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I. 

 

K předmětu (tématu) práce: 

 

Téma práce je smysluplně vymezené. Je současně aktuální zejména proto, že úprava „odpovědnosti za 

škodu“ podle zákona č. 82/1998 Sb. nebyla odpovídajícím způsobem novelizována a přizpůsobena 

terminologii a koncepci nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., což autor zdařile rozebírá mj. 

v kapitole 3 (str. 18-22). 

 

K metodice a práci s prameny: 

 

Metodika práce je založena na dvou přístupech, které je třeba kladně hodnotit. Za prvé, na poměrně 

zevrubných teoretických úvahách, např. v oddílu 2.2. „Charakteristika odpovědnostních vztahů“ či v 

kapitole 5, zabývající se materiálním a formálním vymezením nesprávného úředního postupu vůči 

nezákonnému rozhodnutí. Za druhé, na pečlivém zpracování velkého objemu použitelné judikatury, 

což je patrné zejména v kazuisticky pojaté kapitole 6 „Vybrané případy odpovědnosti státu při výkonu 

veřejné moci nesprávným úředním postupem“. V seznamech pramenů jsem na str. 73-77 napočítal 

přes 80 judikátů, což je na diplomovou práci úctyhodný počet. 

 

Ke struktuře (systematice) práce: 

 

Práce je vedle Úvodu a Závěru rozčleněna do 7 kapitol. V 1. kapitole se autor zabývá vývojem a 

prameny právní úpravy. V kapitole 2 „Základním vymezením nesprávného úředního postupu“. 

V kapitole 3 „Koncepcí odpovědnosti“ podle zákona č. 82/1998 Sb. a podle nového občanského 

zákoníku. Kapitolu 4, která je nazvána „Podmínky pro uplatnění odpovědnosti“ a která je v jistém 

ohledu jádrem práce, autor logicky rozdělil do 4 dílčích oddílů: 4.1. „Nečinnost orgánu veřejné moci – 

průtahy řízení“, 4.2. „Další nesprávný úřední postup – přehled“ (na tento oddíl obsahově navazuje 

dlouhá kazuistická kapitola 6 „Vybrané případy odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci 

nesprávným úředním postupem“), 4.3. „Vznik škody či nemajetkové újmy“ a 4.4. „Příčinná 

souvislost“. V kapitole 5 se pak zabývá „vymezením nesprávného úředního postupu vůči 

nezákonnému rozhodnutí“. V poněkud nesystémově zařazené kapitole 7 pak autor pojednává o 

„odpovědnosti územně samosprávného celku“. 

 

Systematika práce má podle mne dva nedostatky. První, podstatný nedostatek: o obsahu a rozsahu 

pojmu „nesprávný úřední postup“ autor píše ve 4 různých pasážích práce, a sice (i) v kapitole 2 

„Základní vymezení nesprávného úředního postupu“, (ii) v kapitole 4 v oddílech 4.1. a 4.2., kde se 

zabývá „nečinností – průtahy řízení“ a „dalším nesprávným úředním postupem“, (iii) v kapitole 5 

„Vymezení nesprávného úředního postupu vůči nezákonnému rozhodnutí“ a konečně (iv) v kapitole 6, 

kde kazuisticky rozebírá „vybrané případy“ nesprávného úředního postupu. Díky tomu je výklad 

stěžejního institutu celé práce zbytečně „roztržen“, v důsledku čehož čtenář trochu ztrácí v textu i 

úvahách návaznost i orientaci. Druhý, nepříliš podstatný nedostatek: obsah kratičké kapitoly 7, 

zařazené na samý konec práce, o odpovědnosti územních samosprávných celků měl podle mne autor 



spíše „rozpustit“ v předchozích kapitolách. Specifika tohoto druhu odpovědnosti vůči odpovědnosti 

státu nejsou prakticky žádná, respektive žádná relevantní pro vytvoření samostatné kapitoly. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je po obsahové stránce hodnotná a zajímavá. Obsah poněkud rozrušuje nepříliš povedená 

systematika výkladu o obsahu a rozsahu pojmu „nesprávného úředního postupu (viz moje poznámky 

výše). U rozboru tohoto stěžejního institutu byl autor navíc příliš kazuistický, držel se více méně 

případů z judikatury. Podle mne se mohl pokusit o vlastní syntetický výklad tohoto pojmu, a to podle 

forem správní činnosti, které rozpracovala teorie správního práva v učebnicích a monografiích. 

 

Konkrétně:   

 

Ke str. 10: Nevím, jakou souvislost má nesprávný úřední postup s vadným použitím správního 

uvážení, když správní uvážení je institut nedílně spjatý s vydáváním rozhodnutí správního orgánu. 

Každopádně autor měl při určení hranice mezi nezákonností a nesprávností vyjít z § 78 odst. 1 věta 

druhá soudního řádu správního a z bohaté judikatury správních soudů, zejména z rozhodnutí Vrchního 

soudu v Praze sp. zn. 6 A 6/92 nebo 6 A 99/92. Úvahy autora zde jsou neurčité. 

 

Ke str. 14: Schéma č. 1 mi přijde málo srozumitelné. 

 

Ke str. 15-17: Zajímavý přehled názorů na povahu právního vztahu z odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci – veřejnoprávní, nebo soukromoprávní. 

 

Ke kapitole 3 (str. 18 a násl.): Výborný teoretický rozbor koncepce „odpovědnosti za škodu“ podle 

zákona č. 82/1998 Sb. v kontextu nového občanského zákoníku. Autor pečlivě rozebírá a vysvětluje, 

v jakých ohledech koncepce odpovědnosti podle zákona č. 82/1998 Sb. (tj. odpovědnosti 

retrospektivní či sankční) nevyhovuje současné koncepci odpovědnosti, přesněji řečeno právu na 

náhradu škody (tj. odpovědnosti perspektivní či preventivní) podle nového občanského zákoníku. 

 

K oddílu 4.1. (str. 29): Myslím, že autor směšuje „nečinnost orgánu veřejné moci“ a „průtahy řízení“ 

(správně: průtahy v řízení), neboť tyto pojmy používá s pomlčkou. Nezákonná nečinnost veřejné 

správy je rozhodně širší než průtahy v (již zahájeném) řízení. Tak např. porušení povinnosti zahájit 

řízení z moci úřední (srov. § 80 odst. 2 správního řádu), porušení povinnosti učinit zásah, pokyn, 

provést exekuci, učinit evidenční úkon, vydat osvědčení apod. ve všech případech, kdy jsou splněny 

podmínky stanovené příslušnou právní normou, jsou nezákonnou nečinností, avšak nejde o průtahy 

v řízení. 

 

K oddílu 4.3. (str. 29-34): Autor se zde zabývá „škodou“ velmi stručně na necelé 1 straně, zatímco 

„nemajetkovou újmou“ poměrně podrobně na 3 stranách textu. Dochází tak k jisté nerovnováze mezi 

tím, čemu autor věnuje pozornost, a tím, co je zejména pro právní praxi důležité, když náhrada škody 

je každopádně primární a relativně významnější institut než zadostiučinění nemajetkové újmy. 

Zejména otázky náhrady ušlého zisku by stála za podrobnější rozbor. 

 

Ke kapitole 5 (str. 35 a násl.): Výborný rozbor znaků, které odlišují kategorii „nesprávného úředního 

postupu“ od „nezákonného rozhodnutí“, a to s odkazem na použitelnou judikaturu zejména Nejvyššího 

soudu. Na str. 38-39 zajímavé úvahy o dvou otázkách de lege ferenda. Za prvé, že by zákonná úprava 

stanovila pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem jako 

podmínku předchozí rozhodnutí správního soudu, kterým by byla deklarována nezákonnost na základě 

žaloby proti nezákonnému zásahu podle § 82 a násl. soudního řádu správního. Za druhé, že by o 

náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem rozhodovaly správní soudy v rámci řízení o 

žalobě proti nezákonném zásahu, tedy v obdobě adhezního řízení. Autor na obě otázky odpovídá 

záporně, na str. 39 píše, že „současná úprava … je dostačující“. Jak by se ale vypořádal s námitkou, 



že civilní soud rozhodující o náhradě škody způsobené nezákonným zásahem či pokynem není vázán 

principem presumpci správnosti veřejnoprávních aktů, zatímco při rozhodování o náhradě škody 

způsobené nezákonným rozhodnutím uvedeným principem vázán je? 

 

K oddílu 6.5. (str. 53-55): Autor zde nerozlišil, kdy vadné poučení osoby (žadatele, účastníka řízení) 

má coby vada řízení za následek odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, a kdy 

naopak „jen“ odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. 

 

K Závěru (str. 64): Některé závěry jsou neurčité, např.: „Osobně se však přikláním k vymezení, že se 

jedná o »více než prostý soukromoprávní nárok jednotlivce vůči státu«.“. Z této formulace není člověk 

příliš moudrý. 

 

K formální stránce práce: 

 

Autor se někdy vyjadřuje ve složitých souvětích, kterým není snadné porozumět. Např. na str. 54 píše: 

„Navíc poučení orgánu veřejné moci nelze v obecné rovině brát jako shromaždování nebo posuzování 

podkladů pro rozhodnutí, což by směřovalo k odpovědnosti státu způsobené nezákonným rozhodnutím, 

nikoliv nesprávným úředním postupem, ani nelze brát v potaz skutečnost, že se počínání účastníků dle 

nesprávného poučení odrazilo v případném předmětném rozhodnutí.“ 

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje všechny požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autora, aby se při obhajobě 

pokusil odpovědět na mé otázky výše. 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji navrhuji klasifikovat 

známkou „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 20.6.2016 

 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

 


