoumávat výši přiznaného zadostiučinění. Kritéria, podle
kterých se určuje výše přiměřeného zadostiučinění, jsou dána zákonnými normami, tedy
normami

podústavní

síly,

popřípadě judikaturou ESLP.

Zásah

Ústavního

soudu

prostřednictvím rozhodnutí o ústavní stížnosti do výše poskytnutého zadostiučinění by byl
přípustný jedině tehdy, pokud by rozhodnutí obecných soudů bylo například z formálního
hlediska v rozporu s ústavním pořádkem (př. extrémní rozpor se zákonnými požadavky,
nedostatečné odůvodnění apod.). Ústavní stížnost v tomto směru je tedy přípustná spíše v
důsledku vad formálního charakteru, nikoliv však kvůli výši samotné satisfakce.272 Ústavní
soud také neshledává porušení ústavnosti v tom, že obecné soudy nepřiznaly kompenzaci v
„paušální“ výši odpovídající 1.000 – 1.500,- EUR požadované ESLP.273
Ústavní stížnost je však nezbytným předpokladem pro to, aby se poškozený jako stěžovatel
mohl dovolat porušení práv a svobod garantovaných Úmluvou před ESLP.274
5.3 Stížnost pro porušení Úmluvy
Odpovědnost státu za škodu a za nemajetkovou újmu v důsledku nepřiměřené délky soudního
řízení je výrazným způsobem promítnuta do českého právního řádu v důsledku zakotvení
mezinárodněprávní povinnosti státu projednat spory či rozhodnout o právech a povinnostech
osob odlišných od státu v přiměřené lhůtě.275 Tato povinnost státu je stanovena na základě čl.
6 odst. 1 Úmluvy o právu na spravedlivý proces. Formulace „v přiměřené době“ odkazuje na

270

Viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 14. září 2004, sp. zn. IV. ÚS 628/03
Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2004, sp. zn. IV. ÚS 25/03
272
Viz. také nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2012, sp. zn. III. ÚS 2142/09
273
Viz. např. nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. III. ÚS 1320/10
274
Viz. např. rozsudek ESLP ze dne 29. června 1994, E.F. proti Česká republika, sp. zn. 23548/94
275
Evropská úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod byla přijata členskými státy Rady Evropy
dne 4. listopadu 1950. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1953. K Úmluvě přistoupila Česká a Slovenská
Federativní Republika na základě ratifikace dne 18. dubna 1992. Součástí právního řádu se stala vyhlášením ve
Sbírce zákonů pod č. 209/1992. Česká republika se stala stranou Úmluvy dne 30. června 1993, a to zpětně ke dni
1. června 1993. Účinnost Úmluvy pro Českou republiku tedy nebyla nikdy přerušena.
271
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skutečnost, že Úmluva zohledňuje celkovou délku řízení, nikoliv tedy jen existenci
jednotlivých průtahů.
Zásada povinnosti státu zachovat přiměřenou délku soudního řízení se stala již přirozenou
součástí českého právního řádu. Pod vlivem Úmluvy byla zásada přiměřené délky soudního
řízení převzata do Listiny základních práv a svobod a do zákonných předpisů (procesní
předpisy, ZSS, atd.). Výbor ministrů Rady Evropy konstatoval ve svém doporučení, 276 že
Úmluva, resp. pravidla stanovená Úmluvou jsou základním výchozím bodem v oblasti
ochrany lidských práv v Evropě a přirozenou součástí právních řádů členských států.
Úmluva garantuje fyzickým osobám, neziskovým organizacím277 a skupinám těchto osob278
právo podávat stížnosti proti smluvním státům v případě, že se považují za poškozené
porušením práv přiznaných Úmluvou a jejími protokoly. Toto právo je garantováno
především čl. 34 Úmluvy. Tento článek je pak součástí hlavy VIII pojednávající o ESLP.
Evropský soud pro lidská práva opakovaně rozhoduje, že postavení stěžovatele v řízení před
ESLP závisí na výši zadostiučinění poskytnutého vnitrostátními soudy členského státu
Úmluvy nebo na účinnosti (vč. rychlosti) opravného prostředku k poskytnutí náhrady. 279
ESLP připouští, že v některých případech nemá nepřiměřená délka soudního řízení za
následek vznik nemajetkové újmy nebo újmy jen nepatrné.280
Stížnost k ESLP na základě výše uvedeného ust. čl. 34 má charakter subsidiárního opatření
k ostatním opatřením jednotlivých členských států. ESLP může tedy zasahovat do ochrany
práv garantovaných Úmluvou jen v případě, že členské státy již měly možnost posuzovat
otázku slučitelnosti vnitrostátního práva s Úmluvou a přesto nejsou schopny nebo ochotny
poskytnout ochranu práv garantovaných Úmluvou pro poškozené subjekty. Poškození
dle čl. 34 Úmluvy mohou požádat o ochranu svých práv jen v případě, že byly neúspěšně

276

Doporučení členským státům o zdokonalování vnitrostátních právních prostředků nápravy ze dne 12. května
2004 na 114. zasedání Výboru ministrů 2004 (6)
277
Stěžovatelem může být také veřejnoprávní subjekt, který nevykonává státní moc, nebyla založena za účelem
správy veřejných záležitostí a není pod kontrolou státní moci. (církve, veřejnoprávní provozovatel rozhlasového
a televizního vysílání, …) (viz. rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, sp. zn. 13092/87, 13984/88 ve věci
Svaté kláštery proti Řecku, rozsudek ESLP ze dne 23. září 2003, sp. zn. 53984/00 ve věci Radio France a další
vs. Francie)
278
Do jurisdikce tak spadají všechny fyzické osoby podléhající působnosti orgánů jednotlivých členských států,
ale také nejrůznějších forem právnických osob, včetně politických stran, spolků, sdružení, nadací nebo ústavů. O
ochranu mohou požádat také osoby, které do jurisdikce soudů členských států nespadají, ale porušením
povinnosti orgánu členského státu byla porušena jejich práva.
279
Viz. rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 29. března 2006, sp. zn. 36813/97, ve věci Scordino vs. Itálie;
rozsudek ESLP ze dne 20. března 2003, sp. zn. 52620/99, ve věci Jensen a Rasmussen proti Dánsku
280
Rozsudek ESLP ze dne 29. března 2006, sp. zn. 64886/01, ve věci Cocchiarella vs. Itálie, § 95
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využity všechny účinné vnitrostátní právní prostředky 281 podle všeobecně uznávaných
pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné
rozhodnutí.
Řízení před ESLP je iniciováno na základě tzv. individuální stížnosti dle ust. čl. 34 Úmluvy.
Přijatelnost stížnosti ESLP předpokládá splnění následujících podmínek:


Stížnost je přípustná jen proti nepřiměřeně dlouhému řízení a průtahům řízení, které

nastaly až po ratifikaci Úmluvy Českou republiku, resp. Českou a Slovenskou Federativní
Republikou jako její právní předchůdkyní, tedy po 18. dubnu 1992. Stížnost může být podána
jen proti porušení Úmluvy, k němuž došlo po nabytí platnosti Úmluvy vůči České republice.
Stížnost je tedy možné uplatnit při porušení povinnosti vydat soudní rozhodnutí v přiměřené
lhůtě, pokud nepřiměřená délka řízení nastala po 18. dubnu 1992, kdy Úmluva vstoupila
v účinnost pro ČSFR, právní předchůdkyni České republiky. Česká republika nemá povinnost
podle Úmluvy poskytovat poškozeným odškodnění za křivdy nebo škody vzniklé před tímto
datem. ESLP však může přihlédnout ke skutečnostem, které nastaly ještě přede dnem
ratifikace Úmluvy a jsou důležité pro stav trvající po tomto dni. Výjimkou jsou situace, kdy
nepřiměřená délka řízení nastala ještě před ratifikací Úmluvy v ČR a nepřiměřeně dlouhé
řízení trvalo i po vstupu Úmluvy v účinnost v ČR. V takovém případě ESLP může posuzovat
celou délku řízení, včetně části před ratifikací Úmluvy;282


Stěžovatel byl poškozen porušením základního práva garantovaného Úmluvou osobně

a přímo;


stížnost je přípustná proti nepřiměřeně dlouhému soudnímu řízení, ve kterém je

rozhodováno ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 Úmluvy o „občanských právech nebo závazcích“
stěžovatele.
Stížnost je možné podat také proti nepřiměřené délce řízení o předběžném opatření. ESLP
však stanovil několik podmínek, které musí řízení o předběžném opatření splňovat: 283
1) Dotčené právo musí být jak v řízení o předběžném opatření, tak v řízení hlavním
„občanské“ ve smyslu Úmluvy. Nesporné je použití Úmluvy na soudní řízení, která jsou
chápána jako občanskoprávní.
281

Evropský soud pro lidská práva (a jeho předchůdce – Evropská komise pro lidská práva) měly za to, že tzv.
hierarchická stížnost dle ZSS, není dostatečně účinným prostředkem ochrany, neboť účastník řízení a stěžovatel
nemá právo domáhat se po státu provedení jeho kontrolní pravomoci. Stížnost nedává stěžovateli právo, aby
kontrolní orgán vykonal svou dohlížecí pravomoc.
282
Rozsudek ESLP ze dne 9. června 1958, sp. zn. 214/56 ve věci De Becker proti Belgii
283
Rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 15. října 2009, sp. zn. 17056/06 ve věci Micallef vs. Malta
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2) Posuzuje se povaha předběžného opatření, jeho předmět a účel a vliv na dotčené právo.
Pokud je předběžným opatřením rozhodováno o občanském právu nebo závazku, je
ochrana dle ust. čl. 6 Úmluvy a uplatnění stížnosti k ESLP přípustné.
3) Předběžné opatření musí být okamžitě vykonatelné a zásah do občanského práva nebo
závazku je nezvratný.
Do celkové délky řízení se započítává také řízení o řádném opravném prostředku, popř.
dovolání, řízení o ústavní stížnosti, pokud rozhodnutí o ústavní stížnosti může mít vliv na
výsledek řízení před obecnými soudy. Do celkové délky řízení se započítává také řízení o
výkonu rozhodnutí. Jen výjimečně se připouští započtení do celkové délky řízení také řízení o
obnově řízení. Nikoliv však v českém právu, neboť tento opravný prostředek není jediným
opravným prostředkem, který může zvrátit původní rozhodnutí, jímž došlo k zásahu do
občanského práva nebo závazku. Do celkové délky řízení se započítává také délka řízení po
povolení obnovy (judicium rescisorium).


Stěžovatel uplatnil před podáním stížnosti všechny účelné vnitrostátní právní

prostředky nápravy a dal tak možnost členskému státu napravit porušení práv jeho orgánem
veřejné moci. Je třeba využít všech řádných opravných prostředků, popřípadě též dovolání
k Nejvyššímu soudu, je-li přípustné, a ústavní stížnosti u Ústavního soudu. Výjimkou z tohoto
pravidla jsou ty vnitrostátní právní prostředky nápravy, které nejsou považovány judikaturou
ESLP za účinný prostředek ochrany garantovaných práv nebo nápravy jejich porušení. To je
případ stížnosti dle ust. § 164 an. ZSS. 284 Návrh na určení lhůty k provedení procesního
úkonu je považován ESLP za účinný prostředek, avšak teprve od té doby, kdy podání návrhu
není podmíněno dřívějším podáním stížnosti dle ust. § 164 an. ZSS. Vyloučeno je rovněž
podání mimořádného opravného prostředku, který není součástí standardního řízení285 nebo
jehož výsledek záleží na volném uvážení příslušného soudu. Stížnost k ESLP lze podat také
v případě, kdy je poslední opravný prostředek před vnitrostátním soudem členského státu
odmítnut pro procesní pochybení stěžovatele. Důkazní břemeno o využití všech dostupných
vnitrostátních prostředků nápravy stěžovatelem leží v každém případě na orgánech členského
státu Úmluvy.


Obsahem stížnosti k ESLP musí být stejné námitky, které byly uplatněny také v řízení

před orgány členského státu (včetně Ústavního soudu). Vnitrostátní soudy musí mít příležitost
284

Rozsudek ESLP ze dne 10. července 2003, sp. zn. 53341/99, ve věci Hartmann proti České republice
V občanském soudním řízení se vztahuje na žalobu na obnovu řízení i žalobu pro zmatečnost dle ust. §
228 a n. OSŘ
285
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zhodnotit porušení práv garantovaných Úmluvou v každém jednotlivém případu, popřípadě
soulad vnitrostátního práva s Úmluvou.


Stížnost je nutné podat ve lhůtě šesti měsíců od přijetí rozhodnutí posledním

z přípustných orgánů členského státu. Z jazykového výkladu předchozí věty je patrné, že lhůta
by měla začít běžet již ode dne rozhodnutí orgánu členského státu (v ČR zpravidla Ústavního
soudu), nikoliv až doručením rozhodnutí účastníkovi řízení.

286

ESLP však dovozuje

s ohledem na zajištění co nejlepší ochrany práv stěžovatelů, že šestiměsíční lhůta počíná běžet
až doručením rozhodnutí, je-li vnitrostátní rozhodnutí doručováno stěžovateli z úřední
povinnosti. 287 Odesláním řádně vyplněného formuláře pro uplatnění stížnosti dochází
k přerušení běhu šestiměsíční lhůty. Šestiměsíční lhůta končí uplynutím posledního dne
šestého měsíce. Lhůta končí i v případě, že by tento den připadal na sobotu, neděli nebo státní
svátek. V poslední den lhůty musí být stížnost odeslána ESLP, tedy předána k poštovní
přepravě.


Stížnost bude ESLP odmítnuta jako nepřijatelná, pokud bude podána anonymně (čl. 35

odst. 2 písm. a) Úmluvy) nebo pokud obsah stížností je shodný se stížností, která již byla
v minulosti projednávána ESLP nebo jiným mezinárodním smírčím či vyšetřovacím orgánem
(čl. 35 odst. 2 písm. b) Úmluvy). Totožnost stížnosti je dána skutkovými otázkami uvedenými
ve stížnosti, pokud stížnost neobsahuje nové informace.


Stížnost musí být řádně odůvodněna, musí obsahovat všechny podstatné a konkrétní

skutečnosti a tyto skutečnosti musí být opřeny o věrohodné důkazy;


V neposlední řadě musí z obsahu stížnosti vyplývat, že rozhodnutím nebo zásahem

smluvního státu Úmluvy bylo porušeno některé z práv garantovaných Úmluvou. V případě, že
ESLP shledá, že k porušení práva garantovaného Úmluvou nedošlo, prohlásí stížnost jako
neopodstatněnou nebo zneužívající práva podat stížnost, může shledat takovou stížnost za
nepřijatelnou a odmítne ji. Stejně tak může ESLP stížnost odmítnout, pokud zjistí na základě
podané stížnosti, že k porušení práv garantovaných Úmluvou sice došlo, ovšem stěžovatel
neutrpěl podstatnou újmu. Kritérium podstatné újmy odkazuje na finanční dopad porušení
práva vůči stěžovateli nebo na význam soudního řízení v členském státě vůči stěžovateli.288
Otázka, zda každé nepřiměřeně dlouhé řízení, v jehož důsledku došlo k porušení práva na
286

V případě, že vnitrostátní soudy nemají povinnost rozhodnutí zasílat stěžovateli, začíná lhůta běžet od
vyhotovení rozhodnutí, kdy se poprvé stěžovatel mohl seznámit s jeho obsahem (rozsudek velkého senátu
ESLP ze dne 25. března 1999, sp. zn. 31423/96 ve věci Papachelas proti Řecku
287
Rozsudek ESLP ze dne 11. září 1996, sp. zn. 22714/93 ve věci Worm proti Rakousku
288
Rozsudek ESLP ze dne 1. června 2010, sp. zn. 36659/04, Ionescu proti Rumunsku; rozsudek ESLP ze
dne 16. října 2012, sp. zn. 34216/07, Pietka proti Polsku
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spravedlivý proces dle čl. 6 Úmluvy, představuje pro stěžovatele podstatnou újmu, nedává
jednoznačnou a obecnou odpověď. Existence podstatné újmy bude vždy záviset na
konkrétních okolnostech.


ESLP odmítne stížnost, která dle jeho názoru bude zneužívat právo na stížnost nebo je

zjevně neopodstatněná. Za zneužití práva je obecně považováno takové využití práva, které
směřuje k jinému účelu, než pro který je určeno. To může být jakékoliv podání stížnosti, které
je zjevně v rozporu s účelem práva podat stížnost dle Úmluvy, brání řádnému průběhu řízení
před ESLP a postupu v řízení před ním. Zjevně zneužívající stížností může být rovněž taková
stížnost, která nemá zjevně žádný skutečný účel nebo se týká drobné finanční částky. 289
5.4 Regresní náhrada
Smyslem regresní náhrady je, jak uvádí důvodová zpráva k ust. § 16 ZOdpŠk, zajistit, aby
důsledky způsobené škody (či nemajetkové újmy) mohly dopadnout na ty subjekty, které ji
skutečně způsobily svou činností (nebo nečinností) Podmínkou pro nastoupení regresní
povinnosti je, že poškozenému škodu nahradil či zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou
újmu v penězích poskytl ten, kdo za ni podle právní úpravy odpovídá, tedy v daném případě
stát. Stát je dle ZOdpŠk jedním z odpovědných subjektů, který za škodu nese vždy
odpovědnost (vedle ÚSC), pokud tuto škodu či nemajetkovou újmu způsobí orgány státu. Stát
stejně jako jiná právnická osoba je zastoupen při svém jednání svými orgány, respektive
úředními osobami podle ust. § 16 ZOdpŠk nebo dalšími osobami, které se podílely na
nesprávném úředním postupu dle ust. § 17 ZOdpŠk. Tyto osoby jsou obvykle těmi, kdo
z nejrůznějších důvodů škodu způsobily. Stát má prostřednictvím ZOdpŠk možnost domáhat
se na těchto osobách náhrady toho, co sám poškozenému vydal z titulu náhrady škody či
zadostiučinění za nemajetkovou újmu. K uplatnění nároku na regresní náhradu toho, co stát
poškozeným nahradil, je nutné splnit několik podmínek.
5.4.1 Odškodnění poškozeného státem
Za škodu způsobenou nepřiměřeně dlouhým soudním řízením odpovídá stát, byť škoda byla
způsobena osobou podle ust. § 16 odst. 1 nebo § 17 odst. 1, 2 ZOdpŠk. Stát je tedy povinen
poskytnout náhradu škody, respektive přiměřené zadostiučinění. Stát tak může uplatnit regres
vůči konkrétní osobě pouze za předpokladu, že poškozené osobě byla z jeho strany již
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Rozsudek ESLP ze dne 19. ledna 2010, sp. zn. 22051/07 ve věci Bock proti Německu. ESLP
v kontextu tohoto rozsudku konstatoval, že zjevné zneužívání práv přispívá k přetěžování vnitrostátních
soudů členských států a jsou jednou z příčin nepřiměřené délky soudních řízení.
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náhrada škody či přiměřené zadostiučinění poskytnuty. V takovém případě může požadovat
po konkrétní odpovědné osobě to, co sám poškozenému z titulu náhrady škody poskytl.
Jediným zákonným limitem výše nároku na regresní náhradu je ust. § 16 odst. 4 ZOdpŠk. Stát
může od úřední osoby podle § 16 odst. 1 ZOdpŠk požadovat regresní náhradu pouze ve výši
odpovídající účasti této úřední osoby na způsobení vzniklé škody.290.
Úřední osoba může v důsledku svého jednání odpovídat jen za určitou část nepřiměřené délky
soudního řízení. Míra tohoto podílu bude obvykle určena v soudním řízení o regresní náhradě.
Ustanovení § 2915 NOZ, které stanoví solidární odpovědnost více škůdců jako obecné
pravidlo soukromého práva, se v tomto případě neuplatní. Přednostně bude aplikováno ust. §
18 odst. 3 a 4 ZOdpŠk. Každý tak bude odpovídat za regresní úhradu státu podle své míry
účasti na způsobené škodě. Jen v odůvodněných případech může soud určit regresní úhradu
společně a nerozdílně. Pokud nebude možné určit míru podílu na způsobené škodě, lze
postupovat posledně uvedeným způsobem nebo určit podíly škůdců stejné. Každý ze škůdců
může však odpovídat jen do výše odpovídající míře jeho účasti. Úřední osoby mohou poté, co
uhradily regresní úhradu státu, žádat uhrazení regresní úhrady také od osob podle ust. § 17
odst. 1 ZOdpŠk, které se na nesprávném úředním postupu podílely.
5.4.2 Škůdcem je úřední osoba
Úřední osobou se v daném případě mají na mysli zejména notáři jako soudní komisaři v řízení
o pozůstalosti dle NotŘ a ZŘS a při sepisování veřejných listin o právních úkonech, zápisu
skutečností do veřejných rejstříků fyzických a právnických osob. Úředními osobami jsou také
soudní exekutoři při výkonu exekuční činnosti, úkonech vykonávaných dle EŘ z pověření
soudu a při sepisování exekučních zápisů. Shora vyjmenované úkony notářů a soudních
exekutorů, které jsou považovány za nesprávný úřední postup, vymezuje ust. § 4 odst. 2
ZOdpŠk taxativně. Jen za nesprávný úřední postup při těchto úkonech úředních osob nese stát
odpovědnost za náhradu škody a nemajetkové újmy. Také při náhradě škody způsobené
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ZOdpŠk upřesňuje, kdo je úřední osoba uvedená v ust. §u 3 odst. 1 písm. b) ZOdŠk, když uvádí, že jde
o „právnickou nebo fyzickou osobuji výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na
základě zákona.“ Tato definice vylučuje použití daného ustanovení na většinu osob podílejících se na
rozhodování soudu – soudce, asistent soudce, vyšší soudní úředník, neboť tyto osoby nevykonávají státní
správu. V oblast výkonu pravomocí soudnictví se tak ustanovení ZOdpŠk, kde se hovoří o úřední osobě
vztahují zejména na notáře a soudního exekutora.
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úředními osobami při těchto výše uvedených úkonech může stát požadovat od těchto úředních
osob regresní úhradu.291
Kromě již zmíněné úřední osoby lze právo na regres uplatnit dle ust. § 17 odst. 1 ZOdpŠk
vůči každé osobě, která se podílela na nesprávném úředním postupu zpravidla při plnění
svých pracovněprávních povinností. Nezbytnou podmínkou vzniku nároku vůči této osobě je,
že byla k takovému úřednímu postupu oprávněna. V případě škody způsobené nepřiměřenou
délkou soudního řízení může jít o všechny soudní osoby, s výjimkou soudců, které jsou
oprávněny k určitému úřednímu postupu, v jehož důsledku bylo příslušné soudní řízení
nepřiměřeně dlouhé. Půjde tedy o asistenty soudců, 292 vyšší soudní úředníky, 293 případně
justiční čekatele.294
Regres je možné uplatnit již bezprostředně po vyplacení částky poskytnuté státem v rámci
předběžného projednání nároku Ministerstvem spravedlnosti dle ust. § 14 ZOdpŠk. V případě,
že nebude poškozenému tímto způsobem poskytnuta celá požadovaná částka, lze očekávat, že
se poškozený bude domáhat zbytku svého nároku žalobou. V takovém případě bude vhodné
vyčkat konečného vyčíslení škody uplatnitelné nárokem na regres vůči úřední osobě do doby
soudního rozhodnutí o zbytku nároku poškozeného.
Můžeme předpokládat, že osoby dle ust. § 17 odst. 1 ZOdpŠk, které jsou oprávněny
k úřednímu postupu, budou z velké části zaměstnanci státu v pracovním poměru 295 nebo
poměru jemu naroveň postavenému296 nebo v poměru služebním. Regresní úhrada těchto osob
se řídí pracovněprávními předpisy o náhradě škody způsobené zaměstnanci zaměstnavateli
v pracovněprávních vztazích, zejména tedy ust. §u 257 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, v platném znění (dále jen „ZPr“). Zákonem je zejména omezen rozsah náhrady škody.
Není důvod, aby osoby dle ust. § 17 odst. 1 ZOdpŠk, jsou–li vůči státu v pracovněprávním
poměru nebo poměru obdobném, byly povinny hradit regresní náhradu v jiném režimu než
291

Jen pro doplnění uvádím, že úřední osobou je také úřední osoba cizího státu po dobu působení na území
České republiky ve společném vyšetřovacím týmu. Nesprávný úřední postup, který by způsobil nepřiměřenou
délku řízení civilního soudního řízení je v tomto případě spíše v teoretické rovině.
292
Zákonná oprávnění k vydání rozhodnutí nebo k provádění samostatného úředního postupu v soudním řízení
vyplývají z příslušných procesních předpisů (§ 38b OSŘ, § 27c TŘ, § 14 SŘS) a § 16, 36a a 179 odst. 3 ZSS.
293
Zákonná oprávnění k vydání rozhodnutí nebo k provádění samostatného úředního postupu v soudním řízení
vyplývají pro vyšší soudní úředníky ze zákona č. 121/2008 Sb, o vyšších soudních úřednících a vyšších
úřednících státního zastupitelství, v platném znění a případně též v dalších procesních předpisech.
294
Zákonná oprávnění k vydání rozhodnutí nebo k provádění samostatného úředního postupu v soudním řízení
vyplývají pro justiční čekatele ze ZSS, jakož i z procesních předpisů.
295
ust. § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
296
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
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jiní zaměstnanci, a byla jim tak upřena ochrana práv zaměstnanců podle obecných
pracovněprávních předpisů. Ust. § 17 odst. 3 ZOdpŠk proto odkazuje na pracovněprávní
předpisy, které zejména omezují rozsah náhrady škody do výše čtyřapůlnásobku průměrného
měsíčního výdělku zaměstnance před porušením jeho právní povinnosti, pokud škodu
způsobil z nedbalosti. 297
Zvláštní pravidla pro regresní úhradu jsou stanovena pro ostatní případy. Jedná se zpravidla o
čestné funkce, v případě justice tedy například přísedící. V jejich případě nesmí dle
ust. § 17 odst. 4 ZOdpŠk přesáhnout výše regresní úhrady jednu šestinu částky zaplacené tím,
kdo požaduje regresní úhradu, tedy státem. V absolutním vyjádření pak nesmí tato částka
přesáhnout 5.000,- Kč. Toto pravidlo se nevztahuje na úmyslné zavinění.
Poslední skupinu osob, vůči nimž lze uplatnit regresní úhradu za náhradu škody za nesprávný
úřední postup, jsou dle ust. § 17 odst. 2 ZOdpŠk soudci, případně státní zástupci. Jejich
zvláštní postavení vyplývá z ústavním pořádkem garantované nezávislosti soudce dle čl. 82
odst. 1 Ústavy ČR a příslušných prováděcích zákonných předpisů 298 a garance nezávislosti
rozhodování a nezávislého postupu soudců a státních zástupců. Soudci a státní zástupci jsou
povinni k regresní náhradě pouze v případě, pokud bude zjištěno jejich zavinění za nesprávný
úřední postup při kárném řízení podle zák. č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních
zástupců nebo trestním řízení. I v takovém případě je ovšem nutno dodržet omezení stanovená
pracovněprávními předpisy, zejména co do omezení výše regresní úhrady, neboť soudci i
státní zástupci jsou osobami, u nichž účast na výkonu veřejné moci náleží k povinnostem
vyplývajícím z jejich pracovního poměru.299
Úprava nároku na regresní náhradu všech výše uvedených osob dle ust. § 16 a 17 ZOdpŠk se
řídí výhradně tímto zákonem, pokud snad tento zákon neodkazuje na jinou možnou právní
úpravu, tak jako v případě zaměstnanců dle ust. § 17 odst. 1 ZOdpŠk. Důvodová zpráva k ust.
§ 17 ZOdpŠk považuje odpovědnost za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou
rozhodnutím nebo nesprávný úředním postupem při výkonu veřejné moci za zvláštní druh
odpovědnosti a nárok na náhradu škody za zvláštní nárok. Odpovědnost za škodu způsobená
297

Z dalších pravidel pro právní úpravu náhrady škody dle pracovněprávních předpisů stojí za pozornost
např. povinnost hradit poměrnou část regresní úhrady v případě prokázání zavinění více osob dle ust. § 17
odst. 1 ZOdpŠk (§ 257 odst. 4 ZPr) nebo uhrazení jen poměrné části škody v případě, že škoda byla
zaviněna také státem (§ 257 odst. 3 ZPr)
298
Jednotlivé procesní předpisy; zákon č. 6/2002 Sb, o soudech a soudcích, v platném znění; zákon č.
283/1993 Sb, o státním zastupitelství, v platném znění
299
ust. § 17 odst. 4 ZOdpŠk
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veřejnou mocí, jakož i regresní náhrada se tedy řídí ZOdpŠk. Obecná právní úprava
povinnosti k náhradě škody se tak neuplatní.. Vylučuje se tím uplatnění různých právních
režimů pro jednotlivé osoby nebo dokonce pro jednotlivé zaměstnance.
5.4.3 Zaviněné porušení právní povinnosti
Uplatnění regresu je podmíněno dle ust. § 16 odst. 1 a dle ust. § 18 odst. 1 ZOdpŠk také
prokázaným, zaviněným porušením právní povinnosti konkrétní osoby, jejímž důsledkem
bylo nepřiměřeně dlouhé soudní řízení, přičemž v důsledku tohoto řízení jeho účastníku či
účastníkům vznikla škoda nebo nemajetková újma. Je tedy nutné prokázat vznik škody
v podobě finanční částky poskytnuté státem poškozenému, zavinění úřední osoby a
v neposlední řadě příčinnou souvislost mezi způsobenou škodou a zaviněním úřední osoby.
Vůči odpovědným osobám se požaduje prokázání zavinění alespoň z nevědomé nedbalosti,
tedy že škůdci nevěděli, že mohou svým jednáním (opomenutím jednání) způsobit škodu,
ačkoliv by to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měli a mohli.
Zaviněné porušení povinnosti odpovědnou osobou dle ust. § 16 a 17 je vyloučeno, pokud byl
úřední postup proveden či soudní rozhodnutí vydáno na pokyn či příkaz nadřízeného. Regres
bude v takovém případě vyloučen. Dané pravidlo je určeno k ochraně zaměstnance. Jedinou
výjimkou, která se z tohoto pravidla připouští, je, pokud by se odpovědná osoba dopustila
svým zaviněným jednáním trestného činu. Povinným k regresní úhradě nebude v případě
vyloučení odpovědnosti zaměstnance ani nadřízená osoba, pokud se na úředním postupu
v konkrétní věci, který by vedl k nepřiměřeně dlouhému soudnímu řízení, přímo nepodílela.
Zavinění úřední osoby zatěžuje dle ust. § 18 odst. 2 ZOdpŠk stát jako toho, kdo uplatňuje
nárok na regresní úhradu. Oproti obecné úpravě odpovědnosti za škodu dle ust. § 2911 NOZ
v tomto případě zákonná domněnka zavinění neplatí a ust. § 18 odst. 2 ZOdpŠk je ve vztahu
k obecné úpravě vyvratitelné domněnky nedbalosti dle § 2911 NOZ v poměru lex specialis.
Shoda s právní úpravou pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli dle ust. § 250 odst. 3 zákona ZPr. není náhodná. 300 Opět se tak zachovává
právní režim výhodný pro zaměstnance státu, kteří svým jednáním nebo opomenutím zavinili
nepřiměřeně dlouhé soudní řízení. Stát nese důkazní břemeno také ve vztahu k prokázání
vzniku a výše škody a příčinné souvislosti.
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VOJTEK, P. s. 210
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Zákon počítá s možností, že nepřiměřená délka řízení bude zaviněna více osobami.
V takovém případě se, jak již bylo uvedeno, neuplatní ust. § 2915 NOZ, ale pouze ust. § 18
odst. 3 ZOdpŠk. Byla-li škoda zaviněna více osobami, jsou povinny zaplatit regresní úhradu
podle své účasti na způsobení škody, nikoliv solidárně, jak předpokládá obecná úprava. Pouze
v odůvodněných případech může soud rozhodnout o solidární regresní úhradě. Pokud soud
nebude schopen určit míru účasti jednotlivých osob na zaviněné škodě, měl by určit regresní
úhradu všech zúčastněných stejným podílem. Dělená odpovědnost je dostačující, neboť
v daném případě je oprávněným k regresní úhradě obvykle stát, popřípadě úřední osoba
(exekutor, notář). V jejich případě nehraje jeden z účelů solidární odpovědnosti, a to ochrana
práv poškozeného, zcela zásadní roli. Stát není na regresní úhradě, oproti některým
soukromým osobám, existenčně závislý. Pro případ, že by soud v odůvodněném případu
rozhodl o regresní úhradě více osob solidárním způsobem a v důsledku toho by jeden
z povinných musel uhradit na regresní úhradě více, než kolik činí jeho podíl na způsobené
škodě, může požadovat dle ust. § 18 odst. 4 ZOdpŠk vypořádání odpovídající části plnění,
které uhradil nad výši svého podílu od ostatních škůdců. Jde o aplikaci obdobného, obecného
pravidla dle ust. § 2916 NOZ.
Soud má ve shodě s obecnou úpravou dle ust. § 2953 NOZ, na základě ust. § 18 odst. 5
ZOdpŠk moderační právo ke snížení náhrady škody, tedy k odstranění přílišné tvrdosti zákona
v případech, kdy pro odpovědnou osobu byla povinnost hradit regresní náhradu v plné výši
sociálně či finančně neúnosná. Soud přitom přihlédne zejména k osobním a majetkovým
poměrům odpovědné osoby, jakož i ke konkrétním okolnostem vzniku škody. Výčet
okolností, k nimž má soud podle ust. § 18 odst. 5 ZOdpŠk přihlédnout, je jen demonstrativní.
Soud může přihlédnout také k dalším okolnostem, které mohou ovlivnit povinnost uhradit
regresní náhradu. Předpokládá se, že výši regresní náhrady nelze ovšem snížit, pokud
nesprávný úřední postup, v jehož důsledku došlo k nepřiměřené délce soudního řízení, byl
způsoben úmyslně. V této souvislosti je třeba poukázat na obecnou úpravu moderačního práva
náhrady škody soudem dle ust. § 2953 odst. 1 NOZ. Obecná úprava dle tohoto článku je
v podstatě shodná s ust. § 18 odst. 5 ZOdpŠk. Pro regres náhrady škody způsobené úředními
osobami je však významný také druhý odstavec ust. § 2953 NOZ, který stanoví výjimku
z práva moderace náhrady škody soudem v případě, kdy škoda byla způsobena porušením
odborné péče tím, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo
povolání. Právě v této oblasti náhrady škody je škůdce často právě onou osobou hlásící se
k odbornému výkonu jako příslušník stavu nebo povolání (notář, exekutor, soudce apod.).
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Širší moderační právo soudu dle ZOdpŠk je odůvodněno uplatněním principu spravedlnosti
při rozhodování soudu.301 Proč zákonodárce v obecné úpravě dle ust. § 2953 odst. 2 ZOdpŠk
vyloučil výše uvedenou kategorii hlásící se k odbornému výkonu, není bohužel možné zjistit.
I v takovém případě by však jistě využití principu spravedlnosti bylo na místě. Naštěstí pro
výše uvedené přední osoby v rámci moci soudní se bude aplikovat zvláštní úprava § 18 odst. 5
ZOdpŠk před obecnou úpravou. Jedinou výjimkou, která může omezit moderační právo
soudu, je úmyslné způsobení škody.
S ohledem na dostatečnou ochranu zájmů odpovědné osoby vůči poškozenému je jí přiznána
dle ust. § 18 odst. 6 ZOdpŠk možnost domáhat se vůči subjektu, který vůči této osobě regresní
úhradu požaduje, tedy státu, všech námitek, které stát mohl uplatnit vůči poškozenému před
soudem při uplatňování nároku na náhradu škody v důsledku nesprávného úředního postupu.
Přípustné jsou samozřejmě také námitky ve vztahu mezi subjektem požadujícím regresní
náhradu, tedy státem a odpovědnou osobou. Může uplatnit například promlčení nároku
poškozeného nebo namítnout neoprávněnost výše nároku požadovaného poškozeným. Jak
vyplývá z komentáře Petra Vojtka k ust. § 18 odst. 6 ZOdpŠk, je účelem zakotvení tohoto
pravidla především ochrana poškozeného před důsledky přenesení neoprávněného nároku
nebo jeho neoprávněné výše vůči státu na odpovědné osoby, jestliže stát zanedbal svou
procesní obranu a nedostatečně uplatnil možné námitky proti nároku na náhradu škody nebo
její výši. V takovém případě se tedy neuplatněné námitky přenášejí na odpovědné osoby.302
Regresní úhrada může být jistě efektivním opatřením, které by mohlo omezit některé případy
průtahů v soudním řízení a nepřiměřeně dlouhé délky soudního řízení, a to v těch případech,
kdy vinu za takové průtahy lze přičítat konkrétním osobám odpovědným za postup v řízení.
Nikoliv však v případech, kdy průtahy a nepřiměřená délka řízení je způsobena systémovými
chybami jako např. nedostatečná personální, materiální a finanční vybavenost soudů nebo
špatně nastaveným systémem organizace práce. Nutno ovšem poznamenat, že případy, kdy
příslušné orgány státu po uhrazení náhrady škody za nepřiměřenou délku řízení následně
vymáhají regresem vyplacenou finanční částku po konkrétních odpovědných osobách, jsou
jen zřídkavé. Na základě šetření Nejvyššího kontrolního úřadu provedeného v roce 2011 bylo
zjištěno, že Ministerstvo spravedlnosti poskytlo v letech 2007 až 2011 odškodnění za
nepřiměřeně dlouhé soudní řízení v 4502 případech. Ministerstvo spravedlnosti z tohoto

301
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Viz VOJTEK P., str. 211
VOJTEK, P., str. 211
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množství využilo možnosti uplatnit regresní úhradu od odpovědné osoby v 17 případech.
Uplatněné regresní úhrady tak tvoří 0,37% celkového počtu případů.303 To může být částečně
způsobeno neochotou příslušných orgánů vymáhat regresní úhrady. Do jisté míry k tomuto
stavu mohou přispívat také pravidla pro běh lhůt pro uplatnění regresu. Lhůta pro uplatnění
regresní úhrady vůči odpovědné osobě začíná běžet již vznikem škody, respektive okamžikem
vzniku pochybení odpovědné osoby. Regresní úhradu lze však vzhledem ke znění ust. § 16
ZOdpŠk uplatnit až po uhrazení náhrady škody poškozenému, resp. okamžikem skončení
kárného řízení se soudcem, jenž měl průtahy a nepřiměřeně dlouhou délku soudního řízení
přímo způsobit. Podle délky řízení o náhradě škody, resp. kárného řízení tak může situace
dospět až k promlčení nároku na regresní úhradu.
Je tedy zřejmé, že lepší organizace práce, motivace k uplatňování regresu, jakož i delší a třeba
i výslovná zákonná úprava promlčecí lhůty regresní náhrady by mohla přispět k častějšímu
uplatnění tohoto v některých případech jistě efektivního, avšak značně opomíjeného nástroje.

6. Úvahy de lege ferenda
Ačkoliv ZOdpŠk již prošel od doby svého vstupu v účinnost dne 15. května 1998 nemalým
vývojem, v průběhu více než patnáctileté účinnosti se již do jisté míry projevila jeho
schopnost napravovat křivdy a zásahy do práv jednotlivců vznikem materiální či nemateriální
újmy v důsledku nepřiměřené délky občanského soudního řízení. Stejně tak se projevily
v aplikační praxi a především pak v konfrontaci s rozhodovací praxí ESLP jisté mezery této
právní úpravy, které již byly po mnoha zásazích do obsahu původního zákona, ať už
vynucených rozhodnutími Ústavního soudu nebo zásahy zákonodárce, opraveny. Přesto si
dovolím uvést v následující kapitole některé úvahy, které považuji pro další vývoj české
právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem za přínosné.
V soudní rozhodovací praxi se často projevoval problém týkající se otázky metodiky
předvídatelného a přiměřeného finančního zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení. Tento
problém byl do jisté míry vyřešen soudní judikaturou ESLP. Pravidla stanovená ESLP byla
poté přejata novelizací ZOdpŠk i do právního řádu v ust. § 31a odst. 2 ZOdpŠk a stala se tak
pro rozhodování českých soudů závazná.
303

Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Věstník NKÚ: kontrolní
závěry. 2011, roč. 11, č. 03, 447 - 451.
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Právě v důsledku tohoto doplnění kritérií pro posuzování výše nemajetkové újmy judikaturou
českých soudů a ESLP došlo ke zpřesnění posuzování výše nemajetkové újmy obecnými
soudy. Pro vyšší míru právní jistoty a předvídatelnosti rozhodování soudů o výši
odpovědnosti za škodu by bylo vhodné zakotvit nejvýznamnější judikaturou dovozená kritéria
přímo do ZOdpŠk, jmenovitě do § 31a ZOdpŠk.
Nejvyšší soud opět na základě judikatury ESLP konstatoval, že považuje za dostatečnou
základní částku zadostiučinění ve výši 15.000 – 20.000,- Kč. Obecné soudy ve své
rozhodovací praxi paušálně přiznávají za každý rok soudního řízení částku ve výši 15.000,Kč a tuto základní částku navyšují až k hranici 20.000,- Kč jen ve výjimečných, závažných a
odůvodněných případech. Často tak tímto způsobem nahrazují úpravu základní částky
dle kritérií ust. § 31a odst. 3 ZOdpŠk. Spolu se skutečností, že přiznaná výše základní částky
není v rozhodnutích obecných soudů ve většině případů odůvodněna, se nabízí otázka o
nefunkčnosti stanovení základní částky na základě judikatury soudů a dle jejich uvážení. Je
především odpovědností státu a jeho politické reprezentace plnit mezinárodně právní závazky
vyplývající z Úmluvy a z ní pramenící pravidla nastavená judikaturou ESLP. Obecné soudy,
včetně Nejvyššího soudu jsou tak nuceny zabývat se ve sporech o náhradu škody za
nepřiměřenou délku soudního řízení malichernými otázkami o výši základní částky
zadostiučinění. Jsem přesvědčen, že obecným soudům přísluší zabývat se otázkami právními.
Otázka výše zadostiučinění je veskrze otázkou politického rozhodnutí a její stanovení nemusí
být nutně ponecháno volnému uvážení obecného soudu. Nabízí se tedy pevné stanovení
základní částky zadostiučinění právním předpisem nebo podzákonným prováděcím právním
předpisem, tedy např. nařízením vlády v pevně stanovené částce. Od takto stanovené,
paušalizované částky by se mohly obecné soudy odchýlit v odůvodněných případech jejím
snížením či zvýšením. Paušalizace základní částky zadostiučinění sice neumožňuje takové
individuální určení základní částky zadostiučinění jako její stanovení dle uvážení
v konkrétním případě při zohlednění individuálních okolností každého nepřiměřeně dlouhého
řízení. Výhody paušalizace jsou ovšem dle mého názoru převažující. Pokud by byla výše
základní částky zadostiučinění stanovena právním předpisem, odpadají především spory o
výši zadostiučinění, kdy poškozený nesouhlasí se stanovením základní částky zadostiučinění,
které jsou jednou z vůbec nejčetnějších příčin soudních sporů o zadostiučinění za
nemajetkovou újmu za nepřiměřenou délku soudního řízení, a nadbytečně tak zatěžují
příslušné obecné soudy. Nespornou výhodou je rovněž právní jistota, kterou poskytuje
paušalizovaná výše základní částky zadostiučinění, že se jim ve obdobných případech dostane
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vždy finanční zadostiučinění v podobné výši. 304 Pro obecné soudy odpadne nutnost
odůvodňovat výši základní částky. Případné stanovení výše základní částky formou nařízení
vlády je dostatečně flexibilní, bude-li nutné reagovat na změnu životní úrovně, hospodářské
situace nebo požadavky ESLP.
Jisté otázky k diskuzi vzbuzují také podmínky pro uplatnění nároku na náhradu škody a
zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které vznikly následkem nepřiměřeně dlouhého
soudního řízení. Právní řád zná preventivní právní prostředky, o nichž je pojednáno výše,
jejichž účelem je zabránit vzniku škody či nemajetkové újmy při průtazích nebo nepřiměřeně
dlouhém soudním řízení a v případě, že k těmto nepříznivým následkům již došlo, pak
alespoň zmírnit jejich škodlivý účinek. Jde o stížnost dle ust. § 164 a násl. ZSS a návrh na
určení lhůty k provedení procesního úkonu dle ust. § 174a ZSS. Účastníci řízení nejsou
dostatečně motivováni k tomu aby výše uvedené prostředky při znatelných průtazích
v soudním řízení využívali. Tyto prostředky nejsou příliš využívány a nejsou tak dostatečně
efektivním nástrojem pro zabránění vzniku škody.Účinek prevence vzniku škody v důsledku
nepřiměřeně dlouhého soudního řízení se tím ztrácí.
Malá ochota účastníků řízení, využívat tyto prostředky pramení také z obav, že jejich použití
může negativně ovlivnit rozhodnutí soudce v posuzovaném řízení o konečném rozhodnutí.
Ochrana práv účastníka, který v soudním řízení podá stížnost dle ust. § 164 a násl. ZSS, je
sice zajištěna na základě ust. § 165 ZSS, které garantuje, že uplatnění stížnosti nesmí být
účastníkovi řízení na újmu. Prakticky se však jedná právě a pouze jen o deklaraci. Je tedy
nasnadě otázka, zda je možné tyto vady preventivních prostředků napravit a vytvořit skutečně
efektivní prostředek prevence vzniku průtahů. Námět k jisté cestě z tohoto kruhu by snad
mohl být německý přístup k uvedenému problému. Německá úprava právní ochrany před
nepřiměřeným občanským soudním řízením byla provedena zákonem o ochraně před
nepřiměřeně dlouhým soudním řízením a trestněprávním vyšetřovacím řízením, který vstoupil
v účinnost dne 3. prosince 2011. Zákon je vlastně novelizací spolkového zákona upravujícího
postavení a činnost soudů a soudců – Gerichtsverfassungsgesetz (dále jen „GVG“). Jmenovitě
pak byla novelou připojena hlava sedmnáctá, z níž nejvýznamnější pro toto téma je ust. § 198
GVG.

304

Poškozený častník soudního řízení má ostatně dle ust. § 13 NOZ právo na to, aby jeho případ byl rozhodnut
obdobně jako jiný případ, jenž se s tímto shoduje v podstatných znacích. V souladu s ust. § 3030 NOZ se toto
právo uplatní retroaktivně i na nároky na náhradu škody vzniklé před účinností NOZ, tedy před 1.1.2014.
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Zákon předpokládá odškodnění nemajetkové újmy za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení,
pokud ovšem účastník soudního řízení vytkl u příslušného soudu, respektive soudce, který
vede soudní řízení průtahy, resp. nepřiměřenou délku soudního řízení („Verzögerungsrüge“).
To je povinná podmínka úspěšnosti nároku na odškodnění. Účastník tak může učinit tehdy,
má-li odůvodněnou obavu, že v soudním řízení dochází k průtahům a řízení nebude ukončeno
v přiměřené lhůtě. Tuto „námitku“ je po prvním uplatnění možné opakovat v tomtéž řízení
nejdříve po uplynutí lhůty 6 měsíců.305 Nová námitka musí poukázat na všechny okolnosti,
které jsou pro existenci průtahů a nepřiměřené délky řízení podstatné a dosud nebyly soudu
sděleny. Pokud by takové okolnosti nebyly namítnuty, nemůže k nim být přihlédnuto soudem
v řízení o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení a účastník řízení by se tak sám
připravil o vyšší zadostiučinění.
Tato právní úprava vzbudila v německé odborné veřejnosti rozpačité reakce a nevyhnula se
kritice. 306 Kritika vyčítá tomuto zákonnému prostředku neefektivitu směrem k prevenci
předcházení nepřiměřené délky soudního řízení, nejasné určení, jak dlouhé soudní řízení lze
ještě považovat za přiměřeně dlouhé307 či přílišnou formálnost preventivní námitky, která se
projevuje zejména tím, že účastník řízení musí v námitce soudu, vedoucímu soudní řízení,
namítnout všechny důvody, které chce uplatnit při uplatnění nároku na odškodnění.
V konečném důsledku tak může účastník ztratit právo na odškodnění, pokud neuplatní
v námitce soudu významné důvody. Tato právní úprava také zcela opomíjí náhradu materiální
škody, jakož i ušlého zisku a umožňuje jen symbolickou náhradu za nemateriální újmu. Pokud
ovšem eliminujeme některé, jistě oprávněně kritizované prvky této úpravy, je možné v této
úpravě najít jistou inspiraci.
Inspirativní je povinné využití prostředků prevence vzniku nepřiměřeně dlouhého soudního
řízení před uplatněním nároku na náhradu škody. Povinné využití prostředku eliminuje
nebezpečí, že soud, respektive soudce řídící konkrétní soudní řízení v meritorním rozhodnutí
přihlédne k uplatnění stížnosti či návrhu na určení lhůty procesního úkonu v neprospěch
účastníka řízení, který tento prostředek využil.
305

Tato podmínka je hojně kritizovanou skutečností, neboť vpraxi není zřejmé, kdy řesně má být namítnuto
nepřiměřená délka soudného řízení. Bude-li to příliš brzy, bude námitka odmítnuta jako předčasně podaná a
účastník ztratí své právo ji podat nejméně na dobu příštích šesti měsíců. Pokud bude podána příliš pozdě, dojde
ke zbytečnému prodlení.
306
OSSENBUHL, Fritz a CORNILS, M., str. 465
307
Taková kritika by samozřejmě byla přípustná i vůči české právní úpravě. Po mém soudu však nikoliv
oprávněně. Otázka přiměřené délky soudního řízení, jak ostatně vyplývá z této práce, není možné jednoduše
upravit právním předpisem. Vyžaduje se zejména posouzení konkrétních okolností. V tomto směru zřejmě
nebudou námitky o nedostatku právní jistoty a předvídatelnosti nikdy utišeny.
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Významnou vlastností takového preventivního prostředku by měla být co nejbližší
provázanost s posuzovaným řízením, ve kterém došlo k průtahům. Uplatnění tohoto
prostředku má směřovat přímo vůči soudci řídícímu posuzované řízení, nikoliv jen vůči
orgánu státní správy soudů, jak je tomu například u stížnosti dle ust. § 164 ZSS. Takový
preventivní prostředek by měl poskytnout soudci, který vede příslušné posuzované soudní
řízení, příležitost učinit nezbytné procesní úkony k zabránění nebo zmírnění dosavadních
průtahů, pokud je to možné a nezbytné. Měl by posloužit také jako jakési varování před
porušením práv účastníků řízení. Právě s ohledem na tuto varovnou funkci by měl být takový
prostředek co nejméně formalizovaným úkonem, bez potřeby zahajovat jakékoliv zvláštní
řízení, soudní či správní a vydávat o něm rozhodnutí. Neformálnost a obejití dosavadního
formalizovaného postupu, kdy např. o stížnosti rozhoduje orgán státní správy soudu, kterým
je obvykle předseda soudu, by mohla přispět k větší přijatelnosti takového prostředku pro
soudcovskou veřejnost, pokud na postup soudce v daném soudním řízení dohlížet orgán státní
správy soudu.
Na druhou stranu je nutné připustit, že povinné využívání výše navrženého kroku bude
znamenat ztížení uplatnění práv poškozených účastníků řízení. V případech, kdy hlavní vina
za způsobené průtahy bude spíše než v nečinnosti konkrétního soudce spočívat v jeho
zahlcení v důsledku špatného materiálního a personálního zajištění, bude tento prvek
představovat jen ztížení práva poškozeného dobrat se náhrady škody.
Dosavadní zvláštní úprava neumožňuje poškozeným uplatnit svůj nárok žaobou po skončení
projednání nároku před orgánem veřejné moci dle ust. § 14 ZOdpŠk v dodatečné lhůtě šesti
měsíců, kterou přiznává obecná úprava dle ust. § 653 NOZ. Ust. § 35 odst. 1 ZOdpŠk je
v poměru lex specialis k ust. § 648 NOZ. Pokud tedy poškozený využije šestiměsíční
promlčecí lhůtu k uplatnění náhrady nemajetkové újmy dle ust. § 32 odst. 3 ZOdpŠk až na její
samý konec, musí podat žalobu již v době posuzování nároku orgánem veřejné moci. 308
Odstranění této speciální úpravy stavení promlčecí lhůty by tedy podřídilo stavení pormlčecíc
lhůty obecné úpravě dle ust. § 648 NOZ a umožnilo poškozeným podat žalobu po negativním
vyřízení jejich uplatnění nároku u orgánu veřejné moci dle ust. § 14 ZOdpŠk ještě
v dodatečné lhůtě šesti měsíců dle ust. § 652 NOZ.

308

Což, jak dovozuje konstantní judikatura Nejvyššího soudu, není překážkou pro uplatnění nároku žalobou
proti orgánu veřejné moci u soudu.
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V ZOdpŠk přetrvává pojetí, které považuje činnost notářů a exekutorů, včetně jejich
rozhodnutí za nesprávný úřední postup. Odškodnění za jejich rozhodnutí se tak de lege lata
děje způsobem, který je vyhrazen pro veškerou činnost orgánů veřejné správy odlišnou od
rozhodnutí. Stav, kdy rozhodnutí vydávaná notářem a exekutorem v působnosti úřední osoby
by fakticky neměla být posuzována jako rozhodnutí, ale jako nesprávný úřední postup, vytváří
těžko řešitelné situace. Tato legislativní mezera, způsobená nereflektováním delegace
některých rozhodovacích pravomocí a samostatnějšího vedení řízení notáři a exekutory, by
měla být z ust. § 4 odst. 2 ZodpŠk odstraněna.
V souvislosti s tím by bylo vhodné zvážit také rozšíření odpovědnosti státu za další činnost
notářů, kterou vesměs vykonávají také jako přenesený výkon veřejné správy, a to např.
přijímání peněz a listin do úschovy či osvědčování významných skutečností a prohlášení
(např. vidimace, legalizace, notářské zápisy o jednání orgánů právnických osob apod.) Není
také zcela obvyklý rozsah odpovědnosti státu za výše uvedenou notářskou činnost, jaký
předpokládá ZOdpŠk. Například dle německé nebo rakouské právní úpravy stát není povinen
k náhradě škody způsobené činností notářem. Za notářskou činnost, byť by se jednalo o
přenesený výkon pravomocí soudů, je povinen k náhradě škody pouze notář sám.

7. Závěr
Předmětem této práce bylo zmapování specifického případu občanskoprávní povinnosti
k náhradě újmy, odpovědnosti za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou soudního řízení.
Tato oblast občanskoprávní odpovědnosti nebyla do tak značné míry jako jiné oblasti
občanskoprávních vztahů zasažena rekodifikací občanského práva hmotného, jelikož stěžejní
právní úprava je obsažena ve zvláštním zákoně, který představuje v poměru k obecné úpravě
deliktních závazků občanského práva hmotného v občanském zákoníku úpravu speciální
Rekodifikace občanského práva hmotného přesto nemohla zůstat stranou zájmu a tato práce
se tak pokouší najít styčné i rozdílné body právní úpravy odpovědnosti za nepřiměřenou délku
řízení dle zvláštního zákona a obecné občanskoprávní úpravy.
Pokusil jsem se téma této rigorózní práce – občanskoprávní odpovědnost za újmu způsobenou
nepřiměřenou délkou soudního řízení, nikoliv jen samotnými průtahy, zachytit komplexně
v rámci celé problematiky občanskoprávní odpovědnosti při zohlednění změn způsobených
rekodifikací. V rámci pojednání o jednotlivých prvcích odpovědnosti za nepřiměřenou délku
občanského soudního řízení jsem se snažil o reprezentativní výběr aktuální judikatury českých
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soudů a Evropského soudu pro lidská práva a poukázat na problematická místa při aplikaci
právní úpravy odpovědnosti za újmu v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení
v rozhodování soudů. Přitom jsem vycházel také ze své praxe, v jejímž rámci jsem se
s problematikou soudního řešení občanskoprávní odpovědnosti státu za nepřiměřenou délku
soudního řízení nejednou setkal. Jsem přesvědčen, že judikatura Nejvyššího soudu a
Ústavního soudu k této problematice se již poměrně ustálila. Přesto se často v rozhodovací
praxi obecných soudů setkávám s tím, že obecné soudy zejména na nižší úrovni existující
judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu, jakož i Evropského soudu pro lidská práva
nerespektují. Tím bohužel ještě výrazněji přispívají k prohloubení nemajetkové újmy
způsobené poškozeným účastníkům řízení.
V rámci komplexního pojednání o občanskoprávní odpovědnosti za nepřiměřenou délku
soudního řízení jsem se zabýval ve druhé kapitole obecnými podmínkami a funkcemi
povinnosti k náhradě újmy majetkové i nemajetkové, především z hlediska obecné úpravy
deliktního závazku. Tato kapitola si jistě neklade za cíl poskytnout čtenáři podrobný výklad o
obecné právní úpravě závazku z deliktů, nýbrž poskytnout obecný výklad k zařazení
odpovědnosti za újmu způsobenou nepřiměřeně dlouhým soudním řízením do obecnější
právní úpravy. Kapitolu zakončuje pojednání o tom, zda koncepce právní úpravy obsažené
v ZOdpŠk považuje tento závazek z deliktu za občanskoprávní odpovědnost či odpovědnost
veřejnoprávní. Přestože způsobená újma vyplývá ze závazku veřejnoprávního a některé prvky
jako charakter subjektů právního vztahu hovoří spíše o veřejnoprávním charakteru
odpovědnosti za újmu, je zřejmé, že stát považuje povinnost k náhradě újmy za nepřiměřeně
dlouhé soudní řízení spíše za vztah občanskoprávní.
V kapitole třetí se tato práce pak zabývá pojmem nepřiměřené délky soudního řízení a
průtahů v soudním řízení. Pojem nepřiměřené délky soudního řízení je vylíčen především
z pohledu zakotvení této problematiky v jednotlivých významných právních předpisech, a to
jak z pohledu práva mezinárodního, tedy významných úmluv o ochraně lidských práva a
svobod, které Česká republika ratifikovala, tak z pohledu evropského práva, respektive
Listiny základních práv Evropské Unie. Výklad poté pokračuje ústavněprávním zakotvením
práva na soudní řízení bez zbytečných průtahů v ústavním pořádku České republiky a
zákonnou garancí tohoto práva. Kapitola poukazuje také na rozkolísaný názor Ústavního
soudu v otázce přímé aplikovatelnosti čl. 36 odst. 3 Listiny o právu na náhradu škody
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způsobené mimo jiné i nesprávným úředním postupem. Závěr kapitoly se snaží upřesnit
s pomocí aktuální soudní judikatury termín přiměřená délka soudního řízení.
Kapitola čtvrtá se pak zabývá jednotlivými aspekty a předpoklady povinnosti k náhradě újmy
za nepřiměřenou délku soudního řízení. Rozsáhle se věnuje státu jako škůdci a subjektu
tohoto specifického závazkového vztahu a snaží se odpovědět na otázku, kdo zastupuje stát
jako jeho orgán v těchto vztazích. Zabývá se úpravou povinnosti státu k náhradě škody za
činnost notářů a exekutorů v oblasti občanského soudního řízení se závěrem, že tato právní
úprava neodpovídá současné úpravě jejich pravomocí. Věnuje se také pojmu nesprávného
úředního postupu jako specifické kvalifikované škodní události a vysvětluje pojem majetková
a nemajetková újma.
Po zhodnocení předpokladů povinnosti k náhradě újmy způsobené nepřiměřenou délkou
soudního řízení se další část, kapitola pátá, zaměřuje na prostředky nápravy nepřiměřené
délky soudního řízení. Mezi tyto prostředky zahrnuje právě i nárok na náhradu
občanskoprávní újmy za nepřiměřenou délku soudního řízení. Prostředky systematicky
rozlišuje na preventivní a kompenzační. V rámci preventivních prostředků se zabývá zejména
stížností (na průtahy v řízení) dle ust. § 164 an. ZSS a návrhem na určení lhůty k provedení
procesního úkonu dle ust. § 174a ZSS. K tomu připojuji ještě pojednání o ústavní stížnosti,
byť pohled na zařazení tohoto prostředku mezi preventivní prostředky není jednotný. Kapitola
se zabývá také pohledem Evropského soudu pro lidská práva na tyto prostředky a jejich
účinnost pro předcházení nepřiměřené délce soudního řízení. V další části se pak zabývá
kompenzačními prostředky, a to předběžným projednáním nároku před orgánem státní správy
a v návaznosti na to nárokem na náhradu občanskoprávní újmy způsobené nepřiměřenou
délkou soudního řízení. Součástí tohoto výkladu je také otázka promlčení nároku. Dále se tato
práce snaží popsat metodiku rozhodování o náhradě škody a nemajetkové újmy v soudním
řízení. Předposlední část této kapitoly je věnována stížnosti pro porušení Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod. Účelem této části však není popsat proces podání a
rozhodování o stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva. Tato práce se snaží spíše,
s využitím současné judikatury Evropského soudu pro lidská práva, nabídnout přehled
některých kritérií přípustnosti stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva proti
rozhodnutím orgánů členských států v otázce náhrady újmy za nepřiměřeně dlouhé soudní
řízení. V neposlední řadě se pak pátá kapitola zabývá ještě regresní náhradou. Rozebírá
jednotlivé předpoklady pro regresní náhradu újmy státem vůči odpovědným osobám a zabývá
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se odlišnými předpoklady pro uplatnění regresu pro jednotlivé státní orgány, respektive
osoby, které svým konáním či nekonáním bezprostředně nepřiměřenou délku soudního řízení
zavinily či k ní přispěly.
Na závěr celé práce poukazuji na několik problémů, které se v praxi při hodnocení a
rozhodování obecných soudů o nárocích poškozených účastníků v řízení o náhradu jejich
újmy vyskytují a poskytuji návrh na řešení těchto problémů de lege ferenda.
Právní úprava dle ZOdpŠk podle mého názoru doznala zejména pod vlivem judikatury a
praxe významných změn. Vzhledem k rekodifikaci občanského práva si však předpis v blízké
budoucnosti vyžádá významnější zásahy. Při nich by měla být například doplněna či
zpřesněna kritéria pro posouzení nepřiměřeně dlouhého soudního řízení v souladu s aktuální
judikaturou Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, potažmo ESLP, které doplnily kritéria
přiměřenosti soudního řízení např. o délku samotného řízení o náhradě škody. K diskuzi je
rovněž, zda by pro posílení principu právní jistoty účastníků řízení a poškozených nebylo
vhodné stanovit základní částku zadostiučinění pevnou, paušální částkou na základě zákona či
podzákonného právního předpisu. Ke zvážení ponechávám též úpravu preventivních
prostředků, které by měly být uplatněny obligatorně již při existenci průtahů v řízení a před
uplatněním nároku na náhradu škody vůči státu a tím působit preventivně na vznik škody
spojené s nepřiměřenou délkou soudního řízení. Případná novelizace by se měla také dotknout
sjednocení promlčení dle ZOdpŠk s obecnou úpravou promlčení náhrady škody dle NOZ.
Dnes poskytuje ZOdpŠk poškozeným lhůtu k uplatnění nároku u soudu v délce tří let, ačkoliv
obecná promlčecí lhůta náhrady škody dle NOZ se prodloužila na deset let. Stát jako škůdce
je tak neodůvodněně zvýhodněn. V neposlední řadě by mělo dojít k úpravě pravomocí notářů
a exekutorů v rámci občanského soudního řízení, za něž stát nese povinnost náhrady škody.
Nápravu si jistě zaslouží dle mého názoru nesprávná a neodůvodněná legislativní mezera,
která považuje rozhodnutí notářů a exekutorů v civilním soudním řízení za nesprávný úřední
postup dle ust. § 4 odst. 2 ZOdpŠk, ačkoliv není důvod, aby jejich rozhodnutí v rámci
civilního práva procesního nebyla zákonem chápána také jako rozhodnutí

8. Resume
The subject of this thesis was to map the specific case of civil liability for compensation of
damage caused by excessive length of civil proceedings. Although this area of civil liability
was not to such a large extent affected as another areas of civil relation by the new legislation
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of civil law, because crucial legislation is contained in specific law, which represents special
legislation in relation to the legislation of tort obligations of civil law in the Civil Code.
The recodification of the civil law could remain unaddressed. This thesis attempts to find a
contact and different points of special legislation and the general legislation of civil law.
I attempted to divide the thesis – civil liability for damage caused by the excessive length by
civil proceeding, not only by the delays, to catch completely in the context of the whole issue
the civil liability taking into consideration the changes caused by the recodification. I tried to
to point out the problems in the application of legislation on liability on harm caused by the
excessive length of the judicial proceeding within the treatise about individual elements of
liability for harm on excessive length in the civil proceeding a representative selection of the
judicial decisions of czech courts and the European Court for Human Rights and. I was
proceeding also concurrently from my professional experiences, within which I met with the
issue of judicial decisions on civil liability of state for excessive length of civil proceeding. I
am convinced that the case law of the Supreme Court and the Constitutional Court is already
relatively stabilized. In judicial decisions I often meet with the fact that general courts
especially at the lower level of the judicial system do not respect the case law of the Supreme
Court, the Constitutional Court or the European Court for Human Rights. Unfortunately by
this the courts contribute to intensification of the non-proprietary harm caused to injured
parties of the civil proceeding.
Within a complex treatise about civil liability for excessive length of civil proceeding in
Chapter 2 I dealt with general obligation and functions of obligation for compensation of
material and non-material damage especially in terms of the general regulation of tort
liability. The aim of this chapter is not to provide the reader with detailed explanations about
general legislation of tort liability, but to provide a general explanation for categorization of
liability for damage caused by excessive long judicial proceeding to the more general
legislation. The chapter ends with the treatise about whether the concept of legislation
contained in ZOdpŠk considers this tort obligation as a public or civil obligation. Although
the damage caused proceeds from public obligation and any elements as the character of
parties on legal relations rather talks about the public character of liability for damage, it´s
clear that the state considers the obligation to compensate the damage for excessive long
judicial proceeding for civil relation.
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In the Chapter 3 this thesis deals with the term of excessive length of judicial proceeding and
delays in judicial proceeding and the differences of these terms in civil liability of state for
damage. The term of excessive length of judicial proceeding is described primarily from the
perspective of embody this issue in individual relevant legislation. The term is explained for
one thing from the the international law perspective, therefore the significant international
treaties for the protection of human rights and freedom, which were by the Czech Republic
ratified, for another from the acquis communitaire perspective, or rather the Charter of
Fundamental Rights of the EU. The chapter continues then with an explanation of the
constitutional protection of the right on judicial proceeding without undue delay in the
constitutional order of the Czech Republic and the statutory guarantee of this right. The
chapter also points to the fluctuating opinion of the Constitutional Court on the direct
applicability of the Article 36 Chapter 3 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms
about right on compensation of damage caused by the maladministration of the public
authority. The chapter ends with the specification of the term reasonable length of the judicial
proceedings with the present case law of the czech courts and the European Court for Human
Rights.
The Chapter 4 deals with particular aspects and prerequisites for compensation of harm
caused by excessive length of judicial proceeding. It applies extensively to the state as a
wrongdoer and a subject of this specific legal obligation and tries to answer the question, who
represents the state in this relations. It deals with legislation of the state obligation to
compensation of harm for activity of notaries public and executors in civil proceeding with
conclusion that the legislation of compensation for harm caused by their activity does not
meet the present legislation of their authority. It deals also with the term of maladministration
as the specific qualified harmful event and explains the term proprietary and non-proprietary
harm.
After evaluation of prerequisites for compensation caused by excessive length of judicial
proceeding the Chapter 5 concentrates on remedies of excessive length of civil proceeding.
The claim on compensation for harm caused by excessive length of civil proceeding is also
included among these remedies. The remedies are systematically differentiated as
compensative and preventive. Within the compensative remedies the chapter 5 deals
especially with complaint (about delays in proceeding) according § 164 ZSS and proposal on
determination for carrying out of procedural deed according § 174a ZSS. I also attached a
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tract about the constitutional complaint, although the view of the categorization of this
remedy among preventive remedies is not unified. The chapter applies also the view of the
European Court for Human Rights on these remedies and their force of prevention on
excessive length of judicial proceeding. In the next section the chapter deals with the
compensative remedies, that are the preliminary decisions on a claim at a state administration
body and in consequence the claim on compensation of civil harm in unreasonably long civil
proceeding. This part of the explanation is also the question of limitation on claim and the
comparison with general legislation of limitation of claim in Civil Code. This thesis further
tries to describe a decision methodology for damages and non-material harm in judicial
proceeding. The last but one section of the chapter is dedicated to the complaint against
injuring the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. This
chapter does not lay an aim to describe the process of filing complaints to the European Court
of Human Rights and decision about it. With use of present case law of the European Court
for Human Rights this thesis tries to offer the summary of any criterions for admissibility of
the complaint to the European Court for Human Rights and criterions influenced decisions of
the Court on compensation for excessive length in judicial proceeding. Last but not least this
chapter deals with the compensation as a result of recourse. It analyses individual cases for
the compensation as a result of recourse of harm caused by the state against responsible
persons and it deals with different assumptions for individual state bodies or persons, who
caused or contributed by immediately the excessive length of judicial proceeding by their
action or omission.
At the end of the whole thesis I point to a few problems, which are to be found in decision
making of general courts about claims of injured parties by the judicial proceeding for nonproprietary harm. The thesis provides a proposal for a solution of these problems de lege
ferenda.
In my opinion the legislation according ZOdpŠk has undergone significant changes especially
by force of case law and praxis. The legislation will request significant responses due the
recodification of civil law in near future. By these responses should be updated or
supplemented the criteria for assessment of excessive long judicial progress and the
fundamental amount of compensation prescribed as the lump sum directly in the act or as the
case may be set the fixed fundamental amount of compensation, eventually also the
legislation of preventive remedies, which should be applied compulsory already by existence
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of excessive length of judicial proceeding and to affect preventively to damage associated
with excessive length of judicial proceeding. The potential amendment also should touch the
unification of limitation on claim according ZOdpŠk with the general rules of limitation on
compensation according Civil Code. Finally the amendment of legislation notary public´s and
executor´s power should be made within civil proceeding for which the state bears
compensation and to appropriate decisions of notaries public and executors in civil
proceeding from the area of maladministration in § 4 Section 2 ZOdpŠk.
The legislation according ZOdpŠk underwent on my opinion especially under the influence of
case law and praxis significant changes. Duet he recodification of the civil law takes the
above mentioned act significant responses. When they should be supplemented or updated
criteria for appraisal of excessively long judicial proceeding in accordance with the actual
case law of the Supreme Court, the Constitutional Court and the European Court for Human
Rights which completed criteria of adequacy on judicial proceeding for example on length of
the compensatory judicial proceeding. It is also possible to have a discussion if would
strengthen of principle of legal certainty on parties was not appropriate to set of fixed amount
on compensation as the lump sum based on the law or implementing regulations. I leave to
consider also the regulation to preventive legal remedies, which should be filed obligatory by
existence of excessive length of judicial proceeding and before a claim for damages caused
against the state and thus to act preventively on the damage caused by excessive length of
judicial proceeding. Potential amendment should touch an unification of the limitation of time
according ZOdpŠk with the general limitation of time in the NOZ. Today provides the law for
injured persons three years for applying of the claim at the court although the general
limitation of time for compensation of damage in the Civil Code was prolonged on ten years.
The state as a wrecker is so unjustified advantaged. Finally, it should be modified the power
of notaries public and executors within civil proceeding for which the state bears the
obligation for compensation of damages. Certainly deserve redress the incorrect and
unjustified legislative gap, which considers decisions of notaries and executors in civil
proceeding for maladministration according § 4 par. 2 ZOdpŠk although there is no reason
that their decisions was not understood as a decision according the ZOdpŠk and the damage
for their incorrect decision was not compensated as the damage for incorrect decision
according the ZOdpŠk.
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rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2010, sp. zn. 25 Cdo 2008/2008



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. července 2011, sp. zn. 28 Cdo 2879/2010



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2012, sp. zn. 28 Cdo 4887/2010



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. června 2009, sp. zn. 25 Cdo 1891/2007



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sp. zn. 30 Cdo 1529/2011



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 25 Cdo 737/2008



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, sp. zn. 30 Cdo 1728/2011



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2011 sp. zn. 30 Cdo 982/2010



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2008, sp. zn. 21 Cdo 2958/2007



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2013, sp. zn. 30 Cdo 2387/2012



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu 2011, sp. zn. 30 Cdo 96/2011



rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2012, sp. zn. 30 Cdo 4590/2010
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rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2011 sp. zn. 30 Cdo 982/2010
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rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. března 2012, sp. zn. 30 Cdo 4590/2010



usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2013, sp. zn. 30 Cdo 170/2013

Ústavní soud


Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05



Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011, sp. zn. Pl. ÚS 10/11



Nález Ústavního soudu ze dne 5. června 2002, č.j. Pl. ÚS 36/01 (403/2002 Sb.)



Nález Ústavního soudu ze dne 25. května 2005, sp. zn. IV. ÚS 162/04



Nález Ústavního soudu ze dne 14. Prosince 2011, sp. zn. Pl. ÚS 35/09



Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2011, sp. zn. I. ÚS 562/11
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Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05



Nález Ústavního soudu ze dne 7. srpna 2007, sp. zn IV. ÚS 391/07
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rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 29. března 2006, stížnost č. 64890/01, ve věci
Apicella proti Itálii
rozsudek ESLP ze dne 16. října 2007, stížnost č. 40552/02, ve věci František Vokurka
proti České republice
rozsudek ESLP ze dne 3. prosince 2002, stížnost č. 49392/99 ve věci Debasch proti
Francii
rozsudek ESLP ze dne 29.června 2004, stížnost č. 50248/99 ve věci Králíček proti České
republice
rozsudek ESLP ze dne 22. července 2003, stížnost č. 48568/99 ve věci Schmidtová proti
České republice
rozsudek ESLP ze dne 7. července 1989, stížnost č. 11681/85 ve věci Únion Alimentaria
Sanders S.A. proti Španělsku
rozsudek ESLP ze dne 18. dubna 2006, stížnost č. 12605/02, ve věci Patta proti České
republice
rozsudek ESLP ze dne 7. ledna 2003, stížnost č. 43377/98 ve věci Žiačik proti Slovensku
rozsudek ESLP ze dne 7. března 2006, stížnost č.3331/02 ve věci Bačák proti České
republice
rozsudek ESLP ze dne 2. ledna 2003, sp. zn. 41486/98, ve věci Bořánková proti České
republice
rozsudek ESLP ve věci Kříž proti České republice ze dne 9. ledna 2007, stížnost č.
26634/03
rozsudek ESLP ze dne 12. listopadu 2002, stížnost č. 38978/97 ve věci Salomonsson
proti Švédsku,
rozsudek senátu druhé sekce ESLP ze dne 10. července 2003, stížnost č. 53341/99 ve věci
Hartmann proti České republice,
rozsudek ESLP ze dne 23. dubna 1998, stížnost č. 26256/95, ve věci Doustaly proti
Francii,
rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 6. dubna 2000, stížnost č. 35382/97, ve věci
Comingersoll S.A. proti Portugalsku,
rozsudek ESLP ze dne 29. července 2004, sp. zn. 36813/97 ve věci Scordino vs. Itálie (č.
1)
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rozsudek ESLP ze dne 20. listopadu 2011, stížnost č. 40094/08 ve věci Prodělalová proti
České republice,
rozsudek ESLP ze dne 20. července 2006 stížnost č. 1633/05 ve věci Koudelka proti
České republice,
rozsudek ESLP ze dne 21. února 2006, stížnost č. 22771/04 ve věci Cambal proti České
republice
rozsudek ESLP ze dne 20. března 2003, sp. zn. 52620/99, ve věci Jensen a Rasmussen
proti Dánsku
rozsudek ESLP ze dne 29. března 2006, stížnost č. 64886/01, ve věci Cocchiarella proti
Itálii
rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 15. října 2009, stížnost č. 17056/06 ve věci
Micallef proti Maltě
rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 25. března 1999, sp. zn. 31423/96 ve věci
Papachelas proti Řecku
rozsudek ESLP ze dne 11. září 1996, stížnost č. 22714/93 ve věci Worm proti Rakousku
rozsudek ESLP ze dne 16. října 2012, stížnost č. 34216/07, ve věci Pietka proti Polsku
rozsudek ESLP ze dne 19. ledna 2010, stížnost č. 22051/07 ve věci Bock proti SRN

Evropský soudní dvůr



Rozsudek ESD ve věci Technische Unie BV proti Komisi Evropských společenství ze
dne 21. července 2006, věc C-113/04
Rozsudek ESD ve věci Limburgse Vinyl Maatschappij a daší proti Komisi Evropských
společenství ze dne 15. října 2002, spojené věci C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C247/99 P, C-250/99 P až C-252/99 P a C-254/99 P

10. Klíčová slova
Seznam klíčových slov v českém jazyce:
Náhrada škody,
Povinnost státu k náhradě škody,
Nepřiměřená délka soudního řízení
Seznam klíčových slov v anglickém jazyce:
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Compensation of damage,
Liability to compensation of damage caused by state,
Excessive length of civil proceeding
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