
Posudek na rigorózní práci Mgr. Tomáše Průchy 

Občanskoprávní odpovědnost státu za újmu v důsledku průtahů  v občanském soudním řízení 

(130 stran, připojeno Resumé v anglickém jazyce, seznam použité literatury a ostatní zdroje) 

 

Autor zvolil za předmět rigorózní práce poměrně úzké, avšak aktuální téma. Jeho 

odborná připravenost mu umožnila pojednat zvolené téma komplexně a do hloubky. 

Nepřiměřeně dlouhá doba soudního řízení bývá v souvislostí s činností soudního systému 

často a kriticky pojednávána v hromadných sdělovacích prostředcích, i když příslušné 

statistiky  ukazují, že situace ohledně délky soudního řízení není v České republice tak 

mimořádně špatná.  

Vzdor tomu je nepochybné, že přiměřenost délky soudního řízení je součástí práva na 

spravedlivý proces jako jednoho ze základních lidských práv (srov. čl. 38 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod …“aby bylo rozhodnuto bez zbytečného odkladu“ anebo čl. 6 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, který požaduje, „aby bylo rozhodnuto 

v přiměřené lhůtě“. 

Nauka procesního práva rychlou ochranu práv traktuje s principem hospodárnosti a 

podřazuje ho též právu na spravedlivý proces.  Jen rychlá ochrana práva může být dostatečně 

účinná. Shoda panuje v tom, že soudcovskou činnost nelze regulovat stanovením procesních 

lhůt, projednávané věci jsou různě složité po stránce právní i skutkové, rychlost závisí i na 

součinnosti účastníků a jiných subjektů. Zdlouhavost vždy nelze přičítat pouze soud 

(podrobněji srov. Winterová, A. Macková, A. a kol.  Civilní právo procesní, Linde Praha 

2014, s. 71). 

 

Téma práce je proto zvoleno vhodně. Rámec právní úpravy je dán zákonem č. 82/1998 

Sb. O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem.  

Autor zkoumá nejprve obecné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu (újmu), 

k nimž řadí porušení právní povinnosti, vznik újmy, příčinná souvislost (autorovi lze 

připomenout, že existují i jiné teorie příčinné souvislosti, než tu kterou uvádí) a zavinění.  

Vyjadřuje se rovněž k obecnému pojmu odpovědnosti v soukromém právu se zřetelem k zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a přináší přehled teorií jejího vzniku. V oblasti deliktního 

práva mu jsou známy evropské akademické projekty, kterými svůj výklad obohacuje, 

konkrétně odkazuje na Společný referenční rámec (DCFR) a Principy evropského deliktního 

práva (PETL). 

V souvislosti s hodnocením předložené rigorózní práce lze připomenout, že otázkami 

odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci se podrobně zabýval i Nejvyšší soud ve svém 

Stanovisku Cpjn 206/2010, který v něm zobecnil pro potřeby obecných soudů hlavní zásady 

projednávaní sporů vyvolaných nepřiměřenou délkou řízení.  Autor se závěry Stanoviska  

pracuje a dále je rozvijí. Pozorně rozebírá názor Nejvyššího soudu, že nemajetkovou újmu 

způsobenou nesprávným úředním postupem je třeba tvrdit a není-li úspěšně popřena anebo 

nepostačuje-li konstatování porušení práva, přizná se za ni zadostiučinění v penězích. Rozdíl 



mezi nepřiměřenou délkou řízení a průtahy podle výkladu Nejvyššího soudu uvádí na s. 45. 

V kapitole 4.2. autor rozebírá kvalifikovanou škodní událost, kterou je rozhodnutí a nesprávný 

úřední postup. Uvádí, že stát jako odpovědná osoba je povinen za splnění předepsaných 

podmínek nahradit újmu vzniklou činností úředních osob (tj. notáři či exekutory). Výklad na 

s.64 k problematice § 2950  vyvolává u čtenáře otázku, na koho se vůbec povinnost k náhradě 

škody podle tohoto ustanovení vztahuje, autor uvádí, že na znalce a tlumočníky, tedy na 

osoby, jejichž odpovědnost není zvláštními předpisy založena. S autorem lze souhlasit, když 

upozorňuje na přísnou povahu povinnosti k náhradě škody založenou citovaným ustanovením. 

Výše přiznávaných náhrad za nepřiměřenou délku řízení se odvozuje od praxe 

založené Evropským soudem pro lidská práva (srov. s. 107n.práce). Považuje autor tyto 

částky za dostatečné ?  

 

Předložená práce svědčí o promyšleném přístupu autora, o jeho schopnosti pojednat 

uceleně a ve všech souvislostech o konkrétní soukromoprávní otázce, která má řadu dalších 

vazeb v právu soukromém i veřejném. Ocenit lze i řadu námětů de lege ferenda, které autor 

v práci přináší.  

 

Posuzovaná práce splňuje kritéria pro práce rigorózní, a proto jí doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

K rozpravě doporučuji: 

a)Posouzení možného vzniku odpovědnosti za újmu vzniklou nepřiměřenou délkou 

rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky. Autor nechť uváží, zda by bylo možné založit povinnost 

k náhradě újmy smluvně.  

b)Má být výše přiměřeného zadostiučinění za porušení práva na přiměřenou délku řízení 

stejná u osob právnických a osob fyzických ? 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13.9.2016                                                          Prof.JUDr. Jan Dvořák, CSc,  


