
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 MAREK MORAVEC 



 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

Marek Moravec 

 

 

 

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU 

NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM 

 
 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jiří Rajchl Ph.D. 

 

Katedra správního práva a správní vědy 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30. dubna 2016



 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že 

všechny použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla 

využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 30. dubna 2016              ………………………… 

Marek Moravec



 

Poděkování 

 
Rád bych poděkoval všem, kteří mi při zpracování diplomové práce jakkoli 

pomohli. Zejména děkuji JUDr. Jiřímu Rajchlovi, Ph.D., za ochotu a čas, který 

mé diplomové práci věnoval, za odborné vedení, poskytnutí mnoha cenných 

připomínek a účinnou pomoc při zpracování. 



 

OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................... 1 

1. PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ ODPOVĚDNOSTI STÁTU PŘI VÝKONU 

VEŘEJNÉ MOCI .................................................................................................. 4 

1.1. Obecný úvod ................................................................................................. 4 

1.2. Stručný historický vývoj ............................................................................... 4 

1.3. Právní úprava odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci ......................... 6 

2. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NESPRÁVNÉHO ÚŘEDNÍHO POSTUPU ... 9 

2.1. Pojem nesprávného úředního postupu .......................................................... 9 

2.2. Charakteristika odpovědnostních vztahů .................................................... 14 

3. KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI (SOZ VS. OZ) ...................................... 18 

4. PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI .............................. 22 

4.1. Nečinnost orgánu veřejné moci – průtahy řízení ........................................ 22 

4.2. Další nesprávný úřední postup – přehled .................................................... 28 

4.3. Vznik škody či nemajetkové újmy .............................................................. 29 

4.4. Příčinná souvislost ...................................................................................... 34 

5. VYMEZENÍ NESPRÁVNÉHO ÚŘEDNÍHO POSTUPU VŮČI 

NEZÁKONNÉMU ROZHODNUTÍ .................................................................. 35 

5.1. Materiální vymezení ................................................................................... 35 

5.2. Formální vymezení ..................................................................................... 37 

6. VYBRANÉ PŘÍPADY ODPOVĚDNOSTI STÁTU PŘI VÝKONU 

VEŘEJNÉ MOCI NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM ....................... 40 

6.1. Kontrolní činnost – Nezákonné kontroly .................................................... 40 

6.2. Daňová oblast ............................................................................................. 44 

6.3. Poškození věci ............................................................................................ 49 

6.4. Nesprávné vyznačení doložky právní moci ................................................ 52 

6.5. Nesprávné poučení orgánu veřejné moci v řízení a mimo něj .................... 53 

6.6. Katastr nemovitostí ..................................................................................... 55 

6.7. Policejní oblast, postup policie ................................................................... 56 

6.8. Další oblasti nesprávného úředního postupu .............................................. 58 

6.8.1. Dohledová činnost (nad finanční oblastí) ............................................ 58 

6.8.2. Stavební řízení ..................................................................................... 59 

6.8.3. Notáři a exekutoři ................................................................................ 59 



 

6.8.4. Státní zástupci, finanční arbitr, lesní stráže ......................................... 59 

6.9. Kolizní oblasti nesprávného úředního postupu ........................................... 60 

6.9.1. Normotvorná (ne)činnost ..................................................................... 60 

6.9.2. Činnost Ústavního soudu ..................................................................... 62 

6.9.3. Hospodaření s majetkem ..................................................................... 62 

7. ODPOVĚDNOST ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ŠKODU 

ZPŮSOBENOU NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM ........................... 63 

ZÁVĚR ................................................................................................................. 64 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................... 67 

POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................... 69 

ABSTRAKT .......................................................................................................... 78 



- 1 - 

ÚVOD 

Slovo úvodem 

„Moc, která chce ovládat všechno, se diví, když ji volají k odpovědnosti za 

všechno.“ 

Stefan Kisielewski 

 

Téma diplomové práce „Odpovědnost státu při výkonu veřejné moci 

nesprávným úředním postupem“ jsem si zvolil z důvodu specifického právního 

zakotvení a postavení v systému práva. Na jedné straně se může zdát, že se jedná o 

relativně samostatnou oblast práva vymezenou zejména prostřednictvím jednoho 

právního předpisu, ale na druhé straně nemůže být tato úprava vykládána a 

aplikována bez dalších, ať již speciálních nebo naopak subsidiárních, právních 

předpisů. Tedy, nemůže vzniknout nesprávný úřední postup bez porušení povinnosti 

orgánu veřejné moci stanovené jiným právním předpisem. Tato kombinace vnáší do 

dané problematiky různorodost, pestrost a zejména specifické propojení různých 

oblastí práva, ať již práva občanského, jehož se v této oblasti subsidiárně používá, 

ústavního, z něhož právo na náhradu škody vychází, nebo mezinárodního, 

jež  rozhodování na národní úrovni podstatně ovlivňuje. 

Přestože danému tématu je v literatuře věnována značná pozornost, tak 

z důvodu jeho rozmanitosti, možných přístupů k výkladu jednotlivých otázek a četné 

judikatuře nabízí neustále nová možná zpracování. Právě právní složitost často 

odrážející věcnou složitost konkrétních případů jednoznačně poukazuje na nutnost 

zkoumání jednotlivých podmínek pro uplatnění odpovědnosti státu při výkonu 

veřejné moci nesprávným úředním postupem a to z různých pozic a různými 

metodami.  

Po rekodifikaci soukromého práva v roce 2012 s účinností od 1. ledna 2014 

došlo k určitým změnám, které se nutně projevily a projevují i v oblasti nesprávného 

úředního postupu a jež doposud nebyly zpracovány ani komentářem k příslušnému 

zákonu
1
, ani zohledněny či jinak zapracovány v rámci nově vznikajících komentářů 

k současné občanskoprávní úpravě. Tato nepříznivá absence vyvolává potřebu 

zkoumání možných dopadů rekodifikace do této oblasti práva a na aktuálnost tématu.  

                                                           
1
  VOJTEK, P. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy malé komentáře 

http://www.citaty-slavnych.cz/autor/Stefan_Kisielewski
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Cíle diplomové práce 

Při stanovení cílů této diplomové práce jsem vyšel ze současného aktuálního 

stavu dané problematiky.  

Hlavním cílem je upozornit na jednotlivé možné výkladové problémy 

v kontextu přijetí nové občanskoprávní úpravy a představit vybrané příklady 

nesprávného úředního postupu orgánů veřejné moci dokládající různorodost a 

pestrost této právní oblasti. Vzhledem k obsáhlosti tématu a náročnosti jeho 

zpracování jsem stanovil i dílčí cíle směřující jak do oblasti teoretické, tak do oblasti 

praktické.  

V teoretické oblasti půjde zejména o:  

(i) vymezení obsahu pojmu „nesprávný úřední postup“; 

(ii) základní vymezení charakteru odpovědnostního nároku, tj. zda se jedná 

o soukromoprávní nebo veřejnoprávní nárok;
2 

 

(iii) vymezení koncepcí odpovědnosti a analýzu jejich možných dopadů, 

zejména s ohledem na přijetí nové soukromoprávní úpravy, v níž došlo ke 

koncepční změně ze sankční teorie odpovědnosti na preventivní teorii 

odpovědnosti a s tím související upřesnění terminologie; a 

(iv) snahu o zachycení základních prvků odpovědnostního vztahu. 

V praktické rovině, jež spočívá ve vymezení a nastínění jednotlivých 

možných typů nesprávného úředního postupu, se pokusím upozornit na některé 

specifické postupy, při kterých často dochází k problematickému výkladu. Typicky 

se jedná o postup při kontrolní činnosti, v daňové oblasti, při poškození věci a další. 

A dále k protikladu k těmto postupům se pokusím vymezit ty, v nichž nelze hovořit 

o nesprávném úředním postupu, např. legislativní činnost. 

Očekávaný přínos této diplomové práce spočívá (i) ve snaze upozornit na 

specifické aspekty stávající právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou 

nesprávným úředním postupem, zejména v kontextu přijetí nové občanskoprávní 

úpravy; (ii) ve vypracování přehledu jednotlivých typů nesprávného úředního 

postupu; a (iii) ve shrnutí a formulování úvah o možných řešeních de lege ferenda.  

  

                                                           
2
 POSPÍŠIL, I.. In: Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 748. 
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K vlastní práci  

K dosažení výše uvedených cílů je nutné podrobně prozkoumat právní 

předpisy na ústavní i zákonné úrovni, dále pak předmětnou judikaturu a příslušnou 

odbornou literaturu.  

Práce se člení na sedm kapitol, které se snaží reagovat na jednotlivé cíle a 

pokusit se o možný nástin a vysvětlení dané problematiky.  

První kapitola stručně pojednává o historickém vývoji právní úpravy 

odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci a o současných pramenech práva.   

Druhá kapitola se věnuje základnímu vymezení nesprávného úředního 

postupu a charakteristice odpovědnostního vztahu. 

Třetí kapitola podrobně rozebírá odpovědnostní koncepce sankční a 

preventivní a jejich dopady na odpovědnostní vztahy. 

Čtvrtá kapitola vymezuje jednotlivé podmínky pro uplatnění odpovědnosti, 

včetně vymezení náhrady škody i nemajetkové újmy. 

Pátá kapitola obsahuje vymezení nesprávného úředního postupu vůči 

rozhodovací činnosti s přihlédnutím na odlišné aspekty nezákonného rozhodnutí, 

jakožto další formy odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci. 

Šestá kapitola pak poukazuje na jednotlivé oblasti, v nichž dochází 

k nesprávnému úřednímu postupu a pokouší se vyzdvihnout ty, ve kterých dochází 

k výkladovým obtížím. 

Poslední kapitola pak pouze doplňuje materii a upozorňuje na specifika 

nesprávného úředního postupu u územně samosprávných celků v samostatné 

působnosti.  

Výše uvedená struktura práce je zvolena zcela záměrně – nejdříve je nutné 

se zabývat tím, co je to „nesprávný úřední postup“ a jaká je charakteristika 

odpovědnostního vztahu, a až poté lze přistoupit k řešení soukromoprávních 

koncepcí a následně k jednotlivým podmínkám uplatnění odpovědnosti. Následně 

jsou analyzovány jednotlivé typy odpovědnosti.  

Závěr této práce je věnován zhodnocení dosažených poznatků, zejména 

vzhledem k vytyčeným cílům, případně uvedení některých návrhů de lege ferenda. 

 

Tato práce je dokončena ke dni 30. dubna 2016. 
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1. Právní zakotvení odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci 

1.1. Obecný úvod 

S postupným vývojem společnosti a opouštěním absolutistických idejí došlo 

ke změně přístupu ke vztahu mezi jednotlivcem a státem. Tento vztah je v současné 

době ovlivňován v mnoha ohledech moderním pojetím státu jako státu právního a 

demokratického. Smysl takového pojetí spočívá na jedné straně ve svobodě 

jednotlivce (zásada legální licence) a na druhé straně ve stanovení limitů výkonu 

veřejné moci (zásada, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v 

případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon)
3
.  

Při stanovení limitů je nutné současně za účelem jejich dodržování určit 

jednoznačný postup, který povede k odstranění případů porušení práva ze strany 

státu, případně k nahrazení újmy (škody), která v důsledku takového nežádoucího 

stavu vznikla. Vzhledem k tomu, že se při určení protiprávnosti musí vždy jednat 

o další výkon veřejné moci, tedy výkon směřující k odstranění nežádoucího stavu 

nebo nahrazení újmy, musí i takový výkon veřejné moci v souladu se zásadou 

uplatňování veřejné moci vycházet ze zákonné úpravy, na základě níž může 

k samotné nápravě vůbec dojít. Při absenci takové úpravy by se v pozitivně-právním 

pojetí jednoznačně jednalo o překročení mezí, kdy by veřejná moc nebyla 

uplatňována „jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon,“
4
 čímž by 

došlo k opětovnému vzniku nežádoucího stavu.   

Z výše uvedeného vyplývá, že při zkoumání odpovědnosti státu při výkonu 

veřejné moci je v prvé řadě nutné – jako conditio sine qua non – zkoumat právní 

zakotvení odpovědnosti státu, tj. prameny práva, ze kterých vychází.  

1.2. Stručný historický vývoj  

Odpovědnost státu při výkonu veřejné moci vychází historicky z několika 

koncepcí, které v sobě odrážejí míru odpovědnosti státu a jeho orgánů za výkon 

veřejné moci. Od koncepce uplatňované zejména v 18. století v Anglii a USA, 

kdy byl stát považován za neomylný, a nemohl proto nastat stav zakládající možnost 

vzniku nároku na náhradu škody, přes německou koncepci teorie fisku, kdy bylo 

                                                           
3
 GERLOCH, A.: Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. s. 35. 
4
 Viz článek 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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možné žalovat stát v případě porušení soukromého práva, se vyvinula současná 

koncepce odpovědnosti státu za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávné úřední 

postupy.
5
 

Na rozdíl od současné koncepce, kdy je primárně odpovědný stát a až 

následně může stát regresně vymáhat náhradu škody po chybujícím státním 

úředníkovi, dřívější úpravy takový postup neznaly. Nejprve neodpovídal za danou 

škodu ani stát, ani úředník
6
, později v omezeném rozsahu odpovídal úředník, jak 

předpokládal zejména základní zákon státní o moci výkonné z roku 1867
7
. 

Včleněním ustanovení o odpovědnosti státu za škodu způsobenou 

nezákonným výkonem veřejné moci
8
 do zákona č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje 

Ústavní listina Československé republiky (dále „Ústava 1920“), došlo 

k teoretickému posunu odpovědnosti od jednotlivých úředníků na stát jako nositele 

veřejné moci. Toto ustanovení jednoznačně prokazuje důležitost materie 

odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci jejím zapracováním do základního 

právního předpisu státu, a to i přesto že nebylo naplněno přijetím předpokládaného 

provádějícího zákona, což prakticky znemožnilo domáhání se náhrady škody 

způsobené v oblasti veřejné správy státem.  

Východiskem pro další vývoj odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci 

se stalo zejména ustanovení § 346 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, 

v tehdy platném znění, které obsahovalo, že „zdali a kdo odpovídá za škodu 

způsobenou nesprávným postupem v úředním výkonu, stanoví zvláštní zákony“. 

Roztříštěnost právní úpravy odpovědnosti státu vzniklá v důsledku odkázání na jiné 

právní předpisy byla zachována i po přijetí zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále „SOZ“), který v ustanovení § 426 stanovil, že „Státní orgán nebo orgán, na 

který přešly úkoly státního orgánu, odpovídá též za škodu způsobenou nezákonným 

rozhodnutím podle úpravy obsažené ve zvláštních předpisech“, a tedy ponechal 

vymezení odpovědnosti jiným právním předpisům.  

V roce 1969 byl přijat první právní předpis komplexně zpracovávající 

odpovědnost státu za škodu při výkonu veřejné moci, a to zákon č. 58/1969 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho 

                                                           
5 

MIKULE, V.. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy právnické učebnice. s. 603. 
6 Dvorský dekret ze 14. března 1806 č. 758 Sb. zák. soudních stanovil, že: „Státní úředníci nemohou 

být nikdy obžalováni před civilním soudem pro své úřední jednání.“ 
7
 Srov. Článek 12 základního zákona státního č. 145/1867, o užívání moci vládní a vykonávací. 

8 Viz ustanovení § 92 Ústavy 1920. 
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nesprávným postupem. Tento zákon platil až do roku 1998, kdy byl nahrazen novým 

zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 

(dále „OdpŠk“).  

Potřeba nové právní úpravy vzešla z přijetí usnesení předsednictva České 

národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součástí ústavního pořádku České republiky (dále „LZPaS“),
9
 z přijetí ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále „Ústava“) a ze změny 

společenských poměrů, kdy bylo nutné rozdělit výlučnou odpovědnost státu při 

výkonu veřejné moci na odpovědnost státu a odpovědnost územně samosprávných 

celků v souladu se zásadami a principy územní samosprávy.
10

  

Pro doplnění je nutné uvést, že časté novelizace se dotkly i této právní 

úpravy. Nejvýznamnější změna proběhla na základě zákona č. 160/2006 Sb., 

kdy došlo k zakotvení institutu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu a 

k povinnosti předběžného posouzení nároku i u nesprávného úředního postupu.  

1.3. Právní úprava odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci 

Odpovědnost státu při výkonu veřejné moci je upravena zejména normami 

ústavního a správního práva, s přesahem do práva občanského. Při jejich výkladu a 

aplikaci je zohledňována četná judikatura Nejvyššího soudu (dále „NS“) a Ústavního 

soudu (dále „ÚS“).  

Právní úprava vychází z ústavních norem obsažených zejména v článku 

36 LZPaS, který stanoví ve svém odstavci 3, že „Každý má právo na náhradu škody 

způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu 

veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“ Tento odstavec představující 

hmotné subjektivní právo
11

 jednotlivce domáhat se náhrady škody způsobené státem 

při výkonu veřejné moci je stěžejní při výkladu a vymezení odpovědnosti státu. 

                                                           
9
 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckovy malé komentáře. 2 s. 
10 Důvodová zpráva k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady 

č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), Sněmovní tisk č. 292. Dostupné z 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t029200a.htm, (dále v textu jako „Důvodová zpráva“) 
11 

POSPÍŠIL, I. In: WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I.: Listina 

základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 748-750. 
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Je však nutné připomenout, že princip odpovědnosti státu při výkonu 

veřejné moci nevychází pouze z článku 36 LZPaS, ale v obecné ústavní rovině 

navazuje na základní předpoklady demokratického právního státu, které jsou 

výslovně obsaženy v článcích 1 a 2 LZPaS. Právě zásada uplatňování veřejné moci 

na základě zákona stanovuje limity uplatňování státní moci, kdy při nedodržení 

postupů nebo překročení takových limitů vzniká odpovědnost státu za případnou 

újmu (škodu). Z tohoto pohledu je nutno vnímat všechny výše zmíněná ustanovení 

LZPaS ve vzájemné souvislosti, a to zejména při jejich výkladu a následné aplikaci. 

Jako prováděcí zákon k článku 36 LZPaS byl přijat OdpŠk, který vytváří 

základní obecný právní rámec při uplatňování nároků na náhradu škody proti státu. 

OdpŠk upravuje odpovědnost státu při výkonu veřejné moci systematicky v několika 

oblastech, na základě kterých můžeme jednotlivé typy odpovědnosti klasifikovat 

na
12

:  

(i) odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu státní moci: 

a. rozhodnutím 

1. nezákonným, nebo 

2. o vazbě, trestu nebo ochranném opatření,
13

 

b. nesprávným úředním postupem; 

(ii) odpovědnost územně samosprávných celků za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti 

a. nezákonným rozhodnutím a 

b. nesprávným úředním postupem. 

Jak vyplývá z ustanovení § 26 OdpŠk, na právní vztahy, solidární 

odpovědnost a obecné vymezení újmy se subsidiárně použije zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále „OZ“),
14

 který rovněž tvoří důležitý pramen práva v této 

oblasti. Dle OZ bude posuzována primárně otázka základní charakteristiky 

odpovědnostního vztahu jako vztahu soukromoprávního, což potvrzuje i Důvodová 

zpráva ve své zvláštní části k návrhu § 26, která uvádí, že: „Úprava odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci tvoří součást občanského práva.“ 

                                                           
12

 Srov. Ustanovení §§ 1, 5 a 19 OdpŠk. 
13

 Pro úplnost je nutno dodat, že odpovědnost vznikající na základě rozhodnutí o vazbě, trestu nebo 

ochranném opatření je zařazena systematicky do OdpŠk, avšak přímo nenavazuje na výše zmíněný 

článek 36 LZPaS. Tento specifický typ odpovědnosti nachází své primární zakotvení v článku 5 

odst. 5 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv z roku 1950, publikované pod č. 209/1992 Sb., 

dostupné na http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf, (dále „EÚLP“). 
14

 Srov. Rozsudek NS ze dne 2. srpna 2011, sp. zn. 28 Cdo 590/2011. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
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Zvláštní případy právních pramenů tvoří jednotlivé speciální zákony, které 

buď obsahují vlastní úpravu odpovědnosti státu za újmu (škodu) a OdpŠk se tedy pro 

ně užije pouze subsidiárně (např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky) 

nebo pro jednoznačnost výslovně odkazují na přímou aplikovatelnost OdpŠk 

(např. zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, či zákon č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) nebo tento 

přímý odkaz pro skupinu úkonů neobsahují (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

(dále „DŘ“)), přestože dané úkony spadají do výkonu veřejné moci a v případě 

naplnění podmínek odpovědnosti státu bude OdpŠk aplikován.  

Vzhledem k zaměření diplomové práce je nutné mezi prameny zmínit 

výrazný vliv judikatury NS a ÚS, zejména pak sjednocující stanovisko 

občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. 

Cpjn 206/2010 k výkladu ustanovení §13 odst. 1 OdpŠk, které upravuje rozsah 

odpovědnosti způsobené nesprávným úředním postupem (dále „Stanovisko NS“).  

Doplňkovým nezávazným pramenem, který vznikl na půdě Ministerstva 

spravedlnosti České republiky ve snaze sjednotit rozhodovací praxi vnitrostátních 

soudů s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (dále „ESLP“), je manuál 

pro aplikaci OdpŠk
15

 (dále „Manuál“). Přestože se sám Manuál označuje za 

doporučující a i NS potvrdil jeho nezávazný charakter ve svém usnesení ze dne 

9. prosince 2010, sp. zn. 30 Cdo 4196/2009, soudní praxe metodiku v Manuálu 

obsaženou prakticky přejala, zejména v oblasti posuzování jednotlivých kritérií při 

určování výše nemajetkové újmy. 

Výše uvedené prameny doplňuje zejména četná judikatura NS, z níž vychází 

jednotlivé kapitoly této diplomové práce, které jsou často doplňovány odbornými 

názory z komentářů a článků k dané problematice. Významným počinem je 

bezesporu podrobný, precizně zpracovaný komentář k OdpŠk od Petra Vojtka 

(dále i jako „Komentář k OdpŠk“),
16

 který v posledním (3.) vydání vyšel v roce 

2012, a proto bohužel nezohledňuje některé změny v souvislosti s přijetím OZ.  

 

  

                                                           
15

 Manuál pro aplikaci zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění zákona č. 106/2006 Sb., na případy 

odškodňování průtahů v řízení, květen 2006, Ministerstvo spravedlnosti, Kancelář vládního 

zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. 
16

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. ISBN 978-80-7400-427-8. 
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2. Základní vymezení nesprávného úředního postupu  

Pro vymezení odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným 

úředním postupem je nutné vymezit primárně pojem nesprávného úředního postupu, 

charakterizovat odpovědnostní vztah a dále pak určit jednotlivé podmínky pro 

uplatnění této odpovědnosti.     

2.1. Pojem nesprávného úředního postupu 

K objasnění zkoumané problematiky je klíčové definovat pojem 

nesprávného úředního postupu, který představuje první podmínku k uplatnění 

odpovědnosti, tj. právní skutečnosti, která vede ke škodné události. Problematické při 

vymezení definice je však to, že zákonná úprava, a to ani předešlá, nám nedává 

jednoznačnou odpověď.  

Z textu ustanovení § 13 odst. 1 OdpŠk
17

 vyplývá, že: „Nesprávným úředním 

postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem 

stanovené lhůtě.“ Tento demonstrativní výčet, dovozen zejména ze slova „také“, 

vymezuje nesprávný úřední postup jako nečinnost orgánu, avšak neodkazuje na další 

možné případy nesprávného úředního postupu. Z Důvodové zprávy vyplývá, že 

„nesprávný úřední postup není (…) blíže charakterizován, protože výstižnou definici 

nelze pro jeho mnohotvárnost podat.“ Zůstává tedy na právní vědě a soudní praxi, 

aby dovodila jednotlivé možné typy postupů, které mohou být podřazeny pod pojem 

nesprávného úředního postupu, a to za současného dodržení obecných znaků tohoto 

pojmu.
18

  

Důležitým a často citovaným nálezem ÚS k obecnému vymezení 

nesprávného úředního postupu je nález ÚS ze dne 8. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 

36/08, jímž byla popřena namítaná vágnost ustanovení § 13 OdpŠk a zdůrazněna 

interpretační a aplikační povinnost obecných soudů. ÚS v tomto nálezu konstatoval, 

že „nesprávným úředním postupem je každý postup orgánu veřejné moci, který při 

jejím výkonu postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu 

se zásadami jejího výkonu.“ S ohledem na toto konstatování je nutné se podrobně 

                                                           
17

 Obdobně u odpovědnosti územně samosprávných celků, viz ustanovení § 22 OdpŠk. 
18

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 97-99. 
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věnovat otázce jednotlivých subkategorií vymezeného pojmu, tj. termínům 

nesprávný, úřední a postup.
19

  

K pojmu nesprávný – z výše uvedeného nálezu ÚS dle mého názoru 

jednoznačně vyplývá, že ÚS považuje postup orgánu veřejné moci za nesprávný 

pouze v právní rovině, nikoliv morální či ekonomické, a tedy jedná se o nesprávnost 

ve smyslu nezákonnosti, tedy porušení nebo nedodržení právní povinnosti orgánu 

veřejné moci. 

K tomu je nutné uvést, že pokud však orgán veřejné moci postupuje zcela 

nehospodárně, porušuje tím zásady dobré správy, a tedy jedná v rozporu se zákonem, 

což může být dostačujícím podkladem pro možné uplatnění odpovědnosti dle OdpŠk.  

Obdobně je tomu i v případě, kdy orgán veřejné moci má diskreční 

pravomoc, tedy využívá svého oprávnění správního uvážení, a jeho činnost, ať 

v podobě individuálního správního aktu nebo jiné činnosti i případné zákonné 

nečinnosti – viz dále. Takovou činnost nelze primárně posuzovat jako nezákonnou, 

ale podléhá jinému hodnocení tzv. nesprávnosti. Při posuzování této činnosti orgánu 

veřejné moci připadají v úvahu dvě základní možnosti spočívající (i) v překročení 

mezí správního uvážení a (ii) v užití správního uvážení v jeho mezích za současného 

nezvolení nejlepší možného postupu takového orgánu.  

V prvém případě, překročení mezí správního uvážení, se bude jednat o 

postup, jenž je protiprávní, a tedy bude naplňovat znak pro uplatnění odpovědnosti 

dle OdpŠk, ať ve formě nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního 

postupu (a to i jako nečinnosti) bez dalšího. V druhém případě, přestože budou 

dodrženy meze správního uvážení, nemusí být dodrženy principy dobré správy 

(zejména princip šetření práv osob, proti nimž výkon veřejné správy směřuje) a může 

být taková činnost posuzována rovněž ve svém souhrnu nejen za nesprávnou, ale i 

nezákonnou, a tedy vést k nesprávnému úřednímu postupu.  

K pojmu úřední – úřední postup představuje takový postup, který slouží 

výkonu veřejné moci a který vykonávají osoby realizující určité veřejnoprávní úkoly 

autoritativní povahy.
20

 Přičemž stát může tyto úkoly plnit prostřednictvím svých 

orgánů nebo prostřednictvím jiných osob, kterým bylo plnění těchto úkolů svěřeno 

                                                           
19

 MIKULE, V. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy právnické učebnice. s. 608-619. 
20

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 8 a 147. 



- 11 - 

státem.
21

 Důležitou podmínkou je, že stát, ať prostřednictvím svých orgánů nebo 

jiných osob vykonávajících státní moc, vystupuje v tomto případě jako nositel 

veřejné moci, ve vrchnostenském postavení a není v podobném postavení s ostatními 

účastníky soukromoprávních vztahů,
22

 ve kterých jinak stát vystupuje jako právnická 

osoba.
23

  

Pro úplnost vymezení tohoto pojmu je nutné odkázat na usnesení ÚS ze dne 

25. listopadu 1993, sp. zn. II ÚS 75/93, které podává přehlednou a obecně 

přijímanou definici veřejné moci, kterou chápe jako „moc, která autoritativně 

rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. 

Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není 

v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu 

nezávisí na vůli subjektu.“  

K pojmu postup – tento pojem můžeme vymezit jak pozitivně, tak 

negativně. V pozitivním slova smyslu se jedná o jakoukoliv činnost i nečinnost, 

o konání i opomenutí.
24

 Zároveň můžeme vymezit postup relativně negativně vůči 

rozhodovací činnosti státního orgánu tak, že se jedná o jinou než rozhodovací činnost 

takového orgánu (např. nevydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě).  

Problematické je však to, že v určitých případech i při činnosti rozhodovací 

může dojít k porušení právních norem a ke způsobení (aktivizování) odpovědnosti 

státu vyplývající z nesprávného úředního postupu. Je již obecně přijímaným 

kritériem vycházejícím z judikatury, že pokud v průběhu rozhodovací činnost dojde 

k porušení právních předpisů a takový chybný úkon sám o sobě k vydání rozhodnutí 

nevede, a je-li rozhodnutí vydáno, neodrazí se bezprostředně v jeho obsahu, jedná se 

o nesprávný úřední postup.
25

 

K objasnění zkoumané materie je klíčové připomenout, že ne každé 

pochybení státního orgánu je způsobilé k naplnění podmínek pro uplatnění 

odpovědnosti státu
26

. Drobná pochybení nebo odchýlení se od zákonných požadavků, 

která jsou svou materiální povahou de facto zanedbatelná pro celkový postup nebo 

                                                           
21 MIKULE, V. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy právnické učebnice. s. 608-619 
22

 Viz. Nález ÚS ze dne 7. října 2008, sp. zn. ÚS II. ÚS 99/07. 
23

 Srov. ustanovení § 21 OZ. 
24

 MIKULE, V. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy právnické učebnice. s. 608-619. 
25

 Usnesení NS ze dne 14. prosince 2011, sp. zn. 28 Cdo 1572/2009.  
26

 Dříve dle SOZ „ke vzniku odpovědnosti státu“, viz v práci dále. 



- 12 - 

výsledné rozhodnutí, nenaplňují podmínky pro uplatnění odpovědnosti státu 

způsobenou nesprávným úředním postupem.
27

  

Z judikatury lze obecně vyvodit tyto případy
28

:  

(i) obsah spisu neobsahuje všechny obligatorní náležitosti, např. chybí 

zákonem předpokládaná příloha návrhu na zahájení řízení, avšak příslušný 

orgán moci veřejné si předpokládané informace může znovu opatřit 

ex officio z veřejně dostupných informací nebo rejstříků (výpis 

z obchodního rejstříku), nebo z jemu již dříve doložených informací (plná 

moc, na kterou účastník řízení odkazuje, založená v jiném spise u téhož 

orgánu);  

(ii) ze spisu není zřejmé, jak bylo řízení zahájeno, přesto je řízení vedeno 

v souladu s principy dobré správy a zákonnosti postupu, žádný z účastníků 

nerozporuje daný postup;  

(iii) nestandardně krátká doba řízení v porovnání s obdobnými řízeními 

vedenými u téhož orgánu veřejné moci vyvolávající pochybnosti o 

zákonnosti postupu; nebo  

(iv) průtahy při doručování ze strany takového orgánu při absenci zákonem 

přesně dané lhůty pro takové doručování.  

 Při jednotlivých pochybeních je nutné vždy zkoumat míru zásahu do sféry 

případného poškozeného. Přestože jednotlivá dílčí drobná pochybení sama o sobě 

nenaplňují podmínky pro uplatnění odpovědnosti státu, ve svém souhrnu mohou 

dosahovat takové intenzity, která již podmínky pro uplatnění odpovědnosti naplní.  

Je proto nutné zkoumat míru intenzity nezákonného postupu orgánu veřejné 

moci v přímé souvislosti se vznikem újmy (škody) a zásahem do sféry případného 

poškozeného. 

Otázka, kterou jsem si při vymezování pojmu nesprávného úředního 

postupu položil, směřuje k tomu, zda by bylo vhodné přesněji definovat tento pojem 

v OdpŠk. Zákonodárce v Důvodové zprávě jednoznačně odkazuje na mnohotvárnost 

případů, které tento pojem v sobě zahrnuje a de facto zobecňuje. Komentář k OdpŠk 

uvádí, že se jedná o úmysl zákonodárce blíže nespecifikovat nesprávný úřední postup 

                                                           
27

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 157. 
28

 Rozsudek NS ze dne 27. 5. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1455/2007. 
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rovněž s odkazem na Důvodovou zprávu, ale nezabývá se otázkou, zda by bylo 

vhodné tuto oblast blíže upravit.  

Zákonodárce vymezil tento předpoklad pro uplatnění odpovědnosti pomocí 

obecného právního pojmu v úmyslu zachovat co možná největší možnost pro 

poškozené domáhat se v jednotlivých předem nespecifikovaných případech náhrady 

újmy, ať v podobě majetkové (škoda) nebo nemajetkové.  

V zákonných úpravách se objevuje velké množství obecných právních 

pojmů, které čekají na své upřesnění skrze výklad soudní praxe a právní teorie. 

V těchto případech dochází z pozice adresáta právní normy, tedy poškozeného 

z hlediska OdpŠk, k jistému střetu zásad právní jistoty a předvídatelnosti práva na 

jedné straně a principu spravedlnosti v podobě postihnutelnosti všech možných 

případů na straně druhé. Možnost široké postihnutelnosti jednotlivých případů při 

výkonu veřejné moci tvoří zároveň určité omezení okruhu poškozených, kteří jsou 

schopni v obecné rovině některé možné nesprávné úřední postupy orgánu veřejné 

moci identifikovat, a tedy se účinně proti nim bránit.  

Domnívám se, že přesné zákonné vymezení nesprávného úředního postupu 

v duchu známé Iavolenovy věty „omnis definition periculosa“
29

 není vhodné. Přesto 

je možné za současného využití zásady proporcionality mezi jednotlivými výše 

zmíněnými zásadami a v souladu s judikaturou NS a ÚS rozšířit demonstrativní 

výčet upravený ve větě druhé ustanovení § 13 OdpŠk o další případy nesprávného 

úředního postupu, a tím naznačit adresátu právní normy možné přímo zákonem 

předvídatelné případy při uplatňování této odpovědnosti.    

  

                                                           
29

 „každá definice je nebezpečná“ 
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2.2. Charakteristika odpovědnostních vztahů 

Základní charakteristika vztahů majících vliv na odpovědnost státu za újmu 

(škodu) při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem nutně vychází 

z jednotlivých vztahů, které mezi subjekty vznikají, jak naznačuje Schéma č. 1.  

 

Schéma č. 1 – Odpovědnostní vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

1 – služební nebo pracovněprávní poměr; 

2 – výkon veřejné moci ve vrchnostenském postavení – veřejnoprávní vztah; 

3 – nesprávný úřední postup – vznik škody – příčinná souvislost;  

4 – soukromoprávní vztah – objektivní odpovědnost;  

5 – regresivní vztah úhrady – subjektivní odpovědnost. 

 

Subjekty, které mohou být zapojeny do jednotlivých vztahů, můžeme 

v obecnosti, pro přehlednost a účely této diplomové práce, označit jako 

(i) zaměstnance státu, (ii) stát jako povinného k náhradě újmy (škody) a 

(iii) poškozeného jako oprávněného k náhradě takové újmy (škody). Povinný 

představuje orgán moci veřejné, včetně pověřené osoby, které bylo plnění úkolů 

orgánu veřejné moci svěřeno státem, nebo orgán územích samosprávných celků 

vykonávající státní správu v přenesené působnosti
30

. Oprávněný je osoba, ať již 

fyzická nebo právnická, jíž byla způsobena v důsledku nesprávného úředního 

postupu újma, ať již jako účastníkovi správního řízení, včetně dotčené osoby 

                                                           
30

 Dle ustanovení §3 odst. 1 OdpŠk; při výkonu samostatné působnosti se jedná o další dílčí typ 

odpovědnosti a to dle vymezení ustanovení § 19 OdpŠk. 

Orgán veřejné moci /  

pověřená osoba 
Účastník řízení Zaměstnanec 

Poškozený 

Dotčená osoba 

Škůdce 

Osoba, která 

způsobila 

škodu 

Stát 

1 2 

3 

4 

5 
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takového řízení
31

, nebo jakékoliv jiné osobě neúčastnící se takového řízení, které 

újma (škoda) v příčinné souvislosti s takovým postupem skutečně vznikla.
32

 

Specifickou kategorii tvoří zaměstnanec, který ve většině případů způsobil vznik 

újmy (škody) svojí vlastní činností nebo nečinností a porušil tím zákonem mu danou 

povinnost, ať již obecného nebo konkrétního charakteru. Takový zaměstnanec není 

primárně povinen k náhradě vzniklé škody, ale stát může vyžadovat tzv. regresivní 

úhradu a v odůvodněných případech by ji měl vyžadovat v souladu se zásadou 

účelnosti a hospodárnosti
33

. 

Jak výše uvedené Schéma č. 1 naznačuje, odpovědnostní vztah je naplněn 

(aktivizován) v důsledku porušení veřejnoprávní povinnosti postupovat zákonným 

způsobem v primárním vztahu mezi povinným a oprávněným za předpokladu vzniku 

újmy a existence příčinné souvislosti mezi porušením takové povinnosti a vznikem 

újmy. Této odpovědnosti se povinný nemůže dle ustanovení § 2 OdpŠk zprostit. 

Z hlediska obecné teorie odpovědnosti se jedná o absolutní objektivní odpovědnost, 

tj. odpovědnost bez možnosti liberace a bez zkoumání zavinění.
34

  

Dalším bodem k úvaze je problematika určení povahy náhrady újmy 

(náhrada škody nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění) dle OdpŠk, tedy, zda se 

jedná o veřejné nebo soukromé subjektivní právo, případně vykazuje prvky smíšené. 

Odborná diskuse k  povaze tohoto práva není jednotná a můžeme ji schematicky 

rozdělit na (i) zastánce veřejnoprávní koncepce
35

 a (ii) zastánce soukromoprávní 

koncepce.
36

 

Zastánci veřejnoprávní koncepce vycházejí při své argumentaci z povahy 

primárního (původního) vztahu (v Schématu č. 1, bod 2 – výkon veřejné moci ve 

vrchnostenském postavení – veřejnoprávní vztah), v němž následně dochází k právní 

skutečnosti (nesprávný úřední postup) vedoucí k naplnění (aktivizování) 

odpovědnostního sekundárního vztahu. Má-li tedy primární vztah povahu 

veřejnoprávní, má i sekundární odpovědnostní vztah veřejnoprávní povahu.  

                                                           
31

 Ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále „SŘ“). 
32

 MIKULE, V. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy právnické učebnice. s. 613. 
33

 Viz ustanovení § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích. 
34

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 9. 
35

 KOLBA, J., ŠULÁKOVÁ, M.: Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci. 

Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. s. 24. 
36

 MATES, P., SEVERA, J.: Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. Teoretik. 

s. 12 a násl. 
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Tyto argumenty o veřejnoprávní koncepci nároku dle OdpŠk jsou často 

podpořeny zařazením nároku do LZPaS, tedy veřejnoprávního ústavního předpisu. 

Samotné zakotvení čl. 36 LZPaS
37

 a existence OdpŠk tvoří společně nezbytný 

podklad pro oprávněného při domáhání se náhrady škody nebo poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění u nemajetkové újmy na povinném a zdůrazňuje tak 

veřejnoprávní charakter OdpŠk. Bez tohoto právního zakotvení by při vzniku újmy 

neexistovala zákonem předvídaná možnost subjektu, oprávněného, domáhat se 

náhrady újmy z takového protizákonného postupu orgánu veřejné moci. Navíc 

subsidiární užití vybraných institutů soukromého práva,
38

 ve smyslu ustanovení 

§ 26 OdpŠk a neodporující povaze a účelu OdpŠk, vykazuje znaky pouze 

technického legislativního charakteru a povinný se nemůže v této rovině nacházet ve 

stejném postavení jako oprávněný, který je nadán autonomií vůle nebo možnosti 

domáhat se svého práva u ústavního soudu.
39

 Tyto argumenty pak ve svém souhrnu 

vedou k závěrečnému výkladu, že tento nárok na náhradu škody nebo přiměřené 

zadostiučinění je veřejnoprávní povahy. 

Zastánci soukromoprávní koncepce zdůrazňují primárně povahu právního 

sekundárního (odpovědnostního) vztahu, který je mezi povinným a oprávněným. 

Obsahem tohoto právního vztahu je pak povinnost k náhradě škody povinného 

oprávněnému, čemuž odpovídá právo oprávněného se této náhrady domáhat. Rovné 

postavení subjektů v sekundárním právním vztahu je charakterizováno jako 

horizontální postavení, které jako jedno z dílčích kritérií poukazuje na 

soukromoprávní povahu daného vztahu. Tento argument podporuje i skutečnost, že 

sekundární právní vztah neslouží povinnému k vrchnostenskému výkonu veřejné 

moci, tedy autoritativnímu stanovování práv a povinností, jak je tomu např. ve 

správním řízení, ale má směřovat k odstranění vzniklé újmy. Sekundární vztah je 

tedy při posuzování pojetí nároku na náhradu škody nebo poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění u nemajetkové újmy rozhodující. Charakter primárního vztahu tedy 

není v tomto případě akcentován a jeho důležitost spočívá pouze v jeho faktické 

existenci.
40

 

                                                           
37

 POSPÍŠIL, I. In: WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I.: Listina 

základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 748. 
38

 Viz OZ, zákon č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále v textu „OSŘ“). 
39

 Srov. Nález ÚS ze dne 23. února 2010, sp. zn. II. ÚS 1612/09. 
40

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 224-227. 
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K soukromoprávní koncepci se přiklání i OdpŠk, což dokládá i Důvodová 

zpráva uvádějící, že odpovědnost za újmu (škodu) způsobenou při výkonu veřejné 

moci bylo nutné upravit v samostatném právním předpise proto, že „škoda při 

výkonu veřejné moci vzniká nikoliv ze soukromoprávního, ale z veřejnoprávního 

vztahu. Odpovědnostní právní vztah je ovšem již vztahem soukromoprávním.“ 

Přestože se v české teorii nachází odlišné názory na povahu výše zmíněných 

nároků, přikláním se k vyjádření, že „jde o více než "prostý" soukromoprávní nárok 

jednotlivce vůči státu“
41

. Soukromoprávní koncepce odpovídá současnému pojetí 

blíže, avšak s ohledem na (i) povahu primárního odpovědnostního vztahu, 

(ii) jednotlivých specifik v rámci sekundárního odpovědnostního právního vztahu, 

zejména nemožnost projevení autonomie vůle povinného; a (iii) předběžného 

uplatnění nároku u ústředního orgánu veřejné moci dle ustanovení § 6 OdpŠk; 

je tento soukromoprávní odpovědnostní vztah odlišný od běžných odpovědnostních 

vztahů vznikajících mezi osobami, kterým nebyl svěřen výkon veřejné moci.     

Pro úplnost výkladu odpovědnostních vztahů je zapotřebí odlišit 

odpovědnostní vztahy mezi sebou a to na (i) odpovědnostní vztah primární vznikající 

mezi povinným a oprávněným (v Schématu č. 1, bod 4 – soukromoprávní vztah – 

objektivní odpovědnost) a (ii) odpovědnostní vztah sekundární vznikající mezi státem 

a zaměstnancem, resp. úřední osobou, která způsobila škodu
42

 (v Schématu č. 1, bod 

5 - regresivní vztah úhrady – subjektivní odpovědnost).  

Právě regresní odpovědnostní vztah je specifický tím, že stát může, 

ale nemusí,
 43

 požadovat regresní náhradu po úřední osobě, která škodu způsobila, 

a na rozdíl od objektivní odpovědnosti u primárního odpovědnostního vztahu se 

jedná o subjektivní odpovědnost dané úřední osoby, které musí případně stát 

prokázat zavinění. Postačující formou zavinění je nevědomá nedbalost,
44

 případně 

v úvahu přichází vědomá nedbalost. U úmyslných forem zavinění je nutné zkoumat 

vlastní zájem úřední osoby pro případné posouzení excesu (viz dále).  

                                                           
41

 POSPÍŠIL, I. In: WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I.: Listina 

základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 748 
42

 Regresní úhrada při odpovědnosti územně samosprávného celku v samostatné působnosti je 

omezena pouze na určité zákonem vymezené případy. Viz. Ustanovení § 23 OdpŠk. 
43

 Viz ustanovení § 16 OdpŠk, obdobně ustanovení § 23 OdpŠk; v současné době je v 1. člení 

Poslanecké sněmovny České republiky zařazena novela OdpŠk, pod sněmovním tiskem č. 335/0, 

7. volební období, jež ukládá povinnost vymáhání regresní úhrady. 
44

 Srov. ustanovení § 16 odst. 2 OdpŠk, nález ÚS ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. III. ÚS 124/03. 
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3. Koncepce odpovědnosti (SOZ vs. OZ) 

V právním slova smyslu vnímáme pod odpovědností „povinnost snést 

zákonem stanovenou újmu v případě, že nastane zákonem stanovená skutečnost“.
45

  

Byť nejde zdaleka o běžný případ soukromoprávní odpovědnosti, jak bylo 

naznačeno výše, lze vykládat odpovědnost dle OdpŠk obdobně dle obecných 

soukromoprávních teorií, které rozeznávají odpovědnost, (viz Schéma č. 2 níže): 

(i) retrospektivní, a  

(ii) perspektivní.  

Retrospektivní, sankční odpovědnost, která dle pražské civilistiky v české 

doktríně převažuje a na níž byl založen SOZ, vzniká v důsledku porušení původní 

primární povinnosti – tedy vzniku nepříznivého následku, který je nutno napravit, 

a tím vzniká „občanskoprávní odpovědností povinnost – občanskoprávní 

odpovědnost.“
46

  

Perspektivní, preventivní odpovědnost, ze které vychází OZ, je chápána 

jako odpovědnost vznikající již při vzniku samotného původního primárního vztahu, 

kdy „člověk odpovídá za své jednání v plném rozsah a odpovídá … za to, že se chová 

řádně, po právu a že splní své povinnosti.“
47

 Do doby porušení primárního vztahu 

mají povinnosti vycházející z odpovědnosti pouze doprovázející charakter a projeví 

se plně až při porušení primární povinnosti.  

Z tohoto důvodu, na což poukazuje i učebnice občanského práva,
48

 

OZ nehovoří o odpovědnosti za škodu, ale o povinnosti nahradit škodu, nebo 

o odpovědnosti za vady, ale o právech z vadného plnění.   

Pro úplnost je třeba upozornit, že při výkladu a vymezení preventivní 

odpovědnosti v OZ poukazují některé autoři na to, že není jednoznačně jasné, k jaké 

koncepci se OZ přiklání.
49

 

                                                           
45

 KNAPP, V.: Teorie práva. Vyd. 1., 5. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice. 

s. 200. 
46

 ŠVESTKA, J. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ M.: Občanské právo hmotné. 

Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 352. 
47

 Důvodová zpráva k OZ ze dne 3. února 2012, Sněmovní tisk 362/0, Dostupné 

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf  
48

 ŠVESTKA, J. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ M.: Občanské právo hmotné. 

Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 355. 
49

 Srov. PRAŽÁK, P.: Má institut právní odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jasnou 

koncepci?, Právní rozhledy 3/2012, s. 101 a dále Filip Melzer: Corpus delicti aneb obrana úpravy 

deliktního práva v návrhu občanského zákoníku, Bulletin advokacie3/2011, s. 24. 
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 Pro účely této diplomové práce se přikláním k vyjádření, že OZ „spočívá 

na perspektivním pojetí odpovědnosti – subjekt odpovídá za náležité plnění svých 

povinností. Odpovědnost v jeho pojetí již není brána jako sekundární, sankční 

povinnost…“
50

  

Z ustanovení § 13 odst. 1 OdpŠk vyplývá, že „stát odpovídá za škodu 

způsobenou nesprávným úředním postupem.“ přičemž u odpovědnosti z nezákonného 

rozhodnutí je „právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím …“
51

. 

Z výkladové dikce shora nastíněné tedy není jasné, ke kterému teoretickému 

typu odpovědnosti se zákonná konstrukce OdpŠk přiklání (viz Schéma č. 2).   

 

Schéma č. 2 – Koncepce odpovědnosti v OdpŠk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účinnosti SOZ byla v popředí sankční teorie odpovědnosti, a tedy 

v ideálním případě v rámci zachování jednotné terminologie a přístupu v jednom 

právním předpise mělo ustanovení § 7 OdpŠk znít „Stát odpovídá za škodu 

způsobenou nezákonným rozhodnutím (…)“, nikoliv „právo na náhradu škody (…)“. 

V současné době převládá preventivní pojetí odpovědnosti v OZ, které má 

subsidiární použití. Aby OdpŠk plně korespondoval s daným pojetím, bylo by 

                                                           
50

 BEZOUŠKA, P. In: HULMÁK, M.: Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014. Velké komentáře. s. 1497. 
51

 Srov. Ustanovení § 7 OdpŠk. 

Primární vztah (původní) 

Sekundární vztah, SANKČNÍ, SOZ 

př. odpovědnost za škodu  

Porušení primární povinnosti Vznik primárního vztahu 

Sekundární vztah, PREVENTIVNÍ, OZ 

př. povinnost nahradit škodu  
Latentní charakter 

Právo na náhradu škody § 7 

Odpovídá za škodu § 13 

OdpŠk 
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vhodné změnit zákonnou dikci ustanovení § 13 odst. 1 OdpŠk tak, aby vyjadřovalo 

„právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem (…)“, nikoliv, 

že „stát odpovídá za škodu (…)“  

S tímto teoretickým vymezením souvisí i z části charakter odpovědnostního 

vztahu jako vztahu soukromoprávního. Pokud připustíme preventivní pojetí 

odpovědnosti i v OdpŠk, vznikne soukromoprávní odpovědnostní (latentní) vztah 

vždy při jakémkoliv výkonu veřejné moci, a až při naplnění podmínek pro uplatnění 

(aktivizování) odpovědnosti se bude moci oprávněný domáhat práva na náhradu 

škody. Preventivní odpovědnost v tomto smyslu tedy latentně „dozoruje“ výkon 

veřejné moci od jejího vzniku a ve většině případů řádného výkonu veřejné moci se 

nikdy neaktivizuje.  

Přednost preventivního pojetí před sankčním lze dovodit ze skutečnosti, 

že OdpŠk neupravuje samostatně znaky odpovědnosti za škodu, ale řeší jen 

odpovědné subjekty a některé zvláštní případy odpovědnosti. Při určování obecné 

teorie odpovědnosti odkazuje dle ustanovení § 26 OdpŠk na obecnou úpravu OZ. 

Sporné
52

 se může zdát vyjádření týkající se preventivní odpovědnosti v důvodové 

zprávě k OZ, která uvádí, že „člověk“ odpovídá za své jednání, a tedy není zcela 

jasné, zda lze tento princip plně vztáhnout na orgán veřejné moci, a tím uplatnit tuto 

konstrukci.  

Domnívám se, že vzhledem k povinnosti orgánu veřejné moci postupovat na 

základě a v souladu se zákonem lze vyložit, že takový orgán musí naplňovat 

minimálně obdobné předpoklady při vydávání rozhodnutí nebo svých (ne)činnostech, 

a je možné per analogiam tuto odpovědnostní koncepci použít i na něj.
53

  

Z hlediska specifického charakteru tohoto odpovědnostního vztahu 

vycházejícího z veřejnoprávní povahy primárního vztahu je možné v obecné rovině 

uvažovat i o sankční koncepci, která by sice neodpovídala současné koncepci v OZ, 

ale odstranila by adhezi soukromoprávního vztahu při samotném autoritativním 

                                                           
52

 Hlavní rozpor zřejmě může vzniknout i z ustanovení § 1 OZ, kdy „Uplatňování soukromého práva 

je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“. Výklad tohoto ustanovení v kontextu OdpŠk  není 

předmětem této diplomové práce a je ponechán případnému dalšímu zkoumání, avšak shledávám ho 

jako velmi důležitý pro případné teoretické vymezení odpovědnosti dle OdpŠk.  
53

 V praxi to znamená, že např. pokud finanční úřad má vrátit plátci daně z přidané hodnoty nadměrný 

odpočet do 30 dnů od podání žádosti, již samotným podáním žádosti vzniká odpovědnostní vztah 

mezi finančním úřadem a plátcem, který do vzniku případné škody má preventivní funkci a klade 

zvýšené nároky na finanční úřad. V případě řádného vrácení vratky plátci nedochází k aktivizování 

odpovědnosti. V případě nevrácení a vzniku škody se plátce může domáhat práva na náhradu škody, 

která mu v důsledku nevrácení vznikla.  
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vrchnostenském výkonu veřejné moci. Takové pojetí
54

 by se užilo na právní vztahy 

přednostně před užitím občanského zákoníku ve smyslu lex specialis derogat legi 

generali a explicitně by vyjadřovalo specifický charakter tohoto odpovědnostního 

vztahu, jako vztahu sui generis. Pokud by podle tohoto pojetí např. orgán veřejné 

moci vydal rozhodnutí, nebyl by za toto rozhodnutí v době vydání odpovědný. Pokud 

by bylo dané rozhodnutí shledáno jako nezákonné bez dalšího, odpovědnost za škodu 

by stále nevznikla. Teprve splněním dalších podmínek spočívajících ve vzniku škody 

v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím, by vznikla odpovědnost státu 

dle OdpŠk.  

Tento přístup by mohl vést ve smyslu OdpŠk ke zjednodušujícímu závěru, 

že orgán veřejné moci může vydávat rozhodnutí nebo vykonávat veřejnou moc téměř 

libovolně a bez vzniku škody včetně následného nutného přičinění oprávněného 

nebude odpovědný. Přestože v praxi bude oprávněnému lhostejné, zda odpovědnost 

vzniká (i) již samotným výkon veřejné moci s následným vznikem povinnosti 

k náhradě škody; nebo (ii) až vadným výkonem veřejné moci, vznikem škody a 

příčinné souvislosti; z hlediska teorie se jedná o stěžejní aspekt. 

Přestože není terminologická nedůslednost
55

 vyjadřující teoretické přístupy 

k odpovědnosti, jež nemají při výkladu a aplikaci závažnější dopad, stěžejní pro tuto 

diplomovou práci, cílem bylo poukázat na nesnadné uchopení a charakterizování této 

odpovědnosti a případné možné změny v OdpŠk. Pregnantnější úprava týkající se 

charakteristiky odpovědnosti v OdpŠk by mohla napomoci k jednoznačnému určení, 

zda je tento odpovědnostní vztah (i) soukromoprávní s preventivní koncepcí; 

(ii) soukromoprávní se sankční koncepcí; nebo (iii) veřejnoprávní.     

Pro připomenutí shrnuji, že v rámci různých charakteristik a koncepcí se 

přikláním k pojetí více než prostého soukromoprávního odpovědnostního vztahu 

odpovídajícího současné preventivní koncepci odpovědnosti dle OZ.
56

  

  

                                                           
54

 Zákonodárce by musel v OdpŠk upravit jednoznačně odlišné znaky odpovědnosti oproti OZ.  
55

 Terminologická nedůslednost zákonodárce je jediným možným vysvětlením, protože OdpŠk 

zastával obě koncepce odpovědnosti ještě před přijetím OZ, avšak s přihlédnutím k tehdy převažující 

sankční koncepci odpovědnosti nečinil výklad takové problémy jako při užití OZ.  
56

 Pro úplnost doplňuji, že z ustanovení § 3079 odst. 1 OZ vyplývá, že „právo na náhradu škody 

vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.“, a tedy takový případ 

bude posuzován dle SOZ, včetně zachování sankční charakteristiky odpovědnosti. 
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4. Podmínky pro uplatnění odpovědnosti 

Podrobně je však třeba se věnovat jednotlivým podmínkám pro uplatnění 

odpovědnosti. Tyto podmínky, které musí být naplněny kumulativně,
57

 má povinnost 

před obecným soudem tvrdit a prokázat oprávněný, tj. žalobce, obdobně tak i před 

ústředním úřadem ve smyslu ustanovení § 6 OdpŠk.  Mezi tyto podmínky patří:   

(i) protiprávní jednání (úkon) – existence nesprávného úředního postupu – 

nečinnost orgánu veřejné moci nebo jiný nesprávný úřední postup 

(z hlediska OdpŠk se jedná i o nezákonné rozhodnutí); 

(ii) vznik újmy – škoda nebo nemajetková újma; 

(iii) příčinná souvislost mezi (i) a (ii).
58

 

4.1. Nečinnost orgánu veřejné moci – průtahy řízení 

První má otázka směřuje k tomu, zda každá nečinnost orgánu veřejné moci 

je způsobilá být jednou z podmínek k uplatnění odpovědnosti. Ze současné praxe 

i teorie vyplývá, že je nutné rozlišovat nečinnost orgánu veřejné moci:  

(i) na zákonem předvídanou, tedy dovolenou; a  

(ii) v rozporu se zákonem, tedy nedovolenou, protiprávní.
59

  

Zákonem předvídanou nečinností rozumíme postup orgánu veřejné moci 

v rámci jeho pravomoci správního uvážení, tedy možnosti konat či nekonat, při 

naplnění podmínek pro takové (ne)konání. V takovém případě orgán veřejné moci 

nejprve zkoumá, zda jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro jeho správní 

uvážení, následně jako důsledek úvahy o možnosti užití správního uvážení užije své 

pravomoci, např. zahájí určité řízení, nebo zůstane nečinný v souladu se zákonem. 

Z tohoto pohledu není pochyb, že taková nečinnost není způsobilá být jednou 

z podmínek pro uplatnění odpovědnosti dle OdpŠk a představuje pouze vědomý 

postoj správy vůči určitému společenskému jevu.
60

 

 Protiprávní nečinnost pak zahrnuje takové případy, kdy orgán veřejné moci 

měl povinnost rozhodnout nebo jinak konat v zákonem předpokládané lhůtě včetně 

lhůty přiměřené, avšak tak neučinil.  

                                                           
57

  Srov. Usnesení NS ze dne 23. února 2005, sp. zn. 25 Cdo 773/2004 (C 3267). 
58

 ŠVESTKA, J. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ M.: Občanské právo hmotné. 

Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 356. 
59

 FRUMAROVÁ, K..: Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde, 

2005. s. 31 a násl. 
60

 FRUMAROVÁ, K..: Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde, 

2005. s. 31. 
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V literatuře se objevují obdobné definice, které mají společné znaky, typově 

se jedná o: 

(i) nedostatek aktivity orgánu veřejné moci;  

(ii) v případech předpokládaných zákonem;  

(iii) spočívající v určité formě činnosti; 

(iv) v předem stanovené lhůtě.
61

  

Východiskem pro správné určení nečinnosti – protiprávní – z hlediska 

OdpŠk je ustanovení § 13 odst. 1, které pojímá nečinnost jako „porušení povinnosti 

učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li … ji 

zákon, tak … v přiměřené lhůtě.“ Jednotlivé lhůty se liší dle oblasti práva a typu 

řízení.  

V obecné rovině se jedná o lhůty: 

(i) občanskoprávní – např. v řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším 

držení ve zdravotním ústavu dle ustanovení § 77 zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, kdy: „Soud rozhodne … do 7 dnů od 

převzetí.“;  

(ii) trestněprávní – např. v rozhodování o stížnosti dle ustanovení § 146a zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále „TŘ“), 

kdy: „O stížnosti proti rozhodnutí … rozhoduje zpravidla do pěti dnů…“; 

(iii) správní – např. obecné lhůty pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 71 SŘ, 

kdy: „Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. 

… Nelze-li bezodkladně, tak … nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení“, 

za možného připočítání 30 dnů v případě složitějších případů např. při 

nutnosti místního šetření. 

Klasifikace lhůt a jednotlivých oblastí nemá v zásadě na nečinnost 

a případnou povinnost k náhradě újmy (škody) ve smyslu OdpŠk žádný vliv. 

Je nutné však obecně odlišit jednotlivé postupy u nečinností dle právních předpisů 

a to na nečinnosti (i) ve vztahu k SŘ; a (ii) ve vztahu k OdpŠk.
62

  

                                                           
61

 POTĚŠIL, L. In: POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F., MAREK, D.: Správní řád. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 379. 
62

 V návaznosti na to „nelze … vyloučit rozdíly v posouzení téže situace správním soudem a soudem 

rozhodujícím o náhradě škody…“ Viz MIKULE, V. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná 

část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. s. 613-4. A dále srov. nečinnost 

dle DŘ.  
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Východiskem zůstává, že nečinnosti jsou v obou případech fakticky shodné 

(ne)činnosti orgánu veřejné moci.
63

 

K nečinnosti ve vztahu k SŘ – Pokud správní orgán nevyřídí věc 

v přiměřené nebo zákonem mu dané lhůtě ve smyslu zásady dobré správy 

a klientského přístupu, použijí se opatření tzv. ochrany před nečinností
64

 

dle ustanovení § 80 SŘ. Nadřízený správní orgán může z moci úřední nebo po 

uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí na žádost účastníka přistoupit k zákonem 

předvídanému postupu, např. může usnesením převzít danou věc a rozhodnout sám.
65

 

Vyčerpá-li účastník řízení všechny SŘ mu dané prostředky k ochraně před 

nečinností, které nevedly k nápravě (v praxi to znamená, že využije výše zmíněného 

institutu ochrany proti nečinnosti), může se domáhat ochrany ve správním 

soudnictví, kdy soud může nařídit vydání takového rozhodnutí.
66

  

Nečinnost dle SŘ tedy nastává vždy při jakékoliv prodlevě, průtahu řízení 

v rozporu se zákonem předvídanou lhůtou, a to pouze u orgánů veřejné moci, 

které podléhají SŘ.
67

 Tento postup však nemá žádný vliv na odpovědnost státu 

z hlediska ustanovení § 13 OdpŠk  a může být uplatňován nezávisle na OdpŠk. 

V praxi mu však ve většině případu u daných orgánů veřejné moci předchází. 

K nečinnosti ve vztahu k OdpŠk – Ke zkoumání nečinnosti z pohledu 

OdpŠk připomínám, že se fakticky jedná o stejnou nečinnost orgánu veřejné moci 

jako ve vztahu k SŘ s tím, že tuto nečinnost můžeme přičítat jakémukoliv orgánu 

veřejné moci. Při určování odpovědnosti není ani rozhodující, zda nečinnost – 

průtahy v řízení byly způsobeny subjektivními důvody (neochota, nečinnost úřední 

osoby) nebo objektivními důvody (materiální a personální nevybavenost takového 

orgánu).
68

  

  

                                                           
63

  Pro úplnost odkazuji na usnesení NS ze dne 22. května 2013, sp. zn. 30 Cdo 276/2013, které 

stanovuje, že probíhá-li řízení ve více stupních za současného dodržení zákonných nebo přiměřených 

lhůt, nejedná se samo o sobě o nesprávný úřední postup. 
64

 Viz ustanovení § 6 SŘ. 
65

 Viz ustanovení §80 odst. 4 písm. b) SŘ.  
66

 Viz usnesení §§ 79 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „SŘS“). 
67

 PEČINKA, H.: Průtahy v řízeních zaviněné správním orgánem. Právní rádce. Uveřejněno 

26. srpna 2009. Dostupné také na http://pravniradce.ihned.cz/c1-38153030-prutahy-v-rizeni-zavinene-

spravnim-organem.  
68

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 150. 
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Nečinnosti můžeme logicky dle kombinace jednotlivých možných důsledků 

rozčlenit dle kritérií:  

(i) délky trvání;  

(ii) vzniku škody; a 

(iii) vzniku nemajetkové újmy; 

viz Schéma č. 3. 

 

Schéma č. 3 – Přehled jednotlivých možných nečinností dle jejich důsledků 

Č. Délka trvání Vznik škody* Vznik nemajetkové újmy Dále v textu: 

1. Krátkodobá Ano Ano 1KŠÚ 

2. Krátkodobá Ano Ne 2KŠÚ 

3. Krátkodobá Ne Ano 3KŠÚ 

4. Krátkodobá Ne Ne 4KŠÚ 

5. Déletrvající Ano Ano 5DŠÚ 

6. Déletrvající Ano Ne 6DŠÚ 

7. Déletrvající Ne Ano 7DŠÚ 

8. Déletrvající Ne Ne 8DŠÚ 

* Za současné splnění dalších podmínek pro uplatnění odpovědnosti, zejm. příčinná souvislost. 

 

Je stěžejní si uvědomit (jak ukazuje i Schéma č. 3), že ne v každém případě 

protiprávní nečinnosti jsou naplněny další podmínky odpovědnosti dle OdpŠk.  

Typ 1KŠÚ je zřídkakdy se vyskytující případ typu odpovědnosti z důvodu 

vzniku i nemajetkové újmy, jelikož ta, v případě vzniku nesprávným úředním 

postupem dle ustanovení § 31a odst. 3 OdpŠk, jak bude dále řešeno v této práci, 

je závislá na konkrétním případě. Tedy, buď se v konkrétním případě přihlédne – 

jako k jedné z několika možných podmínek – k celkové době řízení
69

, což odkazuje 

spíše k déletrvající nečinnosti, nebo se přihlédne ke vzniku nemajetkové újmy 

z důvodu jejího reálného, nikoliv presumovaného vzniku (tento přístup odpovídá 

nezákonnému zásahu do rodinných nebo osobnostních práv).  

Příkladem může být teoreticky situace, kdy v důsledku porušování ochrany 

osobních údajů třetí osobou, případně úniku takových údajů, dochází ke vzniku 

                                                           
69

 Pro doplnění je vhodné uvést, že v obecné rovině tento typ odpovědnosti převládá spíše v rámci 

rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranného opatření, kdy oprávněnému vzniká škoda v důsledku 

zamezení výdělku a může vzniknout i nemajetková újma v podobě psychické útrapy i z krátkodobého 

umístění oprávněného do příslušného zařízení.   
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škody i nemajetkové újmy. Poškozený s cílem chránit svá práva podá trestní 

oznámení a podnět k příslušnému úřadu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, který 

má povinnost uložit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
70

 Neučiní-li tak 

úřad v přiměřené lhůtě, vzniká poškozenému dále škoda a nemajetková újma 

v důsledku pokračování skutečnosti zasahující do jeho osobnostních práv. Stát tak 

v důsledku nečinnosti, spočívající v absenci bezprostředního jednání s cílem zamezit 

další újmě, odpovídá s třetí osobou
71

 společně a nerozdílně ve smyslu ustanovení 

§ 2915 OZ.  

Typ 2KŠÚ je relativně běžným typem odpovědnosti, který představuje např. 

situaci, kdy stavební úřad má v předem dané lhůtě od zahájení stavebního řízení 

rozhodnout
72

, přičemž stavebník dodal řádně a včas všechny potřebné dokumenty a 

zajistil si stavební firmu na den pozdější po poslední dni lhůty pro rozhodnutí s tím, 

že nenastoupí-li stavební firma k výkonu prací, zaplatí jí stavebník smluvní pokutu. 

Pokud tedy stavebník naplnil všechny podmínky dle StavZ, mohl předpokládat, že 

v dané lhůtě bude skutečně rozhodnut. Nečinností stavebního úřadu – a to 

i krátkodobou – tak vznikne stavebníkovi škoda v podobě nejen smluvní pokuty, 

kterou musí uhradit, ale rovněž v důsledku zdržení stavby celého projektu. V případě 

vydání negativního rozhodnutí v řádném termínu by stavebník buď mohl brojit proti 

nezákonnému rozhodnutí, nebo by danou škodu nesl sám v důsledku svého 

podnikatelského rizika.      

Typ 3KŠÚ, jak již výše bylo naznačeno, odpovídá zejména oblasti 

rodinných nebo osobnostních práv, kdy nečinností příslušného orgánu veřejné správy 

může vzniknout nemajetková újma, bez vzniku škody jako zásahu v majetkové sféře 

poškozeného, a to i v důsledku krátkodobé nečinnosti.
73

 V tomto případě je měřítkem 

poměr důležitosti úkonu orgánu veřejné moci a jeho rychlosti vůči nežádoucímu 

následku v případě neprovedení takového úkonu.  

                                                           
70

 Viz ustanovení § 40 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů. 
71

 U této osoby přichází v úvahu i trestněprávní odpovědnost dle ustanovení § 180 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, (dále „TZ“). 
72

 Viz ustanovení § 112 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), (dále „StavZ“), které stanoví, že: „V jednoduchých věcech, zejména lze-li 

rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného 

odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení…“ 
73

 Srov. Rozsudek NS ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 30 Cdo 4091/2011, který řeší déletrvající 

nečinnost, ale principiálně ho lze vztáhnout i na tento případ. Rozsudek stanoví, že „Nepřijaly-li státní 

orgány za účelem umožnění styku rodiče s nezletilým dítětem veškerá opatření, která od nich bylo 

možno v konkrétním případě rozumně očekávat, popřípadě je přijaly s prodlením, jde o případ 

nepřiměřeně dlouhého řízení, jímž mohlo být zasaženo právo na rodinný život…“.
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Při zkoumání déletrvající nečinnosti a jí odpovídajícího naplnění podmínek 

pro uplatnění odpovědnosti je v prvé řadě stěžejní uvést, že ustálená judikatura NS 

vychází ze „"silné, ale vyvratitelné domněnky" (…), že nepřiměřená délka řízení 

(spočívající v porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě
74

) znamená pro 

stěžovatele morální újmu a žádné důkazy v tomto ohledu v zásadě nevyžaduje.“
75

 Stát 

má pak povinnost tuto domněnku vyvrátit.
76

  Z tohoto přístupu vyplývá, 

že kvalifikovaná
77

 déletrvající nečinnost spočívající v průtahu řízení je způsobilá 

naplnit podmínky pro uplatnění odpovědnosti státu za nemateriální újmu vždy, není-

li to při sporu vyvráceno.  

Výše uvedené se pak odráží v jednotlivých typech odpovědností, kdy typ 

5DŠÚ představuje klasický případ vzniku škody nečinností orgánu veřejné moci, 

která byla déletrvající a tedy způsobilá ke vzniku nemajetkové újmy (v praxi se jedná 

o stavitele, kterému vznikla škoda a který marně očekával vydání stavebního 

povolení po roce či více letech, a tedy došlo ke vzniku nemajetkové újmy z důvodu 

déletrvajícího řízení).  

Typ 6DŠÚ představuje právě případ, kdy se státu v případném sporu 

podařilo domněnku vyvrátit, nebo déletrvající řízení bylo způsobeno jednáním 

účastníka řízení, a tedy stát je povinen pouze k náhradě vzniklé škody.  

Typ 7DŠÚ může být obdobou typu 3KŠÚ a nebo mít samostatnou podobu 

způsobenou právě déletrvajícím řízením.  

Typy 4KŠÚ a 8DŠÚ nenaplňují obecné podmínky pro uplatnění 

odpovědnosti, protože nevzniká ani škoda, ani nemajetková újma, jako jedna 

z podmínek pro uplatnění odpovědnosti. U typu 8DŠÚ je sice předpoklad vzniku 

nemajetkové újmy, ten však nebude naplněn dle stanovených znaků, případně bude 

vyvrácen. 

Lze shrnout, že pouze taková nečinnost orgánu veřejné moci, která vede ke 

vzniku škody nebo přímo ke vzniku nemateriální újmy, případně je déletrvající 

s vyvratitelnou domněnkou vzniku nemateriální újmy, je způsobilá k naplnění jedné 

z podmínek pro uplatnění odpovědnosti dle OdpŠK.  

                                                           
74

 Viz článek 38 odst. 2 LZPaS. 
75

 Srov. Rozsudek NS ze dne 10. března 2011, sp. zn. 30 Cdo 2742/2009. 
76

 Obdobně určuje tuto nevyvratitelnou domněnku i rozsudek NS ze dne 23. září 2010, 

sp. zn. 30 Cdo 958/2009, rozsudek NS ze dne 20. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 1337/2010 nebo rozsudek 

NS ze dne 23. září 2010, sp. zn. 30 Cdo 958/2009. 
77

 Ve smyslu ustanovení § 31a OdpŠk. 
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4.2. Další nesprávný úřední postup – přehled  

Zákonná úprava nesprávného úředního postupu v ustanovení §13 OdpŠk 

nedává mimo věty druhé žádné další vodítko k určení jednotlivých možných 

nesprávných úředních postupů a ponechává zcela na soudní praxi, aby jednotlivé 

možné postupy dle konkrétních případů objasnila. Je již obecně přijímaným faktem, 

že jednotlivé možné nesprávné úřední postupy se vyskytují v následujících oblastech, 

které jsou formulovány zejména s přihlédnutím k věcné oblasti a druhu úkonů:
78

   

(i) Kontrolní činnost – Nezákonné kontroly;  

(ii) Daňová oblast; 

(iii) Poškození věci; 

(iv) Nesprávné vyznačení doložky právní moci; 

(v) Nesprávné poučení správního orgánu v řízení a mimo něj;   

(vi) Katastr nemovitostí; 

(vii) Policejní oblast, postup policie; 

(viii) Další oblasti nesprávného úředního postupu 

a. Dohledová činnost (nad finanční oblastí); 

b. Státní zástupci;  

c. Stavební řízení; 

d. Notáři a exekutoři; 

e. Finanční arbitr; 

f. Lesní stráže; 

(ix) Kolizní oblasti nesprávného úředního postupu; 

a. Normotvorná (ne)činnost; 

b. Činnost Ústavního soudu  

c. Hospodaření s majetkem. 

Jednotlivé případy nesprávného úředního postupu budou samostatně 

probrány dále v této diplomové práci.  

                                                           
78

 Výčet je v obrysech převzat z: KOLBA, J., ŠULÁKOVÁ, M.: Nemajetková újma způsobená 

protiprávním výkonem veřejné moci. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. Teoretik. s. 103-111, dále VOJTEK, 

P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckovy malé komentáře. s. 147-159; a judikatura NS, ÚS. 
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4.3. Vznik škody či nemajetkové újmy 

Se vznikem škody či nemajetkové újmy úzce souvisí vymezení jednotlivých 

pojmů. Vzhledem k tomu, že OdpŠk neupravuje specifické vymezené těchto pojmů, 

užije se po rekodifikaci soukromého práva výklad v souladu s OZ. Stěžejním 

pojmem z hlediska OZ se nově stává souhrnný pojem újmy, který vyjadřuje úbytek 

nebo ztrátu utrpěnou ve vlastní sféře osoby. Tato újma musí mít svou právní 

relevanci, tedy právo musí uznat, že taková újma je hodná nápravy.
79

   

Újma se z hlediska obecné teorie rozlišuje na majetkovou a nemajetkovou, 

blíže viz Schéma č. 4
80

.  

 

Schéma č. 4 – Rozdělní újmy dle OZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OdpŠk zachovává obdobnou konstrukci jako OZ, kdy rozlišuje mezi újmou 

(škodou) vzniklou v majetkové sféře poškozeného (ustanovení §§ 29 až 31 OdpŠk) 

a imateriální újmou (ustanovení §31a OdpŠk). Přestože náhrada škody dle OdpŠk má 

svůj odraz v článku 36 LZPaS a nemateriální újma vychází zejména z judikatury 

ESLP, v současné době s přihlédnutím k subsidiárnímu užití OZ, se jedná v souhrnu 

o újmu. Nutně z toho plyne logická otázka, zda by se terminologicky nemělo jednat 

o odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci, čímž by došlo 

ke sjednocení pojmosloví v dané oblasti.
81

 

                                                           
79

 BEZOUŠKA, P. In: HULMÁK, M.: Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014. Velké komentáře. s. 1497. 
80

  Srov. Ustanovení § 2894 OZ (§ 420 SOZ) a § 2952 OZ (§ 442 odst. 1 SOZ). 
81

  Srov. Sněmovní tisk č. 341/0, část č. ½, 7. volební období, předložený skupinou poslanců dne 

10. října 2014 týkající se rozsáhlé novely OdpŠk, jež pojem „újma“ již zahrnuje, avšak tento návrh byl 

ÚJMA 

Skutečná škoda 

damnum emergens 

Nemajetková újma /  

povinnost k náhradě nemajetkové 

újmy - zadostiučinění 

Majetková újma / 

povinnost k náhradě újmy na jmění 

(náhrada škody)  

Ušlý zisk 

lucrum cessans 
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V materiální sféře poškozeného odkazuje zákonná dikce OdpŠk ke škodě 

a k náhradě škody, avšak dle OZ se jedná o majetkovou újmu a povinnost k náhradě 

újmy na jmění (škody).
82

 Pojem škody není v OZ definován, avšak ustálená 

judikatura ho pojímá jako újmu v majetkové sféře poškozeného, která má svůj 

ekvivalent a je možné ji naturální restitucí nebo peněžitou materiální kompenzací 

napravit. Při náhradě újmy na jmění se dle OdpŠK hradí (i) skutečná škoda 

spočívající ve zmenšení, snížení nebo jiného znehodnocení již existujícího jmění, 

včetně účelně vynaložených nákladů řízení
83

 a vedlejších nákladů na vyčíslení 

a odvrácení takového znehodnocení
84

; tak (ii) ušlý zisk jako to, co poškozenému 

skutečně ušlo.
85

  

Důležitým předpokladem naplnění podmínek pro uplatnění odpovědnosti 

zůstává skutečnost, že majetková újma musí existovat nejpozději v době, kdy soud 

o daném nároku rozhoduje.
86

 

Smysl náhrady majetkové újmy (škody) spočívá ve vyrovnání rozdílu mezi 

(i) stavem vzniklým na základě protiprávní skutečnosti vyvolávající škodu 

(nesprávný úřední postup); a (ii) stavem původním, tj. bez existence této protiprávní 

skutečnosti.
87

 Tento přístup je zdůrazněn při náhradě újmy, kdy je podle OZ 

upřednostněna naturální restituce před peněžitou náhradou,
88

 jež má v obecné rovině 

lépe naplňovat kompenzační funkci náhrady újmy. Převažujícím způsobem náhrady 

újmy (škody) dle OdpŠk zůstává však peněžitá kompenzace, která přesněji vystihuje 

charakter této odpovědnosti a možnosti orgánu veřejné moci na poskytnutí takové 

náhrady. Náhrada musí být spravedlivá, tedy taková, která umožní oprávněnému 

napravit důsledky takového postupu a oprávněný se poskytnutím náhrady přestane 

považovat za poškozeného. 

V imateriální sféře poškozeného dochází k nemajetkové újmě, kterou 

můžeme vymezit jako „psychickou újmu, která vzniká v důsledku zásahu do 

                                                                                                                                                                     
vzat zpět. Dále případná změna v LZPaS nemá zásadní význam, avšak při projednávání jiných změn 

by měla být rovněž zohledněna a zapracována.  
82

  Srov. ustanovení § 3079 odst. 1 OZ. 
83

  Srov. Ustanovení § 31 OdpŠk. 
84

  Srov. Rozhodnutí Okresního soudu Plzeň – Jih ze dne 29. června 2007, sp. zn. 4C 212/2005, 

publikované v časopise Soudní rozhledy, 2008, č. 1. s. 19. 
85

  SELUCKÁ, M.: Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty. s. 170 a násl. 
86

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 225 – 227.  
87

  BEZOUŠKA, P. In: HULMÁK, M.: Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014. Velké komentáře. s. 1498. 
88

  Srov. Ustanovení § 2951 OZ, oproti tomu srov. § 442 odst. 2 SOZ. 
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osobnostních práv, je smyslově vnímatelná a negativně se projevuje ve sféře 

poškozeného, … a zásadně se neprojevuje ve snížení majetku poškozeného.“
89

 Jedná 

se tedy o určitý zásah (i) narušující osobní zájem oprávněného; (ii) postihující jinou 

než majetkovou sféru; a (iii) nemající objektivně měřitelnou hodnotu v penězích. 

Při odčinění nemajetkové újmy se poskytuje přiměřené zadostiučinění dle ustanovení 

§ 31a OdpŠk, kdy kategorie přiměřenosti vyjadřuje obecné kritérium pro jednotlivé 

případy určování způsobu a rozsahu zadostiučinění. Jak bylo uvedeno výše, 

viz Schéma č. 3, typy odpovědností 3KŠÚ a 7DŠÚ, přiměřené zadostiučinění se 

poskytuje i bez ohledu na vzniklou majetkovou újmu (škodu) způsobenou 

nesprávným úředním postupem. 

Přiměřené zadostiučinění se poskytuje dle ustanovení § 31 odst. 2 OdpŠk 

v penězích, nepostačuje-li pouhé konstatování porušení práva.
90

 Pouhé konstatování 

porušení práva je plnohodnotná forma odčinění nemajetkové újmy, kdy tato forma je 

svoji povahou vůči všem ostatním základní a subsidiární
91

.  

S tím dále souvisí, že peněžní forma v případě nesprávného úředního 

postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení (ustanovení § 13 odst. 1 věta druhá 

a třetí OdpŠk) převládá, což je potvrzeno i judikaturou NS odkazující se na 

rozhodovací praxi ESLP.
92

  

Ustanovení § 31a odst. 1 OdpŠk musí být vykládáno a aplikováno v souladu 

s judikaturou ESLP a v kontextu s článkem 13 EÚLP, který přiznává právo na 

nápravu porušení práva či svobody. Rozsah takové poskytnuté nápravy musí 

odpovídat tomu, co by ESLP dle svých kritérií sám přiznal.
93

  

Účelem samotného zadostiučinění při déletrvajících sporech je „kompenzace 

stavu nejistoty, do níž byl poškozený v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení 

uveden a v níž byl tak udržován.“
94

 Nejistota jako psychická kategorie znamená pro 

oprávněného vždy morální újmu, jež v zásadě nemusí být prokazována, protože 

vzniká již samotným porušením práva. 

Pro úplnost je nutné uvést, že ESLP přiznává právo na poskytnutí 

zadostiučinění v případě nemajetkové újmy jak fyzickým osobám, tak právnickým 

                                                           
89

  VÍTOVÁ, B.: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku: komentář k § 

2894 až § 2971. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. Právo (ANAG). s. 192 – 193. 
90

  Srov. Rozsudek NS ze dne 10. března 2011, sp. zn. 30 Cdo 2742/2009. 
91

  Srov. Rozsudek NS ze dne 11. ledna 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010. 
92

 Srov. Stanovisko NS, nebo rozsudek NS ze dne 21. října 2015, sp. zn. 30 Cdo 1989/2015. 
93

  Srov. Rozsudek NS ze dne 5.řííjna 2010, sp. zn. 30 Cdo 4815/2009. 
94

  Srov. Rozsudek NS ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 30 Cdo 4336/2010,  
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osobám, když konstatuje, že „má-li být právo garantované článkem 6 EÚLP 

efektivní, musí zde být pravomoc, přiznat finanční náhradu za morální újmu 

(nemajetková újma) též obchodním společnostem“.
95

 

Při zkoumání nemajetkové újmy vzniklé v důsledku déletrvajícího řízení je 

nutné v souladu s ustálenou judikaturou přihlédnout k okolnostem, za nichž 

k nemajetkové újmě došlo (demonstrativní výčet v ustanovení § 31a odst. 3 OdpŠk), 

tzn. např.:  

(i) celková délka řízení; 

(ii) složitost řízení; 

(iii) jednání poškozeného, kterým přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda 

využil dostupných prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení; 

(iv) postup orgánů veřejné moci během řízení; 

(v) význam předmětu řízení pro poškozeného.  

Obecným kritériem přiměřenosti lhůty je na jedné straně zájem oprávněného 

na rychlém vyřízení věci podpořený zásadou rychlosti řízení vyjádřené v článku 38 

odst. 2 LZPaS, který stanoví, že: „Každý má právo, aby jeho věc byla projednána 

bez zbytečných průtahů.“; a na druhé straně obecný zájem, že výkon veřejné moci 

bude vykonáván řádně a spravedlivě. Zásada rychlosti řízení v sobě obsahuje ideu 

vyjadřující, že samotné průtahy při rozhodování v dané věci jsou pro oprávněného 

a i ostatní subjekty obdobně nebezpečné, jako samo odepření spravedlnosti.
96

 

Délka řízení, včetně délky řízení před příslušným orgánem veřejné moci, je pak 

hlavním východiskem při výpočtu výše zadostiučinění standardně se opírající o roční 

sazbu násobenou počtem let trvání řízení s modifikací výsledku dalšími kritérii.
97

 

Zároveň není pochyb o tom, že oprávněnému lze přiznat přiměřené zadostiučinění 

i v takovém případě, že řízení, v němž byl užit nesprávný úřední postup, nebylo 

dosud skončeno.
98

  

Složitost řízení je posuzována jak v rovině skutkové, tak právní.
99

 

Ve skutkové rovině se posuzuje zejména, zda daný případ má výrazný či významný 

skutkový rozsah odrážející se v počtu účastníků, potřebě shromažďování důkazního 

                                                           
95

  Rozsudek ESLP ze dne 6. dubna 2000 Comingersoll S. A. proti Portugalsku, stížnost č. 35382/97, 

odst. 27 až 36. 
96

  SVOBODA, P.: Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a 

české správní řízení. Praha: Linde, 2007. s. 320. 
97

 Srov. Rozsudek NS ze dne 21. června 2011, sp. zn. 30 Cdo 162/2010. 
98

 Srov. Rozsudek NS ze dne 21. července 2015, sp. zn. 30 Cdo 2019/2014. 
99

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 289 – 290. 
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materiálu nebo technické dokumentace, případně jde pouze o běžný případ. V rovině 

právní je stěžejní výkladová a aplikační složitost, která může být způsobena změnou 

právní úpravy v předmětném období řízení nebo prováděním znaleckých posudků, 

vyslýcháním svědků, případně i samotné déletrvající kompetenční spory mezi orgány 

veřejné moci. 

Jednání poškozeného spočívá ve vlastní aktivitě a součinnosti oprávněného 

ve vztahu k orgánu veřejné moci, tedy zda oprávněný podával jasná vyjádření, 

dostavoval se příkladně k danému orgánu a nezavdal příčinu k průtahům nebo 

k prodlužování řízení. Komentář k OdpŠk uvádí, že v případě nepřiměřené délky 

správního řízení se za jednání poškozeného v tomto smyslu má považovat i jeho 

využití podání ochranného prostředku proti nečinnosti ve smyslu SŘ, jež má zabránit 

dalšímu prodlužování daného řízení. Nevyužití této možnosti pak může směřovat ke 

snížení případného přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
100

 

Postup orgánů veřejné moci z hlediska zákonné činnosti těchto orgánu může 

ve svém souhrnu vykazovat znaky, které jsou způsobilé spolu s dalšími podmínkami 

ke vzniku nemajetkové újmy, jedná se především o provádění nadbytečných důkazů 

nebo neopodstatněné přerušení řízení.
101

  

Význam předmětu řízení pro účastníka řízení je presumován v oblastech 

zásahů do osobní sféry jednotlivce. Jedná se tedy typově o trestní věci, věci osobního 

stavu nebo věci týkající se nezletilých osob. Význam v daném řízení může pro 

účastníka nabývat různých podob, např. typicky pro podnikatele může spočívat ve 

snížení realizačního potenciálu jeho dlouhodobého podnikatelského záměru 

s narušením práva na podnikání zakotveného v ustanovení článku 26 odst. 1 LZPaS. 

Při rozhodování o výši poskytnuté náhrady musí být vzata v úvahu i další 

kritéria, než pouze ta, která výslovně stanoví pouze demonstrativní výčet 

v ustanovení § 31a odst. 3 OdpŠk (srov. nález ÚS ze dne 12. května 2014, 

sp. zn. I. ÚS 4227/12). Zejména v případech obchodních společností je při určování 

výše přiměřeného zadostiučinění třeba přihlížet například i k následujícím faktorům 

jako (i) pověst a dobré jméno společnosti; (ii) nejistota v plánování a rozhodování; 
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 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 290-1. 
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  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 3. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy malé komentáře. s. 292 
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a (iii) úzkost a potíže způsobené členům vedení společnosti
102

. 

K nemajetkové újmě vznikající na základě zásahu do výše uvedených 

soukromých statků musí aplikující orgán práva přihlédnout zcela samostatně, 

nad rámec předešlých kritérií dle ustanovení § 31a odst. 3 OdpŠk.  

4.4. Příčinná souvislost  

Třetím předpokladem pro uplatnění odpovědnosti za újmu (škodu) je 

příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním (úkonem), tj. nesprávný úřední 

postup, a vznikem újmy, tj. majetková újma (škoda) nebo nemajetková újma. 

SOZ, OZ, ani OdpŠk blíže nespecifikuje v zákonné úpravě jednotlivé 

principy a pravidla příčinné souvislosti, které ponechává ke zkoumání na právní 

teorii a praxi.
103

 

Lze konstatovat, že v obecné teorii představuje příčinná souvislost existenci 

vztahu mezi příčinou a následkem, tj. mezi protiprávním jednáním (úkonem) 

a újmou. Nejčastěji citovanou definici
104

 podává rozsudek NS ze dne 

30. května 2012, sp. zn. 28 Cdo 1923/2010, který stanoví, že „Příčinná souvislost je 

dána tehdy, jestliže je škoda (újma) podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a 

zkušeností adekvátním důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události. 

Současně se musí prokázat, že škoda by nebyla nastala bez této příčiny. 

Pro odpovědnost za škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího 

(škůdce) konkrétně předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro optimálního 

pozorovatele není vznik škody vysoce nepravděpodobný.“ 

Při zkoumání příčinné souvislosti je rozhodující skutkový stav spočívající 

v určení vztahu mezi protiprávním jednáním (úkonem) a konkrétní újmou (škodou). 

Na právním posouzení pak spočívá jednoznačně vymezit újmu, tedy následek, 

a skutečnost vedoucí ke vzniku újmy, tedy příčinu.  

Vzhledem k zaměření diplomové práce je třeba se podrobně věnovat 

jednotlivým příčinám vzniku újmy – typům nesprávného úředního postupu. 

  

                                                           
102

 Srov. rozsudek ESLP ze dne 6. dubna 2000, Comingersoll S.A. proti Portugalsku; rozsudek NS ze 

dne 7. září 2011, sp. zn. 30 Cdo 4385/2010. 
103

  Jak uvádí M. Selucká, v judikatuře se začínají objevovat prvky tzv. teorie adekvátního kauzálního 

nexu a teorie ochranného účelu.  
104

 SELUCKÁ, M.: Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava 

prodeje. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice právní instituty. s. 172. 
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5. Vymezení nesprávného úředního postupu vůči nezákonnému 

rozhodnutí 

Vymezení nesprávného úředního postupu vůči nezákonnému rozhodnutí je 

pro účely této práce rozlišováno na (i) materiální vymezení – obsahové odlišnosti, 

které se dotýkají samotné podstaty jednotlivých úkonů orgánů veřejné správy tak, 

že určují hranici, kdy se jedná o nesprávný úřední postup a kdy o nezákonné 

rozhodnutí; a (ii) formální vymezení – procesní odlišnosti.  

5.1. Materiální vymezení 

Jak bylo výše uvedeno, lze nesprávný úřední postup vymezit negativně vůči 

rozhodovací činnosti tak, že se jedná o jinou než rozhodovací činnost orgánu veřejné 

moci.
105

 Pokud dochází k vadám v průběhu řízení, které bylo ukončeno vydáním 

rozhodnutí, nelze v předešlém postupu vedoucímu k takovému rozhodnutí spatřovat 

nesprávný úřední postup.
106

 Tento základní postoj je dále dle ustálené judikatury 

rozvinut a to dle charakteru jednotlivých vad vyskytujících se v průběhu řízení, a to 

na vady, které se (i) odrazily v obsahu rozhodnutí; a které (ii) se v obsahu rozhodnutí 

neodrazily.
107

 

 V prvním případě se jedná o takovou situaci, kdy orgán veřejné moci činí 

v rozporu se zákonem jednotlivé úkony předcházející vydání rozhodnutí, 

např. shromažďuje listinné důkazy, svědectví či jiné podklady pro rozhodnutí, právně 

posuzuje zjištěné skutečnosti nebo si dožaduje další nerelevantní skutečnosti. Tyto 

úkony tvoří faktickou (ne)činnost daného orgánu a, projeví-li se následně v obsahu 

jeho rozhodnutí, nelze o nich hovořit jako o vadách směřujících k odpovědnosti za 

nesprávný úřední postup, ale o vadách, které se v obsahu rozhodnutí odrazily a jsou 

relevantní pro naplnění podmínek odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí. 

Smyslem tohoto typu odpovědnosti je primárně napravení újmy vzniklé v důsledku 

nezákonného rozhodnutí. Teoreticky se může jednat o případ, kdy např. stavební 

úřad žádá po stavebníkovi listinný důkaz nad rámec zákonem požadované úpravy, 

stavebník tento důkaz nepředloží a stavební úřad vydá v důsledku nepředložení 

                                                           
105

 Srov. Usnesení NS ze dne 11. března 2010, sp. zn. 25 Cdo 1018/2007 (C 7530), které stanoví, 

že „Rozhodovací činnost samu o sobě nelze hodnotit jako nesprávný úřední postup“. 
106

 Srov. Rozsudek NS ze dne 29. června 1999, sp. zn. 2 Cdon 129/97, dále rozsudek NS ze dne 

31. ledna 2002, sp. zn. 25 Cdo 430/2000. 
107

 Srov. Usnesení NS ze dne 14. prosince 2011, sp. zn. 28 Cdo 1572/2009, dále usnesení NS ze dne 

7. ledna 2010, sp. zn. 25 Cdo 1293/2009. 



- 36 - 

požadované listiny zamítající rozhodnutí, tedy v neprospěch stavebníka, čímž 

následně vznikne stavebníkovi újma. Přestože došlo k nesprávnému úřednímu 

postupu spočívajícího v požadování nad rámec stanovených listinných důkazů, měl 

tento postup přímý vliv na vlastní rozhodnutí, v jehož obsahu se odrazil, a půjde tedy 

jednoznačně o odpovědnost za nezákonné rozhodnutí.  

Na obdobném skutkovém základě lze ukázat možnou hranici mezi oběma 

typy odpovědností. Představme si, že stavební úřad by vyžadoval daný listinný 

důkaz, nebyl by mu předložen, ale přes nedodání listiny by však rozhodl ve prospěch 

stavebníka. V takovém rozhodnutí se naopak nesprávný úřední postup neodrazil. 

Přesto však stavebníkovi mohla vzniknout újma z důvodu vyžádání listinného 

důkazu (zdržení stavebního řízení), a tedy opožděného vydání rozhodnutí. Tato vada 

je plně způsobilá k naplnění podmínek uplatnění odpovědnosti nesprávným úředním 

postupem, jelikož se neodrazila v obsahu rozhodnutí.  Logicky vyplývá, že v případě 

řízení, ve kterém nebylo vydáno rozhodnutí vůbec, ať již z nečinnosti příslušného 

orgánu nebo z jiného důvodu, lze uvažovat pouze o odpovědnosti za nesprávný 

úřední postup, jež spadá do specifické zbytkové kategorie odpovědnosti státu 

společně s ostatními úkony orgánu veřejné moci, které nejsou ve shora nastíněném 

smyslu svázány s rozhodovací činností.  

Na výše uvedené pak plně navazuje i možnost kombinace obou typů vzniků 

odpovědnosti, kdy naplnění podmínek pro uplatnění odpovědnosti za nesprávný 

úřední postup nevylučuje následné uplatnění odpovědnosti i za nezákonné rozhodnut 

(oba způsoby mohou být tedy uplatňovány i vedle sebe).
108

  

Z výše uvedeného vyplývá, že jednotlivé možnosti nabízejí čtyři podoby 

řízení s vadami v podobě nesprávného úředního postupu, tedy řízení, v němž:  

(i) nebylo vydáno rozhodnutí, vede k odpovědnosti za nesprávný úřední 

postup; 

(ii) bylo vydáno rozhodnutí, ve kterém se odrazily vady postupu, vede 

k odpovědnosti za nezákonné rozhodnutí; 

(iii) bylo vydáno rozhodnutí, ve kterém se neodrazily vady postupu, vede 

k odpovědnosti za nesprávný úřední postup; 

                                                           
108

  Srov. Usnesení NS ze dne 14. prosince 2011, sp. zn. 28 Cdo 1572/2009, které stanoví, 

že „Skutečnost, že řízení vedené orgánem státu při výkonu jeho pravomoci vyústilo v rozhodnutí, 

přitom odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem sama o sobě 

nevylučuje.“ 
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(iv) bylo vydáno rozhodnutí, ve kterém se odrazily pouze některé vady postupu, 

vede k možnému souběhu obou odpovědností. 

Pokud tedy bude zkoumán typ odpovědnosti dle OdpŠk, musí být vždy 

přihlédnuto k individuálnímu případu dle obecných výše nastíněných pravidel.
109

 

5.2. Formální vymezení  

Z hlediska formálního vymezení spočívajícího zejména v procesních 

aspektech se obě formy odpovědnosti liší zejména v osobě oprávněného a postupu 

při uplatnění odpovědnostního nároku. 

Ze zákonné úpravy
110

 vyplývá, že v případě odpovědnosti za újmu (škodu) 

způsobenou nezákonným rozhodnutím je stěžejní, aby poškození byli účastníky 

řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, případně se jednalo o osoby, s nimiž mělo 

být jednáno jako s účastníky řízení.
111

 Naproti tomu u odpovědnosti za škodu 

způsobenou nesprávným úředním postupem není rozhodující účastenství 

poškozených, ale pouze to, že jim v příčinné souvislosti s takovým postupem orgánu 

veřejné moci vznikla újma.
112

 

Při postupu uplatnění odpovědnostního nároku došlo novelizací OdpŠk 

(zákona č. 160/2006 Sb.) k odstranění dvojkolejnosti postupu v otázce předběžné 

projednatelnosti. Před výše zmíněnou novelou stanovilo ustanovení § 14 odst. 1 

OdpŠk, že „Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím 

a rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření se uplatňuje u orgánu 

uvedeného v § 6.“ Po novele došlo ke sjednocení a zavedení předběžného projednání 

i u odpovědnosti způsobené nesprávným úředním postupem, tedy „Nárok na 

náhradu škody (způsobené nezákonným rozhodnutím nebo i nesprávným úředním 

postupem) se uplatňuje …“. Tento posun v právní úpravě znamenal nejen sjednocení 

postupu u obou forem odpovědností, ale zejména odstranil nutnou předchozí právní 

kvalifikaci oprávněného týkající se vzniku újmy z hlediska uplatnění vlastního 

                                                           
109

  V praxi často činí problém rozlišovat u vícečetných nároků způsobených různými vadami řízení 

jednotlivé typy odpovědnosti, o které se v daném konkrétním případě jedná. Pro oprávněného nemá 

rozlišování relevantní význam, protože nemá povinnost jednotlivé typy uvádět, právně kvalifikovat 

a případně je podřazovat pod zákonná ustanovení.  
110

  Srov. Ustanovení §§ 7 a 13, 20 a 22 OdpŠk. 
111

 V případě odpovědnosti územního celku rozhodujícího v samostatné působnosti, má právo na 

náhradu škody každý poškozený, kterému daným rozhodnutím vznikla škoda, dle ustanovení 

§ 20 odst. 2 OdpŠk.  
112

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 159, 222, obdobně MIKULE, V. In: HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. s. 613. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6obsfzygmnrngm
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nároku, tedy zda má oprávněný povinnost podat žádost o předběžné projednání 

svého nároku nebo se s ním může obrátit přímo na civilní soud.  

V případě uplatnění nároku u odpovědnosti způsobené nezákonným 

rozhodnutím je nutné vyzdvihnout, že nutnou podmínkou k jeho uplatnění je 

skutečnost, že „pravomocné rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno nebo změněno 

příslušným orgánem,
113

 nejedná-li se o případ zvláštního zřetele hodný. Tímto 

způsobem zakotvená právní úprava plně odráží a zachovává zásadu presumpce 

správnosti veřejnoprávních aktů.  

Obdobný přístup spočívající v předchozím rozhodnutí o nezákonnosti 

postupu (zásahu) není uplatňován u nesprávného úředního postupu, kdy se 

oprávněný může domáhat svého nároku přímo. Pokud se ho tak domáhá, příslušný 

orgán dle ustanovení § 6 OdpŠk posuzuje v předběžném projednání postup orgánu 

veřejné moci z hlediska zákonnosti obdobně, jako následně posuzují tento postup 

civilní soudy v rámci předběžné otázky. Výjimka z tohoto pravidla může být 

spatřována v situaci, kdy oprávněný využil prostředky ochrany mu dané v rámci 

SŘS, zejména ustanovení § 82 a násl. zakotvující řízení o žalobě na ochranu proti 

nezákonnému zásahu správního orgánu
114

, a tedy příslušný orgán dle ustanovení § 6 

OdpŠk nebo civilní soud již předběžnou otázku zákonnosti takového zásahu nemusí 

řešit. Takový postup vede ke zrychlení rozhodování o náhradě újmy oprávněnému, 

ale není možné ho uplatnit ve všech možných případech nesprávného úředního 

postupu. 

Přestože by z výše uvedeného mohlo plynout, že by zákonodárce mohl 

z důvodu zrychlení samotného rozhodování o náhradě újmy zakotvit povinnost 

předchozího rozhodnutí (ať již ve smyslu SŘS nebo případně nově zakotvené 

povinnosti dle civilních procesních předpisů), samotné zakotvení by v konečném 

důsledku ztížilo a prodloužilo proces náhrady újmy oprávněnému. To by se týkalo 

zejména, nikoliv výhradně, případů, které jsou svou povahou téměř bagatelní a je 

možné u nich bez větších obtíží přiznat náhradu újmy dle OdpŠk již u příslušného 

orgánu. Případná povinnost předchozího rozhodnutí (určení nezákonnosti) by vedla 

pouze k administrativní zátěži spočívající v de facto „trojinstančním řízení o náhradě 
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  Srov. Ustanovení § 8 odst. 1 OdpŠk. 
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 VETEŠNÍK, P. In JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, M., VETEŠNÍK, P., ZAVŘELOVÁ, J., 

BOHADLO, D., ŠURÁNEK, P.: Soudní řád správní: komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor, kdy „Zásahová žaloba tak chrání proti jakýmkoli aktům či úkonům veřejné správy 

směřujícím proti jednotlivci, které jsou způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které 

nejsou pouhými procesními úkony technicky zajišťujícími průběh řízení.“s. 703. 
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újmy“ a pro oprávněného by v mnoha případech představovala překážku v podobě 

neúčelně vynaložených nákladů. 

Při opačném náhledu na prostředek ochrany daný SŘS bychom mohli 

uvažovat – a to i vzhledem ke specifickému charakteru tohoto odpovědnostního 

vztahu – o možnosti přiznání náhrady újmy (škody) oprávněnému při samotném 

určování nezákonného zásahu ve správním soudnictví (de facto „jednoinstanční 

řízení o náhradě újmy způsobené správními úřady“), pokud by takovou možnost 

oprávněný využil, nevyužil by ji, postupovalo by se dle OdpŠk, OSŘ.  

Přestože takový postup není v současné době možný, protože (i) pojem 

„důsledky zásahu“ dle ustanovení §87 odst. 1 SŘS nelze ztotožňovat s náhradou 

škody;
115

 (ii) správní soud má odmítnout návrh v právní věci, o které má jednat 

a rozhodnout soud v občanském soudním řízení
116

 a dále z důvodu, že se lze nápravy 

domáhat jinými právními prostředky;
117

 a (iii) žaloby svojí povahou spadají do dikce 

ustanovení § 80 OSŘ (před 1. lednem 2014, ustanovení § 80 písm. b OSŘ) jako 

žaloby na plnění
118

; nelze zákonodárci doporučit, aby tento postup přijal.  

Úvaha o takovém zjednodušení vychází z legitimních argumentů na 

zrychlení řízení a odstranění nadbytečné administrativy, ale možná změna s sebou 

přináší negativní dopady v podobě odlišného posuzování nároků u správních soudů a 

civilních soudů, případně již u příslušného úřadu. Navíc zde hrozí zahlcení nejen 

správního soudnictví, které má za cíl rychle a adekvátně zasahovat v případě 

nezákonných zásahů, ale rovněž k popření idey primárního nahrazení újmy 

příslušným orgánem dle ustanovení § 6 OdpŠk tak, aby soudy nebyly zahlcovány.  

Závěrem lze k těmto úvahám uvést, že současná právní procesní úprava je 

z výše nastíněného hlediska dostačující. Určení nezákonnosti dle SŘS má sloužit 

primárně jako rychlá obrana proti zásahu správního orgánu, který překračuje svoji 

pravomoc nebo příslušnost. Pokud v důsledku takových úkonů vznikne škoda, má 

být uplatňována nezávisle v novém řízení, kde má předchozí určení nezákonnosti 

sloužit pouze jako podklad pro rozhodnutí příslušného orgánu nebo civilního soudu 

o určení nezákonnosti. 

                                                           
115

 VETEŠNÍK, P. In JEMELKA, L., PODHRÁZKÝ, M., VETEŠNÍK, P., ZAVŘELOVÁ, J., 

BOHADLO, D., ŠURÁNEK, P.: Soudní řád správní: komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. 

Komentátor. s. 709-713. 
116

  Srov. § 46 SŘS. 
117

  Srov. § 85 SŘS. 
118

 JANKOVSKÝ, Z.: Žalobní návrhy ve věcech nároků podle zákona č. 82/1998 Sb., Bulletin 

advokacie 1-2/2013, s. 35. 
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6. Vybrané případy odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci 

nesprávným úředním postupem 

Jednotlivé případy, které jsou níže rozpracovány, odkazují plně k obecnému 

vymezení nesprávného úředního postupu jako postupu orgánu veřejné moci 

porušujícím určitou povinnost mu danou zákonem. Některé případy, kterým doposud 

nebyla věnována taková pozornost, jsou rozpracovány podrobněji, ostatní, četně 

zpracované, jsou uvedeny v hrubých obrysech, případně je vyzdvižena nová úprava 

nebo judikatura. Vybrané případy mají pak sloužit k doplnění výše nastíněné 

charakteristiky nesprávného úředního postupu jako oblasti zbytkové a doplňkové.  

6.1. Kontrolní činnost – Nezákonné kontroly  

Kontrolní činnost, která je prováděna orgány veřejné moci, řadíme mezi 

jednu ze základních činností – spolu s činností rozhodovací – takových orgánů.  

Základním procesním právním předpisem v této oblasti není SŘ, ale zákon 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále „KŘ“), který vymezuje pojem 

kontroly v ustanovení § 2 jako situaci, kdy: „Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, 

jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů 

nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.“ Jedná se tedy 

o formalizovaný proces směřující vůči určitému konkrétnímu subjektu v daném čase, 

místě a o určitém obsahu, tj. předmět kontroly, jež tvoří faktickou činnost orgánu 

veřejné moci.
119

  

Samotná kontrolní činnost však nenaplňuje znaky správního,
120

 

nebo dokonce soudního či jiného řízení, jelikož se jedná o faktické zjišťování, 

shromažďování informací, nikoliv o postup vedoucí k rozhodnutí. Odborná literatura 

dále vymezuje jednotlivé etapy, mezi něž patří „příprava, zahájení, zjišťování, 

hodnocení, protokolace, seznámení kontrolované osoby s výsledkem, řešení 

případných námitek.“
121

 

                                                           
119

 VETEŠNÍK, P. In: JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., LIBOSVÁR, O.: Zákon o kontrole. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 26-27. 
120

 Srov. Ustanovení § 9 SŘ, které stanoví, že „Správní řízení je postup správního orgánu, jehož 

účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti 

má anebo nemá.“ Kontrolní činnost je však postup směřující ke zjištění skutečností, které mohou, ale 

nemusí být následně využity jako podklady ve správním řízení. 
121

 STAŠA, J.: Požadavky teorie a praxe na právní úpravu správního dozoru. Časopis Správní právo č. 

5-6/ 2012, s. 275. 
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Z výše uvedeného a v návaznosti na negativní vymezení nesprávného 

úředního postupu vůči rozhodovací činnosti lze následně uvažovat o obecných 

možnostech, které mohou být způsobilé k naplnění odpovědnosti dle OdpŠk. Dojde-

li tedy k provedení kontroly, která obsahuje podstatný nezákonný prvek spočívající 

ve vadě např. v nezákonném zahájení kontroly,
122

 v jejím nepřiměřeně dlouhém 

vedení, nepředání protokolu, neseznámení kontrolované osoby s výsledkem kontroly 

atp., kdy výsledné zjištění kontroly (a to i dílčí úkony, např. převzetí konkrétních 

podkladů): 

(i) užije týž orgán veřejné moci jako podklad pro správní rozhodnutí 

(rozhodnutí o porušení povinnosti kontrolovaného subjektu, 

např. rozhodnutí o udělení pokuty), a tedy daná vada z kontrolní činnosti se 

plně odrazí v obsahu rozhodnutí, půjde o odpovědnost státu způsobenou 

nezákonným rozhodnutím; 

(ii) je sděleno kontrolované osobě, která může podat námitku proti provedení 

kontroly, avšak v daném případě není vydáno žádné rozhodnutí, půjde 

o odpovědnost státu způsobenou nesprávným úředním postupem. 

Pro snadnější uchopení této problematiky poslouží praktický příklad, 

na němž budou demonstrovány podmínky naplnění odpovědnosti dle OdpŠk 

v případě nezákonné kontroly, jejíž stěžejní vada bude spočívat 

ve zcela nedostatečné příslušnosti (absolutně nepříslušný orgán) nebo částečné 

nepříslušnosti (relativně nepříslušný orgán) při zahájení a provedení takové kontroly.  

Tedy, první předpoklad pro naplnění podmínek uplatnění odpovědnosti, 

jak již bylo výše uvedeno, spočívá ve vlastním nesprávném úředním postupu, tedy 

činnosti orgánu veřejné moci v rozporu se zákonem.  

V prvém nastíněném případě, absolutní nepříslušnost, lze uvažovat o takové 

situaci, kdy by ad absurdum finanční úřad kontroloval kvalitu pečiva v pekárně.  

Druhý případ, relativní nepříslušnost, je při vymezování složitější, jelikož se 

zpravidla jedná o orgán dozoru, který má obecnou příslušnost ke kontrole určité 

oblasti, avšak speciální příslušnost jiného kontrolního orgánu tuto obecnou 

příslušnost v dané oblasti vylučuje.  

                                                           
122

 Srov. např. Rozsudek NSS ze dne 21. března 2012, č. j. 1 As 25/2012 – 34, dále rozsudek NSS 

ze dne 26. ledna 2006, č. j. 8 As 12/2005, z nichž vyplývá, že povinnost předložit pověření ke 

kontrole z hlediska KŘ je vždy nutné interpretovat spolu se zvláštním právním předpisem, a tedy 

v určitých případech je postačující, pokud kontrolující osoba má obecné pověření ke kontrolní 

činnosti. 
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Konkrétně ze současné praxe je možno poukázat na mnohaletý spor, kterým 

se několikrát zabýval i Nejvyšší správní soud (dále „NSS“),
123

 probíhající mezi 

společností zabývající se prodejem masa, masných výrobků a doplňkového zboží 

(dále „Prodejce masa“) a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 

(dále „SZPI“) o věcné příslušnosti SZPI ke kontrolám Prodejce masa. SZPI po dobu 

bezmála dvaceti let pravidelně kontrolovala suroviny a potraviny živočišného 

původu v provozovnách Prodejce masa, proti čemuž se bránil námitkami, v případě 

uložení pokut odvoláními, následně správními žalobami i kasačními stížnostmi. 

Navíc byl současně kontrolován orgány Státní veterinární správy (dále „SVS“) 

a opakovaně na tyto skutečnosti orgány veřejné moci upozorňoval.  

Předmětem sporu byl zejména výklad kompetenčního ustanovení § 16 

odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů (dále „ZoP“), které stanoví věcnou 

příslušnost SZPI a SVS. Z tohoto ustanovení ZoP je zřejmé, že SZPI vykonává státní 

dozor při výrobě a uvádění potravin na trh,
124

 vyjma surovin a potravin živočišného 

původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa a mléka,
125

 

kde vykonává státní dozor SVS. SZPI tedy disponuje obecnou působností při výrobě 

a uvádění potravin na trh, naopak SVS má působnost speciální, která obecnou 

působnost vylučuje.
126

  Přestože stěžejní aspekty sporu spočívaly dále i ve výkladu 

vymezení zákonných pojmů (jako např. prodejní úsek), dospěl NSS ke konečnému 

názoru, že SZPI není věcně příslušná ke kontrolám potravin živočišného původu 

v provozovnách Prodejce masa. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že SZPI vykonávala 

státní moc vůči Prodejci masa nad rámec jí svěřené působnosti zákonem, a tedy 

v rozporu s ním.  

Podpůrně ve prospěch Prodejce masa o nedůvodném a nezákonném zásahu 

SZPI spočívajícího v provedení kontroly v jeho provozovně se vyjádřil i Krajský 

soud v Ostravě ve svém rozhodnutí ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 78 Ad 2/2013 –

 190, který vyslovil názor, že „kontrolou zaměřenou na živočišné výrobky žalovaný 

(SZPI) vybočil ze zákonem daných kompetencí pro jeho výkon státní správy, a tím se 

dopustil nezákonného zásahu.“  

                                                           
123

 Srov. Rozsudek NSS ze dne 23. dubna 2014, č. j. 6 Ads 87/2013-131, dále rozsudek NSS 

ze dne 22. července 2015, č. j. 2 As 238/2014-37, dále rozsudek NSS ze dne 27. ledna 2016, 

č. j. 6 As 109/2015. 
124

  Viz ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) bod 1 ZoP. 
125

  Viz ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) ZoP. 
126

  Srov. Rozsudek NSS, ze dne 21. května 2014, č. j. 6 Ads 89/2013-140. 
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Pro doplnění je nutné uvést, že kontrolní orgán disponující obecnou věcnou 

působností ke kontrole v dané oblasti, jakož tomu je u SZPI, je oprávněn téměř ve 

většině případů zahájit kontrolu (základní oprávnění). Takovéto oprávnění 

jakéhokoliv kontrolního orgánu je omezeno samotnou zákonnou úpravou v KŘ, který 

dává kontrolnímu orgánu možnost před samotným zahájením kontroly zjistit, zda je, 

nebo není příslušný k provedení kontroly a to prostřednictvím tzv. úkonů 

předcházejících kontrole. Tyto úkony jsou specificky zakotveny v ustanovení § 3 KŘ 

odst. 1, které stanoví, že „Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly 

úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu.“
 127

  

Jelikož kontrolní orgán má k dispozici takový postup a z důvodu, že má 

postupovat tak, aby šetřil práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, lze uzavřít, 

že má povinnost v případě pochybností – jež je možno spatřovat v opakovaně 

namítané kontrole stejné nebo obdobné provozovny – a v zájmu kontrolované osoby 

takový institut použít. Při jeho nesprávné aplikaci spočívající v jeho absenci dochází 

k neodůvodněným zásahům, jež naplňují znaky nesprávného úředního postupu. 

Přestože k danému případu nejsou dle dostupných informací známy další 

skutečnosti vztahující se k možnému uplatnění náhrady újmy dle OdpŠk, lze mít za 

to, že postup uplatněný SZPI vůči Prodejci masa, mohl vést ke vzniku škody 

i nemateriální újmy, jako případný druhý předpoklad naplnění podmínek pro 

uplatnění odpovědnosti. Za vzniklou škodu by v důsledku déletrvajícího omezení 

prodeje při poskytování nad rámec zákona vyžadované součinnosti se SZPI mohl být 

považován ušlý zisk, případně skutečná škoda u rychle se kazících potravin, které 

jsou určeny k okamžitému použití. Nemajetková újma by byla presumována na 

základě déletrvajícího (několikaletého) řízení. Nezákonné kontroly a vznik újmy jsou 

plně zahrnuty příčinnou souvislostí.  

Obdobně, ale s určitými odlišnostmi (zejména vedoucí k jiné právní úpravě) 

je charakterizována daňová oblast, daňová kontrola, o které je dále pojednáváno 

samostatně.  

                                                           
127

  V rámci úkonů může být požadována po kontrolované osobě součinnost, která má napomoci ověřit 

relevantnost podnětu ke kontrole anebo upřesnit zaměření kontroly. Využití těchto úkonů je ze strany 

kontrolního orgánu pro kontrolovaného méně zatěžující, protože nedochází k zahájení kontroly 

a zdlouhavému sepisování protokolu o kontrole a zatížení zaměstnanců či jiných osob. Tím nedochází 

k porušování zásady přiměřenosti ze strany kontrolního orgánu z důvodu nezvolení co nejméně 

zatěžujícího prostředku. 
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6.2. Daňová oblast  

V daňové oblasti je relevantní právní úprava zakotvena nově v DŘ, dále 

v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a speciálních zákonech 

obsahujících vymezení jednotlivých daňových práv a povinností.   

I v této oblasti
128

 výkonu veřejné moci dochází k nesprávnému úřednímu 

postupu správce daně spočívajícího v: 

(i) nevydání nebo opožděném vydání rozhodnutí – tento případ se vyskytuje 

nejčastěji v případě zásahu do finanční oblasti oprávněného (např. nalézací 

řízení, ať vyměřovací nebo doměřovací)), méně často v oblasti registrací 

(např. řízení registrací – nejčastěji o zrušení registrace);
129

 

(ii) včasném nevrácení nadměrného odpočtu daně
130

 z přidané hodnoty plátci, 

nebo z nemovité věci poplatníkovi, či jiné, nebo jeho zaslání na nesprávné 

místo;
131

  

(iii) nezákonné daňové kontrole, včetně neodůvodněného zadržování 

nadměrného odpočtu daně v důsledku takové kontroly; 

(iv) porušení mlčenlivosti;  

(v) porušení interního pokynu; 

(vi) provedení nezákonného místního šetření; 

(vii) pokynu správce daně vyžadujícího osobní účast daňového subjektu na 

jednání před správcem daně.
132

 

V případě nevydání nebo opožděného vydání rozhodnutí v daňovém řízení 

se jedná o standardní nečinnost, proti které je poskytována ochrana před 

nečinností,
133

 případně při vzniku újmy i její náhrada dle pravidel výše nastíněných. 

Obdobně se bude postupovat i v případě nevrácení nadměrného odpočtu daně 

v předem stanovené lhůtě. 

Zajímavější situace však nastává u daňové kontroly, u které můžeme 

rozeznávat několik nesprávných úředních postupů, které spočívají v (i) obecném 
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   VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 178. 
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   KOBÍK, J., TARANDA, P.: Náhrada škody způsobené v daňovém řízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 

2006. Daňová řada. 
130

  Srov. Ustanovení § 155 DŘ. 
131

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 178. 
132

  JIRÁSEK, J., In: BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, P., SOCHOROVÁ, V., 

ŠEBEK, P.: Soudní řád správní - online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2014 
133

 Je důležité upozornit, že na daňovou oblast se dle ustanovení § 262 DŘ neužije SŘ, zmiňovaná 

ochrana před nečinností je plně v režimu DŘ dle ustanovení § 38 DŘ. 
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porušení povinností plynoucích z kontrolní činnosti (např. řádné nevymezení 

předmětu a rozsahu kontroly nebo neprokázání se služebním průkazem 

dle ustanovení § 12 DŘ); (ii) porušení zákonodárcem předpokládaných pravidel pro 

opakování daňové kontroly uvedených v ustanovení § 85 odst. 6 DŘ; 

(iii) specifickém postupu správce daně hraničícím se zneužitím pravomoci takového 

orgánu při zahájení daňové kontroly před vyměřením daně. Právě tento hraničící 

případ vyvolává otázky, zda se jedná o postup správce daně v souladu se zákonem či 

nikoliv, a proto mu bude věnována dále pozornost. 

Východiskem pro určení zákonnosti v hraničních případech je princip 

proporcionality, a to v každém konkrétním případě, kdy dochází k posouzení 

oprávněnosti zahájení a vedení daňové kontroly. Na jedné straně je zde zájem na 

správném výběru daní a oprávnění správce daně zahájit na základě svého správního 

uvážení a vést daňovou kontrolu. Na druhé straně stojí nutnost brát v potaz při 

správním uvážení i další skutečnosti, které odkazují k základním zásadám 

vyjadřujícím přístup správce daně k plátci nebo poplatníkovi, zejména pak konkrétně 

zmíněné zásady v ustanovení § 5 odst. 3 DŘ, kdy „Správce daně šetří práva a 

právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob…“.  

Obdobně jako tomu je v úpravě KŘ i DŘ předpokládá a upravuje určité 

možné postupy, které mohou předcházet vlastní daňové kontrole. Právě v důsledku 

ochrany zájmů daňových subjektů spočívající v omezení nadměrného zatěžování 

může správce daně využít v případě pochybností institut tzv. postupu k odstranění 

pochybností dle ustavení § 89 DŘ. Tento postup se však dle postupu dle KŘ odlišuje 

svojí materiální povahou, formalizovaným pojetím a je mu tedy podoben pouze 

v hrubých obrysech. V případě postupu dle KŘ se jedná pouze o úkony vedoucí ke 

zjištění skutečností, zda zahájit kontrolu, nikoliv o úkony týkající se případného 

předmětu kontroly (formální vymezení), u postupu dle DŘ se jedná však i o 

vyjádření možnosti správce daně v případě pochybnosti o tvrzené skutečnosti 

subjektem daně takový subjekt vyzvat k vyjádření a odstranění pochybností týkající 

se skutečností, které by mohly být následně nebo současně plně zjišťovány v daňové 

kontrole, tedy jako předmět kontroly (i materiální povaha) a jedná se plně o 

formalizovaný postup správce daně.  

Lze uzavřít, že zatímco v postupu dle KŘ má dle mého názoru kontrolní 

orgán povinnost v případě pochybností k zahájení kontroly užít daný institut 

s odkazem na základní kontrolní zásady, tak v případě DŘ se povinnost užít takový 
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institut odráží v míře pochybností správce daně o tvrzených skutečnostech, účelnosti 

užití takového institutu a to v každém individuálním případě zvlášť, což však 

nezasahuje do oprávnění správce daně případně přímo zahájit daňovou kontrolu.  

K vzájemnému vztahu daňové kontroly a postupu pro odstranění 

pochybností (dříve tzv. vytýkací řízení) dle DŘ se vyjádřil několikrát NSS, kdy 

uvedl, že „Jelikož vytýkací řízení opravňuje správce daně toliko k tomu, aby daňový 

subjekt vyzval k doložení určitých skutečností, zatímco daňová kontrola umožňuje 

i značně intenzívní zjišťovací zásahy do právní sféry daňového subjektu, bude 

zpravidla na místě nejprve zahájit vytýkací řízení, zatímco rovnou přistoupit 

k daňové kontrole bude zpravidla na místě jen tam, kde bude mít správce daně dobré 

důvody k domněnce, že vytýkací řízení by k dosažení účelu daňového řízení 

nepostačovalo…“
134

 I přes toto vymezení možného vztahu obou institutů obsažených 

v DŘ, NSS judikoval, že je možné daňovou kontrolu zahájit vždy a to plně i na 

základě tzv. namátkového principu,
135

 a tedy bez jakéhokoliv podnětu nebo 

pochybnosti o tvrzených skutečnostech subjektem daně. Tím se však NSS do jisté 

míry odchýlil od dříve judikovaného názoru ÚS o nutnosti existence určitého 

podezření k zahájení takové kontroly.
136

   

Z výše uvedeného by mohlo být usuzováno, že je tedy nepochybné, 

že správce daně může zahájit daňovou kontrolu na základě svého předchozího 

správního uvážení a i v rámci namátkového principu vždy. Tento závěr však 

neobstojí, pokud bude každá daňová kontrola podléhat individuálnímu posouzení 

zvlášť. 

Při podrobnějším zkoumání daňových kontrol, lze tyto kontroly rozlišit 

fakticky na daňové kontroly před a po vyměření daňové povinnosti. Právě daňové 

kontroly před vyměřením vlastní daňové povinnosti a to zejména ve vztahu k dani 

z přidané hodnoty, lze považovat za zásahy, jež jsou způsobilé více ovlivnit 

autonomní sféru subjektu daně, a tedy právě při překročení určité míry stanovené 

principy proporcionality a šetření práv subjektu daně, lze vnímat tyto daňové 

kontroly za nezákonné.  

                                                           
134

 Viz usnesení NSS ze dne 27. července 2010, č. j. č.j. 5 Afs 92/2008-147. 
135

 Viz rozsudek NSS ze dne 3. prosince 2009, č. j. 2 Aps 2/2009-52, dále rozsudek NSS ze dne 

22. července 2011 sp. zn. 5 Afs 61/2010. 
136

 ÚS judikoval ve svém nálezu ze dne 18. listopadu 2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07, že „V případě 

daňového řízení to znamená, že použití daňové kontroly nemůže být zcela svévolné, nýbrž je třeba 

vyžadovat existenci správcem daně formulovaných důvodů k jejímu zahájení, tj. existenci konkrétních 

pochybností či podezření…“. Shledávám tuto názorovou odlišnost za velmi zajímavou, avšak její 

podrobnější zkoumání není účelem této práce. 
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Pro pochopení poslouží následující příklad. Plátce daně vykázal nadměrný 

odpočet u daně z přidané hodnoty u správce daně a předpokládal, že mu správce daně 

v určitém zákonném termínu vyměří daňovou povinnost a tzv. vratku mu vrátí.
 137

  

Pokud však správce daně zahájí daňovou kontrolu před vyměřením daně, obnovuje 

se lhůta pro vyměření daně dle ustanovení § 148 odst. 3 DŘ, což vede k oddálení 

vrácení nadměrného odpočtu. Ten má správce daně povinnost vrátit v určité lhůtě po 

vyměření daně, k čemuž však z důvodu zahájení daňové kontroly nedojde. Fakticky 

tedy dojde k zadržení nadměrného odpočtu uplatňovaného plátcem daně.
138

 

Zadržování nadměrně vysokého objemu finančních prostředků vzhledem 

k výši uplatnění nároků na odpočet a zadržování po nepřiměřeně dlouhou dobu,
139

 

může plátci generovat nezanedbatelné přímo související finanční náklady a mít pro 

něj přímo rdousící efekt. Nadměrné zatížení plátce může vést k brzké platební 

neschopnosti a i k jeho případnému úpadku. Tyto situace jednoznačně představují 

důsledek nepřiměřeného postupu správce daně vůči plátci, a tedy půjde jednoznačně 

o nezákonný zásah, který bude způsobilý k odpovědnosti státu způsobené 

nesprávným úředním postupem.
140

  

Tedy, přestože správce daně může zahajovat daňovou kontrolu libovolně 

a to i ve výše zmíněném případě zahájení daňové kontroly před vyměřením daně, 

měl by vždy být schopen posoudit v rámci správního uvážení i přiměřenost použití 

takových prostředků ve vztahu k důsledkům, jež dopadají na kontrolovaný subjekt. 

Domnívám se, že právě namátkový princip zdůrazněný NSS, je v případě daňových 

kontrol zahájených před vyměření daně (zejména u daně z přidané hodnoty), značně 

omezen. Správce daně by měl v takových případech zahajovat daňovou kontrolu 

pouze ve výjimečných situacích tak, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu 

za účelem prodlužování lhůt a nevrácení možného vykázaného nadměrného odpočtu 

(tedy k jinému účelu, než by kontrolní činnost takového orgánu měla směřovat). 

Není-li tomu tak, může se kontrolovaný subjekt bránit proti takovému nezákonnému 

zásahu námitkami, případně podáním správní žaloby podle ustanovení § 82 SŘS.
141

 

                                                           
137

 Srov. Ustanovení § 105 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
138

 Tak dochází k částečnému obcházení zákonného institutu zajišťovacího příkazu, který je využíván 

v případě, že existují skutečnosti vedoucí k tomu, že daňovému subjektu bude doměřena daň. 
139

 Srov. Usnesení NSS ze dne 25. září 2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34, tzv. „Kordárna“, které stanoví, 

že plátce „je povinen strpět prověřování nadměrného odpočtu nanejvýš několik málo desítek dní…“. 
140

 LICHNOVSKÝ, O.: Nezákonný zásah v daňovém řízení. Právní rozhledy 10/2012. s. 343. 
141

 Srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 31. srpna 2005, sp. zn. 2 Afs 144/2004 

[735/2006 Sb.NSS]. 
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Další dílčí oblastí, v níž lze spatřovat nesprávný úřední postup, je porušení 

povinnosti zachovávat mlčenlivost, která je vnímána jako jedna ze zásadních 

charakteristik daňového řízení vůbec, což zákonodárce zdůraznil včleněním této 

povinnosti do základních zásad správy daní (hlava II DŘ). Základní premisa 

spočívající v neveřejnosti správy daní se projevuje i v povinnosti zachovávat 

mlčenlivost, jež je zakotvena v ustanovení § 9 odst. 1 DŘ, který stanoví, že „Správa 

daní je neveřejná. Osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny … 

zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly.“, 

a dále v ustanovení § 52 odst. 1 DŘ, kdy „Úřední osoby a osoby zúčastněné na 

správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní 

dozvěděly o poměrech jiných osob…“  

Porušením této povinnosti při správě daní (zahrnující řízení registrační, 

vyměřovací, vymáhací nebo postup při odstranění pochybností či daňovou kontrolu, 

jakož i další formální i neformální úkony) může představovat pro daňový subjekt 

zásah jak do osobní tak majetkové sféry.
142

 Příklad může být spatřován ve zneužití 

seznamu dodavatelů, výše obratu nebo daňové optimalizace u podnikajících 

daňových subjektů, jakož i zveřejnění osobních poměrů u fyzických osob 

nepodnikajících. Dojde-li k takovému porušení, dopustí se úřední osoba přestupku 

dle DŘ, za který ji může být uložena pokuta až do celkové výše 500.000,- Kč.
143

 

Tímto je především vyjádřena snaha zákonodárce o dodržování této povinnosti 

pomocí hrozby sankce. V případě porušení této povinnosti, tedy úřední osoba bude 

postupovat v rozporu se zákonem a sdělí či zveřejní takové informace, a tím způsobí 

újmu daňovému subjektu, naplňují se podmínky pro uplatnění odpovědnosti dle 

OdpŠk a oprávněný se bude moci domáhat svého nároku nezávisle na případném 

přestupkovém řízení, v němž dané osobě bude uložena sankce. Úřední osobě zde 

hrozí postih nejen v podobě uložení pokuty, ale rovněž možného domáhání se 

regresního nároku, pokud nepůjde o exces (viz dále).  

Další dílčí oblastí, je porušení interního pokynu, jež stanoví lhůtu pro 

vyřízení věci u správce daně. Přestože jsou tyto interní pokyny obecně nezávazné 

a zavazují pouze orgány finanční správy, včetně jejich úředních osob nebo dalších 

zaměstnanců, musí být tyto vlastní interní předpisy o lhůtách při rozhodovací 

                                                           
142

 TARANDA, P.: Povinnost mlčenlivosti v daňovém řízení prováděném správcem daně. Právní 

rádce 3/1998. s. 15 
143

 Srov. ustanovení § 246 DŘ. 
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činnosti daným orgánem respektovány.
144

 Není-li tomu tak, může daný postup 

porušovat právo občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě zakotvené v článku 

38 odst. 2 LZPaS.  

Předposlední oblastí je provedení místního šetření podle ustanovení 

§ 80 DŘ, jež v určitých případech (např. provádění takového šetření místně 

nepříslušným správcem daně, nebo nepřiměřeně dlouho) může být nezákonné
145

 a lze 

ho považovat za nesprávný úřední postup.  

Obdobně tomu je i v případě nezákonného pokynu správce daně 

vyžadujícího osobní účast daňového subjektu na jednání před správcem daně.
146

  

Závěrem lze konstatovat, že k nesprávnému úřednímu postupu v daňové 

oblasti nejčastěji dochází při zahajování daňové kontroly (nesprávné vymezení 

předmětu kontroly a neprokázání se příslušným průkazem dle ustanovení § 12 DŘ), 

dokazování, doručování subjektům daně, nahlížení do spisů, dále v jednotlivých 

řízeních k nečinnostem a k nezákonným daňovým kontrolám. 

6.3. Poškození věci  

K poškození cizí věci orgánem veřejné moci může docházet (i) při odejmutí 

věci z dispozice vlastníka; (ii) v důsledku nesprávné úschovy věci po dobu zajištění 

nebo dispozice s věcí orgánem veřejné moci;
147

 nebo (iii) i v důsledku jiného 

nesprávného úředního postupu, např. i nečinností. 

V prvém případě se jedná o situace, kdy úřední postup spočívá pouze ve 

faktické činnosti spočívající v odejmutí příslušných věcí z dispozice vlastníka bez 

povinnosti takové věci uschovat, kdy v této předmětné době (tj. do odevzdání věci 

vlastníkovi) došlo na odebíraných věcech v důsledku neopatrného, neodborného 

nebo nesprávného zacházení ke škodě. Jedná se např. o výkon rozhodnutí vyklizením 

dle ustanovení § 340 OSŘ, kdy povinný má povinnost vyklidit nemovitou věc, 

stavbu nebo byt. V případě výkonu rozhodnutí dochází k odstranění z vyklizovaného 

objektu všech věcí patřících povinnému, které mu jsou bezprostředně odevzdány, 

a není-li to možné, dají se věci na náklady povinného do úschovy. Obdobně je možné 

                                                           
144

  Viz nález ÚS ze dne 28. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01, nebo dále rozsudek NS ze dne 

14. listopadu 2011, sp. zn. 30 Cdo 1191/2011. 
145

 Viz rozsudek NSS ze dne 20. srpna 2008, sp. zn. 1 Aps 1/2008. 
146

  Viz rozsudek NSS ze dne 22. května 2008, sp. zn. 2 Aps 3/2007. 
147

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 152-153. 
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nahlížet na odebrání věci dle ustanovení § 345 OSŘ, kdy stát odpovídá za škodu od 

doby odebrání věci povinnému do předání věci oprávněnému.
148

    

Druhý případ pak směřuje k poškození cizí věci nejen při samotném 

odebírání, ale i v průběhu jejího uschování, či skladování, za což stát odpovídá. 

Komentář k OdpŠk
149

 uvádí jako příklad škodu na věci, jež vznikla v průběhu 

celního zajištění dle ustanovení § 309 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., 

celní zákon. Taková škoda může vzniknout jak aktivním jednáním úřední osoby nebo 

jiné oprávněné osoby, tak i pouhým nedostatečným zajištěním uskladňovacích 

prostor před poškozením. V často citovaném rozsudku NS ze dne 27. června 2002, 

sp. zn. 25 Cdo 1629/2000, se jednalo o nezajištěnou garáž celního úřadu, v níž bylo 

předmětné vozidlo poškozeno hlodavci, kteří vnikli do vnitřního prostoru garáže. 

NS pak jednoznačně tuto skutečnost nedostatečného zajištění označil za nesprávný 

úřední postup. Obdobně lze vyvozovat jednotlivé povinnosti uschovatele při soudní 

úschově dle OSŘ
150

 nebo při odejmutí věcí v rámci trestního řízení.
151

  

Třetí případ je zmíněn pro úplnost, jelikož svoji podstatou naplňuje znaky 

jiného nesprávného úředního postupu, v jehož důsledku ale došlo k poškození cizí 

věci. Jedná se typicky o příklad, kdy stavební úřad měl v určité lhůtě povinnost na 

základě zákonem daných podmínek vydat rozhodnutí, jímž mělo být 

zabráněno odstranění určité stavby, avšak stavební úřad byl nečinný a stavba byla 

odstraněna. Opačně lze uvažovat o situaci, kdy stavební úřad měl nařídit odstranění 

stavby z důvodů závadného stavu ohrožujícího majetek třetích osob,
152

 na což byl 

opakovaně upozorňován, avšak tak neučinil a došlo ke škodě na majetku třetích 

osob.  

S těmito případy úzce souvisí vymezení náhrady škody při poškození věci, 

která bude posuzována subsidiárně dle ustanovení § 2969 OZ. Toto ustanovení 

primárně ve svém odst. 1 odkazuje na cenu obvyklou, když stanoví, že „Při určení 

výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny ….“ Otázkou zůstává (ne)možná 

aplikovatelnost odst. 2, tj. „ Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, 

                                                           
148

 Srov. Rozsudek NS ze dne 23. října 2003, sp. zn. 25 Cdo 1802/2002, nebo dále Usnesení NS ze 

dne 29. října 2007, sp. zn. 25 Cdo 2378/2005 
149

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 152-153. 
150

  Viz ustanovení § 352 odst. 1 OSŘ, kdy „Soud přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci 

v souvislosti s trestním nebo jiným soudním řízením.“ 
151

  Srov. Rozsudek NS ze dne 26. května 2004, sp. zn. 25 Cdo 356/2003 
152

  Srov. Ustanovení §129 odst. 1 písm. a) StavZ. 
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nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby.“ na případy vzniku škody v důsledku 

nesprávného úředního postupu.  

V této souvislosti je nutné připomenout, že stát má dle OdpŠk objektivní 

odpovědnost, při níž se nezkoumá jako další podmínka pro uplatnění odpovědnosti 

zavinění. Škodolibost a svévole však představují „kvalifikovaný stupeň zavinění 

(vystupňovaný úmysl)“
153

 a vedou k samotnému potěšení škůdce nebo úmyslu 

způsobit třetí osobě škodu. Jak ale správně posoudit, kdo je povinný k náhradě škody 

v takovém případě, je-li spáchána škoda úřední osobou prostřednictvím její 

pravomoci?  

Jedním z racionálních možných řešení je užití institutu tzv. excesu, jež 

představuje v důsledku vybočení z mezí služebních povinností vyloučení jednání 

úřední osoby z výkonu veřejné moci, což má za následek neodpovědnost státu za 

takové jednání.
154

 Komentář k OdpŠk uvádí, že přestože se může jednat i o jednání 

v pracovní době, místně i časově související, je-li toto jednání sledováno vlastními 

záměry (vlastní ambicí) a tedy nenaplňuje zájem směřující k plnění služebních úkolů, 

jedná se o exces.
155

 Tedy, zneužije-li úřední osoba svoji pravomoc k vlastnímu 

záměru (jež může být spatřován i v úmyslu vzniku újmy), bude povinná k náhradě 

škody poškozenému v plné výši (i ve výši ceny zvláštní obliby), a v zákonem 

stanovených případech dojde i ke vzniku trestněprávní odpovědnosti.
156

  

Závěrem lze konstatovat, že pokud úřední osoba bude jednat ve vztahu 

k újmě úmyslně, ve vlastním či jiném zájmu, bude plně odpovědná, např. jestliže při 

vyklízení se osoba, jež toto vyklízení zajišťuje, rozezlí na své spolupracovníky 

a záměrně rozbije cennou vázu, náhradu škody hradí plně sama. Pokud však bude 

jednat nedbalostně, avšak ve snaze plnit své povinnosti, bude odpovídat stát, jež 

následně regresně může výši škody po úřední osobě vymáhat, např. při vyklízení se 

osoba domnívá, že cenná váza je z kovu a proto ji pustí z výšky na zem, avšak váza 

byla skleněná, čehož si osoba nevšimla, ale všimnout měla a mohla, ale její úmysl 

nesměřoval k rozbití vázy.  

                                                           
153

  BEZOUŠKA, P. In: HULMÁK, M.: Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2014. Velké komentáře. s. 1750. 
154

  Pro doplnění je nutné uvést, že pokud by se nejednalo o exces v případě nesprávného úředního 

postupu, ale při vydání rozhodnutí, trpělo by toto rozhodnutí natolik závažnými vadami, že by se 

jednalo dle mého názoru o nicotnost takového rozhodnutí dle ustanovení § 77 SŘ.   
155

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 15-16, dále usnesení NS ze dne 15. června 2011, sp. zn. 28 Cdo 2699/2010. 
156

  Srov. ustanovení § 329 TZ, tedy trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. 
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6.4. Nesprávné vyznačení doložky právní moci 

Nesprávné vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí nebo usnesení, jež 

doposud nenabylo právní moci, je považováno za nesprávný úřední postup.  

Tento závěr vyplývá zejména z rozhodnutí Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 8. července 1997, sp. zn. 6 Co 704/97. Jednalo se o vyznačení 

doložky právní moci na směnečném platebním rozkazu, přestože tento rozkaz nebyl 

dosud pravomocný z důvodu jeho nedoručení účastníku řízení. Právě takový 

nesprávný postup, jak uvádí Komentář k OdpŠk, může uvést účastníka řízení do 

omylu, že takové rozhodnutí je již vymahatelné a může sloužit jako exekuční titul, 

přestože tomu tak není.
157

 

Názor vyplývající z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích 

byl plně přejat i po přijetí OdpŠk, což bylo potvrzeno usnesením NS ze dne 

26. září 2007, sp. zn. 20 Cdo 923/2007, jež konstatoval, že: „Vyznačení doložky 

právní moci na rozhodnutí, které dosud není pravomocné, je nesprávným úředním 

postupem ve smyslu § 13 zákona č. 82/1998 Sb.“ Toto konstatování bylo dále 

rozvinuto judikaturou NS, která upřesnila, že nesprávné vyznačení doložky právní 

moci se považuje za nesprávný úřední postup „bez ohledu na to, že se odvíjelo od 

vad řízení, které se projevily v obsahu rozhodnutí.“
158

 a že může být nesprávně 

vyznačena na rozlišných formách rozhodnutí, např. na usnesení o příklepu.
159

 

Výše uvedené odkazuje k obecné formulaci nesprávného úředního postupu, 

který může vzniknout téměř z jakékoliv relevantní skutečnosti, jež bude spočívat 

v porušení zákonem stanovené povinnosti orgánu veřejné moci. A proto je možné se 

domáhat náhrady újmy, pokud by vznikla nesprávným vyznačením doložky právní 

moci, dále i např. při porušení povinnosti správního orgánu uložené mu ustanovením 

§ 75 odst. 1 SŘ, kdy: „Správní orgán, …, vyznačí na písemném vyhotovení 

rozhodnutí, …, právní moc nebo vykonatelnost rozhodnutí.“, nebo dle obdobného 

ustanovení § 92 odst. 4 StavZ.
160

  

Od těchto zákonem daných povinností je nutné rozlišovat povinnosti 

stanovené pouze vnitřními normativními instrukcemi, které nejsou obecně závazné, 
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 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 153-154. 
158

 Rozsudek NS ze dne 19. května 2005, sp. zn. 25 Cdo 890/2004. 
159

 Rozsudek NS ze dne 11. května 2011, sp. zn. 28 Cdo 4035/2009. 
160

  Viz ustanovení § 92 odst. 4 StavZ, kdy: „Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební 

úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní 

moci…“. 
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jako např. instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, 

č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské 

a vrchní soudy, jež řeší v ustanovení § 18 jednotlivé podrobnější podmínky pro 

vymezení doložky právní moci. Přestože není tato instrukce obecně závazná, ale 

zavazuje pouze podřízené orgány, případně jednotlivé úřední osoby, či pracovníky, 

mohlo by dojít dle mého názoru k jejímu uplatnění – obdobně jako tomu bylo u výše 

nastíněného daňového pokynu – avšak a pouze v omezené míře při určování 

nesprávného úředního postupu a to jako případné vodítko pro posuzující osobu. 

Lze si představit situaci, kdy právě nesprávnost doložky právní moci bude spočívat 

v absenci podpisu úřední osoby, data nebo úředního razítka, a tím bude postrádat 

účinky, které jsou s takovou doložkou spojovány. Podstatnější vliv bude mít 

instrukce v případě uplatnění regresivní náhrady dle OdpŠk. Tedy, dojde-li k újmě 

v důsledku nesprávně vyznačené právní doložky a nahradí-li stát takovou újmu, 

může stát regresně vymáhat takovou náhradu po úřední osobě nebo pracovníkovi, 

pokud mu prokáže zaviněné porušení právní povinnosti, do níž můžeme řadit 

i povinnost plynoucí z takové instrukce. 

6.5. Nesprávné poučení orgánu veřejné moci v řízení a mimo něj   

Poučovací povinnost je jednou ze základních povinností orgánů veřejné 

moci a prostupuje celou její činností tak, aby napomohla nejen účastníkům řízení, 

ale i jiným osobám k plnému uplatnění svých práv prostřednictvím alespoň obecného 

poučení s cílem základního zorientování se v procesních možnostech, případně 

i jiných právech dané osoby.  

Dle jednotlivé oblasti právní úpravy lze rozlišovat různé poučovací 

povinnosti, např. (i) v občanském právu lze rozlišovat ryze procesní poučovací 

povinnosti vyplývající obecně z ustanovení § 5 OSŘ, kdy „soudy poskytují 

účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech“, např. právo podat 

odvolání, nebo poučovací povinnosti v průběhu jednání o hrozícím neúspěchu 

dle ustanovení § 118a OSŘ;
161

 (ii) v trestním právu povinnost směřující k osobě, 

                                                           
161

 Viz SVOBODA, K. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský 

soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 5. 
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proti níž je trestní řízení vedeno,
162

 nebo k osobě poškozeného
163

  v procesně-právní 

rovině;
164

 nebo (iii) ve správním právu. 

Dle judikatury v oblasti OdpŠk lze v současné době rozlišovat nesprávné 

poučení orgánu veřejné moci (i) v řízení; a (ii) mimo něj.  

Judikaturou řešený případ týkající se podání nesprávného poučení v průběhu 

řízení se týkal žadatelky o přiznání částečného invalidního důchodu u orgánu 

sociálního zabezpečení. Orgán sociálního zabezpečení poučil žadatelku o nutnosti 

doplacení dobrovolného pojištění pro přiznání žádané dávky a možnosti přerušení 

řízení, což žadatelka učinila, avšak dávka jí nebyla dle žádosti přiznána. 

V navazujícím sporu bylo stěžejní posoudit, zda se jednalo o pouhé všeobecné 

sdělení možností žadatelky v dané situaci, což by vylučovalo odpovědnost státu, 

nebo o nesprávné poučení takového orgánu. Názor NS vycházející z povinnosti 

poskytovat občanům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení dle zákona 

České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, vyústil v závěr, že: „Je-li povinností správních orgánů poskytovat 

občanům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení, je třeba nesprávné 

poučení správního orgánu považovat za porušení pravidel předepsaných právními 

normami pro počínání státního orgánu při jeho činnosti, tedy za nesprávný úřední 

postup ve smyslu ustanovení § 13 OdpŠk.“
165

   

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.
166

  

Nesprávné poučení účastníka před zahájením řízení nebo mimo řízení 

spočívá v poskytnutí mylné informace, která je způsobilá v případě provedení řízení 

nebo i bez provedení řízení
167

 způsobit účastníkovi újmu.
168

 Typicky se jedná o 
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 Viz ustanovení § 2 odst. 13 TŘ. 
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  Viz ustanovení § 46 TŘ. 
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  ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 551-552. 
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  Viz rozsudek NS ze dne 17. ledna 2013, sp. zn. 30 Cdo 2174/2012. 
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 Srov. Rozsudek NS ze dne 11. března 2010, sp. zn. 25 Cdo 5521/2007, který stanoví, že právě 

nesprávné poučení (výzva) poskytnutá účastníku řízení, což obdobně platí i pro budoucího účastníka 

řízení, jak v daném řízení postupovat, je nesprávným úředním postupem.   
167

  Viz rozsudek NS ze dne 20. prosince 2006, sp. zn. 25 Cdo 2840/2004. 
168

  Ne vždy však poskytnutí mylné informace naplňuje podmínky pro uplatnění odpovědnosti dle 

OdpŠk, tak např. dle rozsudku NS ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 28 Cdo 2519/2011, „Není 
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mylné sdělení o podmínkách určitého nároku, jeho vzniku, výplaty nebo i možnosti 

jeho zvýšení, nejčastěji v oblasti sociálního zabezpečení.
169

 Jako zajímavost v této 

oblasti lze uvést, že na základě některých právních úprav dochází k formalizování 

postupu podávání informací správním orgánem před vlastní jeho samostatnou 

rozhodovací činností, jež má samo o sobě charakter rozhodovací činnosti, 

např. řízení o závazném posouzení dle ustanovení § 132 a násl. DŘ.
170

  

Pro úplnost je nutné uvést, že poučení je i jedna z častých obligatorních 

částí rozhodnutí, jako tomu je i např. ve správním právu dle ustanovení § 68 odst. 1 

SŘ. Správní právo spojuje s uvedením neúplného, nesprávného nebo chybějícího 

poučení zákonem daný následek, jako možnou kompenzaci, spočívající 

v prodloužení lhůty pro odvolání,
171

 což obdobně deklaruje i ÚS názorem, že 

účastníkovi nelze přičítat k tíži, že postupoval v dobré víře v rámci nesprávného 

poučení.
172

 Přestože se jedná v rámci obecné teorie o klasické poučení, dle mého 

názoru, je možné v případě jeho nesprávnosti a vzniku závažné újmy požadovat 

náhradu takové újmy v rámci režimu nezákonného rozhodnutí z důvodu absence 

jedné z obligatorních částí takového rozhodnutí.  

6.6. Katastr nemovitostí 

Nesprávný úřední postup je často identifikován i v řízeních vedených 

katastrálními úřady. Komentářem k OdpŠk
173

 zmiňované postupy míří zejména na 

opožděný zápis poznámky do katastru nemovitostí a nevyznačení zástavního práva 

v katastru.
174

  

Určité specifikum však může být spatřováno v řízení před katastrálním 

úřadem, které se vyznačuje déletrvající nečinností. Takový postup orgánu veřejné 

moci vede jednak k presumovanému vzniku nemajetkové újmy, ale rovněž vzhledem 

                                                                                                                                                                     
nesprávným úředním postupem, jestliže příslušné orgány podaly o hrozící povodni obyvatelstvu 

informace, které vycházely v daném čase ze všech dostupných údajů, které měl krizový štáb povodně 

reálně k dispozici.“ 
169

  Viz rozsudek NS ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 737/2013. 
170

  Oproti tomu je pouhé samotné podávání informací obecně upraveno v zákoně č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, nebo v oblasti životního prostředí v zákoně č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace o životním prostředí. 
171

  Viz ustanovení § 83 odst. 1 SŘ, obdobně k tomu i POTĚŠIL, L. In: POTĚŠIL, L., HEJČ, D., 

RIGEL, F., MAREK, D.: Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 339 
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  Srov. Nález ÚS ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. IV. ÚS 3476/11. 
173

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 180. 
174

  Srov. Rozsudek NS ze dne 18. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1549/99, obdobně rozsudek NS ze dne 

4. dubna 2013, sp. zn. 28 Cdo 1702/2012. 
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ke zpětnému účinku vkladu práva do katastru nemovitostí je ve většině případů 

způsobilý ke vzniku škody v podobě ušlého zisku.  

To souvisí i s vymezením okamžiku určení promlčení doby dle ustanovení 

§ 32 odst. 1 OdpŠk. Tato doba se odvíjí od okamžiku, kdy se poškozený o dané 

škodě dozvěděl (v některých případech bude splývat okamžik vzniku škody 

a okamžik, kdy se o ní poškozený dozvěděl, v jeden) a rovněž i o tom, kdo mu danou 

škodu způsobil. Právě okamžik o vědomosti vzniku škody poškozenému nemůže být 

ovlivněn zpětným účinkem vkladu vlastnického práva.
175

 Pokud např. vznikla 

v důsledku déletrvajícího vkladového řízení škoda spočívající v zamezení realizace 

vlastnického práva – nejčastěji se jedná o ušlý zisk – „nemůže promlčecí doba začít 

běžet dříve, než je vlastnické právo poškozeného vůbec konstituováno, a než se tedy 

poškozený o existenci svého vlastnického práva vůbec dozví.“
176

 

6.7. Policejní oblast, postup policie 

Postup Policie České republiky – jako tomu bylo u předchozích orgánů 

veřejné moci – je veden zásadou přiměřenosti a zdrženlivosti dle ustanovení 

§ 11 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále „ZoPol“).  

Tyto zásady se dle některých autorů projevují tak, že k zákonnému využití 

konkrétního oprávnění nepostačuje pouze skutečnost, že dané oprávnění pro policii 

existuje, ale musí existovat určitý racionální důvod pro užití takového prostředku.
177

 

Tento názor je bohatě podpořen i judikaturou NSS, o čemž svědčí i v poslední době 

velmi medializovaný případ osoby Z. C., jež byla v rámci policejní akce s názvem 

„Morava“ zaměřené na nelegální imigranty vyzvána k prokázání totožnosti, což 

odmítla, a následně byla předvedena na policejní služebnu. Proti těmto zásahům se 

Z. C. bránila prostřednictvím žaloby dle ustanovení §82 SŘ pro nezákonnost zásahu 

s odůvodněním, že postup policie byl nepřiměřený a nezákonný, jelikož muselo být 

zřejmé z jejího vzhledu, jazykové vybranosti a individuálních projevů chování, že se 

nejedná o hledané nelegální imigranty. NSS rozhodl, že toto subjektivní hodnocení 

nemůže jednoznačně prokázat totožnost osoby a tím ji vyloučit z okruhu hledaných 

imigrantů, a tedy že se nejedná o nezákonný zásah.
178

 V případě, že by policie 
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 Srov. Rozsudek NS ze dne 29. května 2014, sp. zn. 30 Cdo 1964/2013. 
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 Srov. Nález ÚS ze dne 24. července 2014, sp. zn. I. ÚS 1744/12. 
177

  Viz VANGELI, B.: Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014. s. 64. 
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  Viz rozsudek NSS ze dne 28. ledna 2016, č. j. 10 As 236/2015 – 36. 
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využívala svoji pravomoc ke ztotožnění všech osob bez určitého podnětu, důvodu, 

jednalo by se o nezákonný zásah, který by byl považován za nesprávný úřední postup 

zasahující zejména do osobní sféry jednotlivce. Pokud by taková pravomoc byla 

vedena osobním zájmem policisty, např. snaha ztotožnit dívku za účelem seznámení, 

jednalo by se o zřejmý exces.  

Z dalších nesprávných úředních postupů zmiňme alespoň:  

(i) nezákonné domovní prohlídky;
179

    

(ii) jednotlivé postupy ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zejména 

s přihlédnutím k explicitnímu vyjádření ustanovení §118a odst. 8, který 

stanoví, že při nesprávném postupu policisty může oprávněný (poškozený) 

postupovat podle  OdpŠk, jedná se typově o postupy zabraňující v jízdě; 

např. odtažení vozidla na základě pokynu strážníka obecní policie, kdy se 

může jednat o nezákonný zásah,
180

 jež může být způsobilý ke vzniku újmy 

ve smyslu OdpŠk; 

(iii) nezákonné odběry vzorku DNA,
181

 na které upozornil i Veřejný ochránce 

práv; 

(iv) nečinnosti Policie České republiky. 

Pro doplnění uvádím, že odpovědnost za újmu, kterou způsobila městská 

policie při výkonu své činnosti, odpovídá nikoliv stát, ale primárně z důvodu výkonu 

samostatné působnosti její zřizovatel, tedy obec.
182

 

Samostatnou otázkou zůstává uplatnění odpovědnosti dle ustanovení § 95 

ZoPol, dle kterého je stát „povinen nahradit škodu způsobenou policií v souvislosti s 

plněním úkolů“. Tato odpovědnost míří svým obsahem na skutkově odlišné situace, 

než by mohly nastat dle OdpŠk, a tedy nedochází k jejímu překrývání. To lze dovodit 

z faktu, že policista má zákonem danou pravomoc, jež může uplatňovat, a při jejím 

výkonu může docházet k újmě, která však není újmou ve smyslu nesprávného 

úředního postupu, jelikož policista činil svá jednání zákonem předvídaným 

způsobem. Takový postup postrádá prvek protiprávnosti, jež by vedl k uplatnění 

                                                           
179

  Viz rozsudek NS ze dne 11. listopadu 2015, sp. zn. 30 Cdo 1038/2013. 
180

   Viz rozsudek NSS ze dne 15. listopadu 2005, sp. zn. 8 Aps 1/2005 [932/2006 Sb.NSS]). 
181

  Viz rozsudek NS ze dne 24. dubna 2013, sp. zn. 30 Cdo 3279/2012, dále rozsudek NS ze dne 

28. února 2013, sp. zn. 30 Cdo 2778/2011. 
182

  Viz nález ÚS, ze dne 9. prosince 2014, sp. zn. II. ÚS 1894/14. 
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náhrady újmy dle OdpŠk. Ta by přicházela v úvahu pouze tehdy, pokud by daný 

policista překročil svou pravomoc.  

6.8. Další oblasti nesprávného úředního postupu  

Jak z výše uvedeného vyplývá, jednotlivé formy a možnosti nesprávného 

úředního postupu jsou velmi rozmanité a prostupují právním řádem vždy tam, kde 

dochází k výkonu veřejné moci. Jedním z dílčích cílů této práce je právě poukázat na 

takovou rozmanitost, proto je nutné zmínit alespoň v hrubých rysech i některé další 

oblasti nesprávného úředního postupu.  

6.8.1. Dohledová činnost (nad finanční oblastí) 

Velmi rozsáhlou oblastí, v níž může docházet k nesprávnému úřednímu 

postupu je dohledová činnost, a to zejména v oblasti finančních služeb.
183

  

Již samotné zakotvení stěžejního subjektu provádějícího dohledovou činnost 

v zákoně České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

(dále „zákon o ČNB“), dává České národní bance (dále „ČNB“) rozsáhlou 

pravomoc a působnost, která je rozšířena jednotlivými dalšími zákony, jako 

např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
184

 zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 

zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, zákon 

č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu nebo 

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.  

Rozsáhlost materie je umocněna i samotným vymezením dohledu 

v ustanovení § 44 odst. 2 zákoně o ČNB, jež za takovou činnost považuje činnost 

související s licencemi, povoleními, registracemi, dodržováním právních předpisů, 

získáváním informací a jejich ověřování, ukládáním nápravných opatření, případně 

vedením řízení o správních deliktech a přestupcích.
185

  

Dle odborné literatury není nejčastějším případem nesprávného úředního 

postupu v této oblasti nesprávná aplikace nástrojů, které mohou orgány dozoru 

                                                           
183

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 154. 
184

  Viz ustanovení § 25 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, které stanoví, že „Činnost bank včetně 

jejich poboček působících na území cizího státu podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému Českou 

národní bankou, včetně kontrol na místě.“ 
185

 SMUTNÝ, A. In: PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORÁ, P.: Zákon o bankách. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 216. 
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využít, ale zejména jejich nedostatečná aktivita při ukládání jednotlivých postihů 

finančním subjektům.
186

  

6.8.2. Stavební řízení 

V oblasti stavebního řízení se vyskytují nesprávné úřední postupy, které 

byly nastíněny již výše. Jedná se zejména o: 

(i) nečinnost v oblasti jednotlivých řízení – průtahy; 

(ii) nečinnost při kontrolní činnosti – např. v případě stavby, jež ohrožuje 

majetek, a s tím spojené případné nezahájení příslušného řízení z moci 

úřední za současného splnění všech zákonem předpokládaných podmínek; 

nebo 

(iii) vyznačení nesprávné doložky právní moci na stavebním povolení.
187

 

6.8.3. Notáři a exekutoři 

Relativně samostatná oblast úředního postupu je činnost notáře a soudního 

exekutora ve smyslu ustanovení § 4 OdpŠk, jež explicitně vyjmenovává některé 

možné výkony státní správy, a to sepisování veřejných listin o právních jednáních, 

úkony notáře jako soudního komisaře a úkony soudního exekutora při výkonu 

exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných 

z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu. 

Zmiňme alespoň jeden příklad nesprávného úředního postupu v této oblasti, 

jež vyplývá z nedávného rozsudku NS ze dne 27. ledna 2015, sp. zn. 30 Cdo 

1966/2013, který staví najisto, že „Provedení vidimace zjevně nevěrohodné listiny je 

nesprávným úředním postupem.“ 

6.8.4. Státní zástupci, finanční arbitr, lesní stráže  

Státním zástupcem vykonané úkony jsou považovány za úkony státního 

zastupitelství s cílem zajistit jeho působnost. Jestliže dojde v této oblasti 

k nesprávnému úřednímu postupu, postupuje se dle režimu OdpŠk s odkazem na 

ustanovení § 23 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.    

Finanční arbitři – jako úřední osoby – postupují ve svých řízeních dle 

ustanovení § 24 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále „ZFA“), dle SŘ 

                                                           
186

 VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 155. 
187

  Srov. Rozsudek NS ze dne 19. kvetla 2005, sp. zn. 25 Cdo 890/2004. 
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a jsou při výkonu veřejné moci nadáni pravomocí správního orgánu.
188

 V rámci 

smírčího řízení rozhodují nálezem, jež má povahu správního rozhodnutí a je plně 

přezkoumatelný dle části V. OSŘ. Odpovědnost státu dle OdpŠk lze dovodit 

z neexistence speciálních ustanovení v ZFA, což v současné době potvrdila i 

judikatura, např. rozsudek NS ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 25 Cdo 4744/2010.   

S odpovědností státu za újmu se setkáváme i v případě plnění úkolů lesní 

stráže dle ustanovení § 39a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon).
189

 

6.9. Kolizní oblasti nesprávného úředního postupu 

Velmi obsáhlou oblastí, jež by si zasloužila samostatné zpracování, jsou 

kolizní případy nesprávného úředního postupu. Tyto oblasti se vyznačují tím, že se 

na jedné straně jedná o postup orgánů veřejné moci, avšak takový postup není 

způsobilý naplnit podmínky pro uplatnění odpovědnosti dle OdpŠk z důvodu svého 

materiálního charakteru.   

Dále jsou v této práci zmíněny činnosti, jež nemohou být považovány za 

nesprávný úřední postup, případně výjimky z nich. 

6.9.1. Normotvorná (ne)činnost  

Kolizním případem, kterým se zabýval jak NS, tak ÚS, je samotný proces 

přijímání zákonů Parlamentem České republiky. NS ve svém rozhodnutí vycházeje 

z volného mandátu poslance nebo senátora judikoval, že: „Proces přijímání zákonů 

hlasováním v Poslanecké sněmovně či Senátu Parlamentu České republiky není 

úředním postupem ve smyslu § 13 zákona č. 82/1998 Sb.; z výsledku hlasování 

o návrhu zákona nelze dovozovat odpovědnost státu za škodu ve vztahu k jednotlivým 

voličům.“
190

 ÚS pak zdůraznil, že odpovědnost za výkon zákonodárné (normotvorné) 

pravomoci je v prvé řadě politická
191

 a že normativní (ne)činnost nespadá pod 

odpovědnost dle ustanovení § 13 OdpŠk. Tento názor se stal podkladem pro další 

rozhodování ÚS, který normotvornou pravomoc orgánů veřejné moci obecně 
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  Viz VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 41-42. 
189

  VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 40. 
190

  Viz rozsudek NS ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 1124/2005, obdobně pak usnesení NS ze 

dne 4. června 2008, sp. zn. 25 Cdo 1220/2007. 
191

  Viz nález ÚS, ze dne 28. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09. 
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vyčlenil z nesprávného úředního postupu dle OdpŠk.
192

 Explicitně pak i NS potvrdil, 

že normativní činnost vlády nespadá do režimu dle ustanovení § 13 OdpŠk.
193

  

Za výjimky z výše uvedeného lze považovat tři specifické oblasti, a to: 

(i) činnosti související s normotvornou pravomocí mající administrativní 

charakter;  

(ii) nečinnost spočívající v opožděné, nedostatečné nebo absentující 

implementaci sekundárního práva Evropské unie do národního právního 

řádu; a  

(iii) quasi-normativní činnost. 

V prvém případě se jedná o takové činnosti, které přímo bezprostředně 

souvisí s normotvornou činností, avšak do ní samotné nezasahují. Typicky se jedná 

o administrativní úkony spojené s takovou pravomocí, např. nesprávná publikace 

zákona ve sbírce zákonů.
194

  

Ve druhém případě, který je postavený dle názoru ÚS a NS na jiném 

skutkovém a právním základě než nesprávné úřední postupy dle OdpŠk, se jedná o 

odpovědnost státu za porušení povinnosti při implementaci. Ta vychází z požadavku 

loajality, což určil Evropský soudní dvůr, zejména ve svém rozsudku ve věci 

Francovich.
195

 OdpŠk s tímto typem nečinnosti nepočítá a nebude tedy aplikován.
196

 

Jelikož neexistuje žádná právní úprava směřující k náhradě újmy při porušení 

implementační povinnosti, na danou újmu nebude aplikován OdpŠk (což připouští 

i ÚS) a soudy budou rozhodovat o takové újmě zcela samostatně s použitím analogie. 

Vzhledem k podobnosti je možné, že právě díky analogii se jednotlivé případy budou 

řešit obdobně jako případy v režimu OdpŠk. Otázkou pro zákonodárce zůstává, zda 

by nebylo vhodné podřadit tento typ nečinnosti, jež se vztahuje i na zákonodárce, 

pod ustanovení § 13 OdpŠk a to za současného zachování všech podmínek, které se 
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  Viz nález ÚS ze dne 8. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08. 
193

  Viz rozsudek NS ze dne 13. července 2011, sp. zn. 25 Cdo 1210/2009. 
194

  Viz nález ÚS ze dne 22. září 1999, sp. zn. I. ÚS 245/98.  
195

  Srov. rozsudek ve spojených věcech C-6/1990 a C-9/1990 Andrea Francovich a Daniela Bonifaci 

a ostatní v. Italská republika, SbSD 1991, s. I-5327, který stanovuje, že „by plná účinnost norem 

Společenství byla zpochybněna a ochrana práv, které přiznávají, oslabena, kdyby jednotlivci neměli 

možnost získat náhradu škody, jsou-li jejich práva narušena porušením práva Společenství členským 

státem, resp. jeho orgány. Náhrada škody, k tíži členského státu, je nezbytná zvláště tehdy, kdy je plný 

účinek norem Společenství závislý na určité činnosti ze strany státu, a kdy v důsledku absence nebo 

nedostatků této činnosti, nemohou tímto poškození jednotlivci, uplatnit u vnitrostátních soudů práva, 

jež jim přiznává právo Společenství.“ 
196

  SVOBODA, P.: Odpovědnost států EU za škodu způsobenou jednotlivci. Právní rádce, 2000, č. 1. 

s. 17. 
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vyžadují a uplatňují v rámci judikatury Evropského soudního dvora, čímž by bylo 

možné odstranit vznikající dvojkolejnost odškodňování v českém právním řádu.
197

    

Ve třetím případě se pak jedná o situaci, kdy v rámci normativní činnosti je 

vydán obecně závazný normativní akt, který však díky svému obsahu směřujícímu ke 

konkrétnímu subjektu a povinnosti postrádá svůj základní předpoklad spočívající 

právě v obecnosti. Takový akt je nutné považovat dále za individuální právní akt 

a lze se domáhat náhrady újmy plně dle OdpŠk.
198

       

6.9.2. Činnost Ústavního soudu  

Specifické postavení v rámci uplatňování nároků dle OdpŠk má ÚS. 

Významné je, že při déletrvajících řízeních se do celkové doby řízení započítává 

i doba, po níž běželo řízení o ústavní stížnosti. Mělo-li by dojít v řízení před ÚS 

k jinému nesprávnému úřednímu postupu dle ustanovení § 13 OdpŠk, není možné 

aplikovat postup dle OdpŠk, ale poškozený se má obrátit na ESLP. Samotný ÚS toto 

zdůvodňuje tím, že není možné, aby jeho vykonatelná rozhodnutí, proti nimž se nelze 

odvolat a jež nemůže přezkoumat ani sám ÚS, mohl přezkoumávat obecný soud 

(případně úřad dle ustanovení § 6 OdpŠk) dle režimu OdpŠk.
199

  

6.9.3. Hospodaření s majetkem 

Vyloučené nesprávné úřední postupy z OdpŠk vyplývají rovněž i přímo 

ze zákonné úpravy a z charakteru vztahu vznikajícího mezi případným poškozeným 

a státem. Jako příklad uvádím ustanovení § 46 věta první zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jež stanoví, 

že: „Škoda vzniklá v důsledku postupů a rozhodování při hospodaření s majetkem 

podle tohoto zákona není škodou způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem.“ Postup orgánů veřejné moci, vystupujících 

v takových vztazích, např. Státní pozemkový úřad (návaznost na Pozemkový fond 

České republiky) v uzavírání nájemních smluv, bude posuzován plně 

dle soukromoprávních předpisů.
200
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  Viz nález ÚS ze dne 28. června 2011, č. j. II. ÚS 1518/10. 
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   Viz rozsudek NS ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. 28 Cdo 542/2011. 
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  Srov. Nález ÚS ze dne 19. září 2013, sp. zn. II. ÚS 179/13, dále rozsudek NS ze dne 

24. června 2015, sp. zn. 30 Cdo 1260/2014. 
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  Srov. Rozsudek ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 25 Cdo 214/2006. 
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7. Odpovědnost územně samosprávných celků za škodu 

způsobenou nesprávným úředním postupem 

Při určování jednotlivých možností odpovědnosti za škodu způsobenou 

nesprávným úředním postupem je nutné upozornit, že nesprávného postupu se 

mohou dopouštět i územně samosprávné celky v rámci své samostatné působnosti.  

Pro obecné vymezení této odpovědnosti platí obdobné teze jako při 

odpovědnosti státu. Navíc odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním 

postupem vycházející z ustanovení § 22 OdpŠk plně koresponduje s ustanovením 

§ 13 OdpŠk, což předurčuje tomuto postupu obdobné prvky.
201

  

Stěžejní rozdíly, na které bylo upozorňováno v rámci celé práce, spočívají 

zejména v: 

(i) osobě povinného (škůdce), kdy se jedná o územně samosprávné celky při 

výkonu samostatné působnosti, tedy obce a vyšší územně samosprávné 

celky, kraje; 

(ii) působnosti, která předurčuje možné nesprávné úřední postupy a jež je jim 

dána zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákonem č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze; a zejména 

(iii) procesním postupem, kdy oprávněný (poškozený) – na rozdíl od 

odpovědnosti státu – nemá povinnost předběžného projednání nároku jako 

procesní podmínku, což plyne z ustanovení § 25 OdpŠk, jež neodkazuje 

užití ustanovení o předběžné projednatelnosti nároku poškozeného.  

V případě posuzování nároku, jeho charakteru, splatnosti a určování 

jednotlivých odpovědnostních vztahů se užije subsidiárně OZ. 
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  Viz VOJTEK, P.: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář. Vyd. 3. Praha: C. H. 

Beck, 2012. s. 215. 
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo poukázat a upozornit na 

jednotlivé možné výkladové problémy v kontextu přijetí nové občanskoprávní 

úpravy, uvést jednotlivé oblasti nesprávného úředního postupu a případně doporučit 

určité návrhy de lege ferenda.  

Závěry, které z této diplomové práce plynou, lze shrnout do následujících 

bodů: 

Prvním bodem je problematické vymezení pojmu „nesprávný úřední 

postup“. Zákonná úprava nedává adresátu právní normy – mimo nečinnosti orgánu 

veřejné moci – žádné vodítko, co lze a nelze považovat za nesprávný úřední postup. 

Přestože judikatura určila jeho obecnou definici, i některé typy nesprávného úředního 

postupu, domnívám se, že by bylo vhodné rozšířit demonstrativní výčet upravený 

v ustanovení § 13 OdpŠk ve větě druhé. S tímto rozšířením úzce souvisí i skutečnost, 

že by bylo vhodné odstranit dvojkolejnost odpovědnosti vznikající v případě 

nedodržení povinnosti při implementaci směrnice do vnitrostátního právního řádu 

zakotvením této odpovědnosti do OdpŠk.  

Druhým bodem, jenž odkazuje na charakteristiku odpovědnostního vztahu, 

je otázka, zda se jedná o veřejnoprávní nebo soukromoprávní nárok. Současná 

literatura k této otázce není při vymezování jednotná. Jako dílčí závěr z této práce 

plyne, že zejména subsidiární užití OZ a uplatňování nároku u civilních soudů 

poukazuje na soukromoprávní povahu tohoto nároku, což zastává i Komentář 

k OdpŠk. Osobně se však přikláním k vymezení, že se jedná o „více než "prostý" 

soukromoprávní nárok jednotlivce vůči státu“
202

. Přestože se může zdát, že 

vymezení této charakteristiky je podružné, není tomu tak, jelikož tento závěr vede 

k určení dalšího směru, zda tedy postupovat při uplatňování nároků soukromoprávní 

cestou, či nikoliv.  

Třetím bodem, který odkazuje na přijetí OZ, je zkoumání koncepční změny 

ze sankční teorie na preventivní teorii odpovědnosti v soukromém právu.
203

 Přednost 

preventivního pojetí před sankčním je dovozována subsidiárně s odkazem na 

ustanovení § 26 OdpŠk z OZ. Přestože se tento závěr, který vede ke vzniku 
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soukromoprávního odpovědnostního (latentního) vztahu vždy při jakémkoliv výkonu 

veřejné moci, zdá logický, je nutné v závěru poukázat i na určitý rozpor. Ten plyne 

z latentního „dozorování“ výkonu veřejné moci soukromoprávním odpovědnostním 

vztahem, jež je závislý na výkonu veřejného moci. Otázkou tedy zůstává, zda je toto 

pojetí správné a jestli nevzniká hlavní rozpor již z ustanovení § 1 OZ, kdy 

„Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ 

Přestože dílčí závěr o preventivní koncepci je dle mého názoru správný, není zde tato 

otázka podrobně řešena a otevírá další možnosti pro zkoumání v této oblasti.  

S tímto bodem nutně souvisí i vymezení jednotné terminologie. Přestože 

náhrada škody dle OdpŠk má svůj odraz v článku 36 LZPaS a nemateriální újma 

vychází zejména z EÚLP, v současné době s přihlédnutím k subsidiárnímu užití OZ, 

se jedná v souhrnu o újmu. Nutně z toho plyne logická otázka, zda by se 

terminologicky nemělo jednat o odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu 

veřejné moci, čímž by došlo ke sjednocení pojmosloví.
204

 Obdobně lze uvažovat 

o sjednocení dikce ustanovení § 13 OdpŠk tak, aby vyjadřovalo „právo na náhradu 

škody způsobené nesprávným úředním postupem …“, nikoliv, že „stát odpovídá za 

škodu …“. 

Je nutné však připomenout, že tyto závěry o určení povahy nároku, 

terminologické nedůslednosti atp., i přes svoji důležitost, budou v praxi 

oprávněnému zcela lhostejné.  

V praktické rovině bylo poukázáno na jednotlivé konkrétní případy 

nesprávného úředního postupu a na možná řešení souvisejících sporných otázek. Při 

zkoumání jednotlivých případů nesprávného úředního postupu byly vyčleněny 

jednotlivé oblasti dle zvláštnosti právní úpravy nebo zajímavosti tématu vyplývající 

z doposud nezpracované materie.  

Oblasti, na něž byl kladen důraz, vykazují tedy určitá specifika jako např. 

řešení otázek v souvislosti s hrazením ceny zvláštní obliby dle ustanovení § 2969 

OZ, užití principu proporcionality při kontrolní činnosti a vymezení jeho odlišností 

v daňové oblasti, nebo jsou zmíněny s ohledem na svou aktuálnost jako v případě 

nezákonného vyžadování prokázání totožnosti v policejní oblasti.  
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V těchto jednotlivých případech byla jednoznačně prokázána provázanost 

jednotlivých oblastí práva, kdy na postup orgánu veřejné moci je nutné nahlížet 

optikou (i) samotného zakotvení jeho pravomocí (tj. úpravy pravomocí orgánů 

veřejné moci zpravidla ve zvláštních předpisech správního práva); (ii) subsidiární 

úpravy (tj. úpravy o kontrolní činnosti v KŘ); (iii) ochrany před takovým postupem 

(tj. určení nezákonného zásahu dle SŘS); a (iv) nápravy vzniklého nežádoucího 

stavu, újmy, v důsledku takového postupu (tj. uplatnění nároku dle OdpŠk, včetně 

subsidiárního užití OZ).  

Ostatní oblasti jsou uvedeny alespoň v hrubých obrysech tak, aby bylo 

poukázáno na základní charakteristiku nesprávného úředního postupu, jako postupu 

velmi rozmanitého a doplňkového. Kolizní oblasti pak míří zejména na 

implementační povinnost. 

Přestože tato práce naplnila ve větší míře očekávaný přínos nastíněný 

v úvodu, tedy upozornila na specifické aspekty v kontextu nově přijaté 

občanskoprávní úpravy, představila možný přehled jednotlivých typů nesprávného 

úředního postupu, specifikovala nedostatky a navrhla některé dílčí změny, jsem si 

plně vědom toho, že některé odpovědi či dílčí otázky by snesly podrobnějšího 

zkoumání, což však nemohlo být v rámci rozsahu a účelu této práce zohledněno.  

Hlavní přínos této práce pak shledávám v možném uplatnění preventivní 

koncepce i na odpovědnostní vztahy dle OdpŠk, jež vytváří zajímavý právní rámec 

ve vztahu subsidiarity k OZ. Tento přístup nebyl dle dostupných informací na 

vymezené právní vztahy doposud uplatněn.   

Právní úprava odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným 

úředním postupem není komplexní a vykazuje některé nedokonalosti. Přestože si 

jednoznačně zaslouží více pozornosti v odborné literatuře, a to nejen kvůli 

potřebnému praktickému vymezení jednotlivých nesprávných úředních postupů, ale 

zejména s ohledem na nutnost řešení souvisejících koncepčních otázek. Právě tyto 

otázky pak v návaznosti na obecné právní zásady vedou k pevnému zakotvení tohoto 

druhu odpovědnosti v systému práva a právním řádu vůbec. 

Závěrem bych se chtěl vrátit k úvodní myšlence o limitech veřejné moci 

a zdůraznit, že OdpŠk v sobě odráží určitou míru uvědomění si možnosti porušení 

těchto limitů a slouží jako prostředek k nápravě případného vzniklého nepříznivého 

stavu. Takový přístup pak vyjadřuje a potvrzuje principy demokratického právního 

státu.   
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Zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon. 

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon). 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích. 

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů. 

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 



- 73 - 

Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, 

kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv z roku 1950, publikovaná pod č. 209/1992 

Sb., dostupná také z: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 

Důvodové zprávy: 

Důvodová zpráva k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád), Sněmovní tisk č. 292. Dostupná také z: 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t029200a.htm 

Důvodová zpráva k OZ ze dne 3. února 2012, Sněmovní tisk 362/0, Dostupná také z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf  

Judikatura: 

Rozsudek ESLP ze dne 6. 4. 2000 Comingersoll S. A. proti Portugalsku, stížnost 

č. 35382/97, odst. 27 až 36. 

Rozsudek ESLP ve spojených věcech C-6/1990 a C-9/1990 Andrea Francovich a 

Daniela Bonifaci a ostatní v. Italská republika, SbSD 1991. 

Judikatura Ústavního soudu České republiky 

Nález ÚS ze dne 22. září 1999, sp. zn. I. ÚS 245/98. 

Nález ÚS ze dne 28. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01. 

Nález ÚS ze dne 11. prosince 2003, sp. zn. III. ÚS 124/03. 

Nález ÚS ze dne 7. října 2008, sp. zn. ÚS II. ÚS 99/07. 

Nález ÚS ze dne 18. listopadu 2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07. 

Nález ÚS ze dne 28. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09. 

Nález ÚS ze dne 23. února 2010, sp. zn. II. ÚS 1612/09. 

Nález ÚS ze dne 8. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08. 

Nález ÚS ze dne 28. června 2011, sp. zn. II. ÚS 1518/10. 

Nález ÚS ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. IV. ÚS 3476/11. 

Nález ÚS ze dne 19. září 2013, sp. zn. II. ÚS 179/13. 
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Nález ÚS ze dne 12. května 2014, sp. zn. I. ÚS 4227/12. 

Nález ÚS ze dne 24. července 2014, sp. zn. I. ÚS 1744/12. 

Nález ÚS ze dne 9. prosince 2014, sp. zn. II. ÚS 1894/14. 

Usnesení ÚS ze dne 25. listopadu 1993, sp. zn. II ÚS 75/93 (3/1993 Usu). 

Veškerá výše uvedená rozhodnutí jsou dostupná v databázi Ústavního soudu České republiky 

přístupné na internetové stránce http://nalus.usoud.cz/. 

Judikatura Nejvyššího soudu České republiky 

Rozsudek NS ze dne 29. června 1999, sp. zn. 2 Cdon 129/97.  

Rozsudek NS ze dne 18. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1549/99. 

Rozsudek NS ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 25 Cdo 430/2000. 

Rozsudek NS ze dne 27. června 2002, sp. zn. 25 Cdo 1629/2000. 

Rozsudek NS ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1802/2002. 

Rozsudek NS ze dne 26. května 2004, sp. zn. 25 Cdo 356/2003. 

Rozsudek NS ze dne 19. května 2005, sp. zn. 25 Cdo 890/2004. 

Rozsudek NS ze dne 20. prosince 2006, sp. zn. 25 Cdo 2840/2004. 

Rozsudek NS ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 1124/2005. 

Rozsudek NS ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 25 Cdo 214/2006. 

Rozsudek NS ze dne 27. května 2009, sp. zn. 25 Cdo 1455/2007. 

Rozsudek NS ze dne 11. března 2010, sp. zn. 25 Cdo 5521/2007. 

Rozsudek NS ze dne 23. září 2010, sp. zn. 30 Cdo 958/2009. 

Rozsudek NS ze dne 5. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 4815/2009. 

Rozsudek NS ze dne 20. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 1337/2010. 

Rozsudek NS ze dne 10. března 2011, sp. zn. 30 Cdo 2742/2009. 

Rozsudek NS ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. 28 Cdo 542/2011. 

Rozsudek NS ze dne 11. května 2011, sp. zn. 28 Cdo 4035/2009. 

Rozsudek NS ze dne 21. června 2011, sp. zn. 30 Cdo 162/2010. 

Rozsudek NS ze dne 13. července 2011, sp. zn. 25 Cdo 1210/2009. 

Rozsudek NS ze dne 2. srpna 2011, sp. zn. 28 Cdo 590/2011. 

http://nalus.usoud.cz/
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Rozsudek NS ze dne 7. září 2011, sp. zn. 30 Cdo 4385/2010. 

Rozsudek NS ze dne 14. listopadu 2011, sp. zn. 30 Cdo 1191/2011. 

Rozsudek NS ze dne 11. ledna 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010. 

Rozsudek NS ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 30 Cdo 4336/2010. 

Rozsudek NS ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 25 Cdo 4744/2010.   

Rozsudek NS ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 28 Cdo 2519/2011. 

Rozsudek NS ze dne 30. května 2012, sp. zn. 28 Cdo 1923/2010. 

Rozsudek NS ze dne 17. ledna 2013, sp.zn. 30 Cdo 2174/2012. 

Rozsudek NS ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 30 Cdo 4091/2011. 

Rozsudek NS ze dne 28. února 2013, sp. zn. 30 Cdo 2778/2011. 

Rozsudek NS ze dne 4. dubna 2013, sp. zn. 28 Cdo 1702/2012. 

Rozsudek NS ze dne 24. dubna 2013, sp. zn. 30 Cdo 3279/2012.  

Rozsudek NS ze dne 21. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 737/2013. 

Rozsudek NS ze dne 29. května 2014, sp. zn. 30 Cdo 1964/2013. 

Rozsudek NS ze dne 24. června 2015, sp. zn. 30 Cdo 1260/2014. 

Rozsudek NS ze dne 27. ledna 2015, sp. zn. 30 Cdo 1966/2013. 

Rozsudek NS ze dne 21. července 2015, sp. zn. 30 Cdo 2019/2014. 

Rozsudek NS ze dne 21. října 2015, sp. zn. 30 Cdo 1989/2015. 

Usnesení NS ze dne 23. února 2005, sp. zn. 25 Cdo 773/2004 (C 3267). 

Usnesením NS ze dne 26. září 2007, sp. zn. 20 Cdo 923/2007. 

Usnesení NS ze dne 29. října 2007, sp. zn. 25 Cdo 2378/2005. 

Usnesení NS ze dne 4. června 2008, sp. zn. 25 Cdo 1220/2007. 

Usnesení NS ze dne 7. ledna 2010, sp. zn. 25 Cdo 1293/2009. 

Usnesení NS ze dne 11. března 2010, sp. zn. 25 Cdo 1018/2007 (C 7530). 

Usnesení NS ze dne 9. prosince 2010, sp. zn. 30 Cdo 4196/2009. 

Usnesení NS ze dne 15. června 2011, sp. zn. 28 Cdo 2699/2010 

Usnesení NS ze dne 14. prosince 2011, sp. zn. 28 Cdo 1572/2009. 
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Usnesení NS ze dne 15. prosince 2011, sp. zn. 28 Cdo 1217/2010. 

Usnesení NS ze dne 22. května 2013, sp. zn. 30 Cdo 276/2013. 

Sjednocující stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia NS ze dne 

13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněné pod č. 58/2011 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek. 

Většina výše uvedených rozhodnutí jsou dostupná v databázi Nejvyššího soudu České republiky 

přístupné na internetové stránce http://www.nsoud.cz/. 

Judikatura Nejvyššího správního soudu České republiky 

Rozsudek NSS ze dne 15. listopadu 2005, sp. zn. 8 Aps 1/2005 [932/2006 Sb.NSS]). 

Rozsudek NSS ze dne 26. ledna 2006, č. j. 8 As 12/2005. 

Rozsudek NSS ze dne 22. května 2008, sp. zn. 2 Aps 3/2007. 

Rozsudek NSS ze dne 20. srpna 2008, sp. zn. 1 Aps 1/2008. 

Rozsudek NSS ze dne 3. prosince 2009, č. j. 2 Aps 2/2009-52. 

Rozsudek NSS ze dne 22. července 2011 sp. zn. 5 Afs 61/2010. 

Rozsudek NSS ze dne 21. března 2012, č. j. 1 As 25/2012 – 34. 

Rozsudek NSS ze dne 23. dubna 2014, č. j. 6 Ads 87/2013-131. 

Rozsudek NSS ze dne 21. května 2014, č. j. 6 Ads 89/2013-140. 

Rozsudek NSS ze dne 22. července 2015, č. j. 2 As 238/2014-37. 

Rozsudek NS ze dne 11. listopadu 2015, sp. zn. 30 Cdo 1038/2013. 

Rozsudek NSS ze dne 27. ledna 2016, č. j. 6 As 109/2015. 

Rozsudek NSS ze dne 28. ledna 2016, č. j. 10 As 236/2015 – 36. 

Usnesení NSS ze dne 27. července 2010, č. j. č.j. 5 Afs 92/2008-147. 

Usnesení NSS ze dne 25. září 2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34, tzv. „Kordárna“. 

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 31. srpna 2005, sp. zn. 2 Afs 144/2004 

[735/2006 Sb.NSS]. 

Veškerá výše uvedená rozhodnutí jsou dostupná v databázi Nejvyššího správního soudu České 

republiky přístupné na internetové stránce http://www.nssoud.cz/ 

Judikatura – ostatní  

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 78 Ad 2/2013 – 

190. 

http://www.nssoud.cz/
http://www.nssoud.cz/
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Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 8. července 1997, sp. 

zn. 6 Co 704/97. 

Rozhodnutí Okresního soudu Plzeň – Jih ze dne 29. června 2007, sp. zn. 4C 

212/2005, publikované v časopise Soudní rozhledy, 2008, č. 1. s. 19. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem „Odpovědnosti za škodu 

způsobenou nesprávným úředním postupem“ dle zákona č. 82/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 

Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Formálně je práce rozdělena do sedmi základních kapitol, jež jsou dále 

členěny do jednotlivých podkapitol.  

V prvé kapitole je pojednáváno o historickém vývoji právní úpravy 

odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci a o současných pramenech práva, včetně 

uvedení základní literatury. 

Druhá kapitola směřuje k charakterizování odpovědnostního vztahu jako 

vztahu soukromoprávního a základnímu vymezení pojmu „nesprávný úřední 

postup“. Ten je obecně definován jako každý postupu orgánu veřejné moci, který je v 

rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nejedná-li se o rozhodovací činnost. 

Třetí a čtvrtá kapitola reaguje na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, a analyzují jednotlivé dopady jeho subsidiárního užití na odpovědnostní 

vztahy. Zejména je řešena otázka koncepční změny odpovědnosti a to v přímé 

souvislosti s výkonem veřejné moci. Dále lze nalézt vymezení jednotlivých 

podmínek odpovědnosti (nesprávný úřední postup, vznik škody nebo nemajetkové 

újmy, příčinná souvislost) a jejich bližší určení. 

Pátá kapitola přináší základní vymezení nesprávného úředního postupu vůči 

rozhodovací činnosti jak v materiální (obsahové odlišnosti), tak formální rovině 

(procesní odlišnosti). 

V šesté a následně sedmé kapitole je specificky pojednáno o jednotlivých 

typech nesprávného úředního postupu jako např. kontrolní nebo daňové postupy, 

včetně postupu územně samosprávných celků. 

Závěr je pak věnován shrnutí tématu, subjektivnímu zhodnocení autora a 

doporučení případných změn de lege ferenda. 
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Abstract  

This diploma thesis focuses on the topic of "Liability for damage caused by 

incorrect administrative procedure" under Act No. 82/1998 Coll., on liability for 

damage caused within the exercise of public authority by a decision or incorrect 

administrative procedure and on the amendment to Act No. 358/1992 Coll., on 

notaries and their activities (Notary Act), as amended. 

Formally, the thesis is divided into seven chapters, which are further split 

into individual subchapters. 

The first chapter deals with the historical development of legislation 

governing state liability within the exercise of public authority and with current 

sources of law, including the introduction of literature. 

The second chapter focuses on the characterization of the liability as a part 

of private law and on the basic definition of the term "incorrect administration 

procedure". This term is generally defined as any procedure of a public authority 

excluding decision-making activities, which is in conflict with generally applicable 

legal regulations. 

The third and fourth chapters respond to the adoption of Act No. 89/2012 

Coll., Civil Code, and analyse individual impacts of its secondary application to 

liability obligations. In particular, the thesis address the question of the conceptual 

change of liability, namely in direct connection with the exercise of public authority. 

Further, there are definitions of individual conditions of liability (incorrect official 

procedure, damage or intangible damage, causality) and their further determination. 

The fifth chapter presents the basic definition of the incorrect administrative 

procedure in the contradiction to decision-making activities on both material (content 

differences) and formal level (procedural differences). 

In the sixth and then seventh chapter, the thesis deals with individual types 

of the incorrect administrative procedure, such as controlling or tax procedures, 

including the procedure of local and regional self-governing units. 

The conclusion is devoted to the summary of the topic, the subjective 

evaluation of the author and recommendations of possible changes de lege ferenda.  



- 80 - 

Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 

 

Liability for damage caused by incorrect administration procedure 

 

 

Klíčová slova 

odpovědnost za škodu – nesprávný úřední postup  

 

Key words 

Liability for damages – incorrect administration procedure  

 


