UNIVERZITA KARLOVA
Právnická fakulta
Katedra občanského práva

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová

Náhrada škody způsobené nesprávným
úředním postupem
Rigorózní práce

Vedoucí rigorózní práce: Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Občanské právo hmotné
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 31.10.2016

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

Prohlášení:
Prohlašuji, že předloženou rigorózní práci jsem vypracovala samostatně a že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání
jiného nebo stejného titulu.

…………………………………
Mgr. Bc. Zdeňka Danielová

V Praze dne

ii

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu rigorózní práce prof. JUDr. Janu
Dvořákovi, CSc. za jeho vstřícnost a cenné rady, které mi při vypracování této práce
poskytl. Zároveň děkuji za poskytnuté rady a praktické zkušenosti JUDr. Anně
Portychové a JUDr. Květoslavě Hovorkové.

iii

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

English abstract
Compensation of damage caused by maladministration
This thesis covers the topic of compensation for damage (non-pecuniary damage) caused
in the exercise of public authority by an irregularity in the conduct of proceedings,
evaluating substantive rules contained in the Act No. 82/1998 Coll. as well as specific
features of procedure concerning damage compensation with regard to jurisprudence of
the Supreme Court of the Czech Republic, the Constitutional Court of the Czech
Republic, and the European Court of Human Rights. This thesis is divided into eight parts.
Following the explanation of basic terms such as liability, damage, and liability for
damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in a decision or the
conduct of proceedings, the thesis goes on to describe the legal sources regarding the
compensation for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in
the conduct of proceedings. Further, the liability for damage caused in the exercise of
public authority by an irregularity in the conduct of proceedings and the claim for
compensation for damage is analysed. The main part of this thesis is devoted to the
manner and extent of compensation for pecuniary and non-pecuniary damage. Next, the
right to recourse and the limitation period applicable to compensation for damage (nonpecuniary damage) is addressed. The final part compares current legislation on
compensation for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in
the conduct of proceedings in the Slovak Republic and the Czech Republic. The thesis
contains judicial decisions of lower courts, higher courts as well as the European Court
of Human Rights, and it describes the circumstances of each particular case and their
impact on the extent of compensation awarded.
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Abstrakt
Rigorózní práce se zabývá náhradou škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené
nesprávným úředním postupem. Hodnotí jak hmotněprávní úpravu obsaženou v zákoně
č. 82/1998 Sb., tak specifika procesněprávního řízení o náhradu škody s ohledem na
judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu a Evropského soudu pro
lidská práva. Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol pozvolně provádějících daným
tématem. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy jako právní odpovědnost, újma,
odpovědnost za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci a nesprávný úřední postup,
poté navazuje právní úprava náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem,
následně je rozebrána odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem,
dále je práce věnována i uplatnění nároku na náhradu škody a nejrozsáhleji je rozebrán
způsob a rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy. Dále je v práci poukázáno
i na regresní úhradu, promlčení nároku na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) a na
závěr je uvedeno srovnání současné právní úpravy náhrady škody (příp. nemajetkové
újmy) způsobené nesprávným úředním postupem na Slovensku s naší právní úpravou této
problematiky. V práci jsou též zařazeny i rozsudky soudů prvního stupně, soudů
odvolacích a Evropského soudu pro lidská práva v konkrétních věcech, které jsou blíže
rozebrány, přičemž je v nich poukázáno na specifika, která soud v dané věci řešil
a na to, jaký vliv měly konkrétní okolnosti na určení výše přiznaného zadostiučinění
v těchto věcech.
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ÚVOD
Při výkonu státní moci může docházet k tomu, že státní moc je provedena v rozporu
s pravidly, které si sám stát stanovil, a v souvislosti s tím i ke vniku újmy, ať již majetkové
či nemajetkové. Jménem státu totiž jednají lidé, kteří mohou (byť se může jednat o velmi
vážené odborníky) mnohdy chybovat, a nastávají poté případy, kdy je státem vykonávána
veřejná moc nesprávně. Vzhledem k tomu, že stát se při výkonu své moci musí řídit svým
právním řádem a uznává-li pak právní řád princip, že nikomu by neměla být bez právního
důvodu působena újma, a jestliže je způsobena, měla by být odčiněna, musí být tedy
povinností státu za vzniklou újmu odpovídat a odčinit ji. Tato povinnost vyplývá pro
Českou republiku ze samotné Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod,
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) a rovněž i z dokumentů
evropské úrovně, jimiž je Česká republika vázána. Jedním z nejčastějších pochybení státu
a následný vznik újmy bývá způsoben právě nesprávným úředním postupem a v rámci
něho se poté nejčastěji jedná o nepřiměřenou délku řízení. Nesprávný úřední postup
představuje velmi široký pojem, jehož bližší charakterizaci téměř postrádá i sám zákon
č. 82/1998 Sb. V jakých konkrétních případech se jedná či nejedná o nesprávný úřední
postup, tedy muselo být konstatováno judikaturou.

Z dosud získané praxe mohu

konstatovat, že i přestože naše právní úprava zakotvuje povinnost poškozeného nárok
na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) nejprve uplatnit u úřadu uvedeného
v ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb., představuje v dnešní době i tak uplatnění nároku
na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy), která byla způsobena nesprávným úředním
postupem, velmi častý předmět řízení u civilních soudů. Ovšem často je tento nárok
uplatňován účastníky, kteří mají mnohdy v řízení chování až obstrukčního charakteru
a uplatňování nároku na náhrady škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným
úředním postupem se stalo téměř jejich živností.
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Vzhledem k shora řečenému jsem si jako téma své rigorózní práce zvolila náhradu škody,
která byla způsobena nesprávným úředním postupem. K samotnému názvu práce, kdy byl
použit pojem „škoda“ je třeba podotknout, že ač zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
již nevzal za východisko pojem „škoda“, ale pojem „újma“, pokrývající újmu majetkovou
i újmu nemajetkovou, zákonodárce na změnu nereagoval a zákonem č. 82/1998 Sb. je
stále používán pouze pojem „škoda“, což je patrno i z jeho samotného názvu a pojmu
„nemajetková újma“ používá pouze v ust. § 1 odst. 3 a v ust. § 31a odst. 1.
Při vypracování práce budu čerpat především z odborné literatury, 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) a dále i rovněž z Důvodové
zprávy k tomuto zákonu a z Důvodové zprávy k novele jmenovaného zákona provedené
zákonem

č.

160/2006

Sb.,

jímž

byl

nejzásadněji

změněn

zákon

č. 82/1998 Sb. Dále využiji taktéž Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod
a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která hraje zásadní roli při rozhodování
o přiznání přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným
úředním postupem soudy České republiky. Jako pomůcku příslušným orgánům
pro aplikaci ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., tak aby Česká republika splnila závazky
plynoucí pro ni právě z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
na navázanou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, vydalo v roce 2006
Ministerstvo spravedlnosti – Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České
republiky před Evropským soudem pro lidská práva Manuál pro aplikaci zákona
č. 82/1998 Sb., jenž je svou povahou doporučením, jak by měla být Kanceláří vládního
zmocněnce ustanovení zákona č. 82/1998 Sb. aplikována. Z tohoto Manuálu budu
při vypracování práce též značně čerpat, neboť zejména z něj je příslušnými orgány
vycházeno při výpočtu výše přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu,
jež má být poškozenému přiznáno. Vedle zmíněného Manuálu má při určování výše
přiměřeného

zadostiučinění

zásadní

význam

Stanovisko

občanskoprávního

a obchodního kolegia sp. zn. Cpjn 206/2010 vydané dne 13.4.2011 Nejvyšším soudem
České republiky v rámci jeho sjednocující pravomoci. To znamenalo zásadní průlom pro
sjednocení rozhodování příslušných orgánů o výši přiznaného zadostiučinění
za nemajetkovou újmu, když krom jiného stanovilo především výši základní částky, která
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se jeví Nejvyššímu soudu České republiky jako přiměřená a z níž by mělo být
při určování výše zadostiučinění vycházeno. Další významný zdroj představuje judikatura
Nejvyššího

soudu

České

republiky

a

Ústavního

soudu

České

republiky,

která je až na pár výjimek konstantní. V jednotlivých kapitolách budou výjimky blíže
specifikovány.
Cílem rigorózní práce je uchopit náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené
nesprávným úředním postupem komplexně a analyzovat jak hmotněprávní úpravu,
která je obsažena v zákoně č. 82/1998 Sb., tak specifika procesněprávního řízení
o náhradu škody a nemajetkové újmy s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu České
republiky, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Pro kompletnost
zpracování daného tématu v průběhu práce rovněž poukáži jak na rozsudky českých
soudů, tak i na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva o výši přiznaného
zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu v konkrétních věcech. Některé zásadní
rozsudky blíže rozeberu a poukáži na specifika, která v konkrétní věci soud řešil.
V rozsudcích rozebraných v kapitole pojednávající o způsobu a rozsahu náhrady škody
a nemajetkové újmy se pak zaměřím především na rozbor vlivu různých okolností
na výši přiznaného zadostiučinění, byť nepřiměřené dlouhé řízení trvalo například stejnou
dobu.
V rigorózní práci odpovím zejména na otázky, jaké právní prameny jsou základem
úpravy náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem, co představuje
nesprávný úřední postup, jaké jsou subjekty odpovědnosti za škodu (příp. nemajetkovou
újmu) způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem, jaké jsou
předpoklady toho, aby stát či územní samosprávné celky odpovídaly za škodu
(příp. nemajetkovou újmu) způsobenou nesprávným úředním postupem, jakým
způsobem je třeba nárok na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) uplatnit, jakým
způsobem a v jaké rozsahu se škoda (příp. nemajetková újma) nahrazuje. Dále odpovím
na otázky, jak je upravena regresní úhrada a promlčení nároku na náhradu škody
a

nemajetkové

újmy.

Na

závěr

své

práce

odpovím

na

otázku,

jak

se vyvinula slovenská právní úprava, která původně vycházela ze stejného zákona
č. 58/1969 Sb. jako úprava naše.
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Rigorózní práce je pro lepší orientaci rozdělena do osmi kapitol plynule na sebe
navazujících a pozvolně provádějících daným tématem.
V kapitole první na úvod rozeberu zásadní pojmy týkající se zvoleného tématu práce,
a to konkrétně pojem právní odpovědnost, újma, odpovědnost za škodu v souvislosti
s výkonem veřejné moci a nesprávný úřední postup. V rámci rozboru pojmu odpovědnost
za

škodu

v souvislosti

s výkonem

veřejné

moci

pro

ucelený

pohled

na danou problematiku okrajově zmíním i právo na náhradu škody způsobené
nezákonným rozhodnutím a rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření,
jež je zákonem č. 82/1998 Sb. taktéž upraveno.
Druhou kapitolu věnuji právní úpravě náhrady škody způsobené nesprávným úředním
postupem. Nejprve se zaměřím na základ právní úpravy náhrady škody způsobené
nesprávným úředním postupem obsažený v článku 36 odst. 3, 4 usnesení předsednictva
ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky, poté blíže přiblížím zákon č. 82/1998 Sb. a jeho
nejvýznamnější změny, jež v průběhu své platnosti a účinnosti doznal, a taktéž nastíním
předchozí právní úpravu provedenou zákonem č. 58/1969 Sb. Rovněž pro ucelený pohled
poukáži na dokumenty evropské úrovně, a to zejména na Úmluvu o ochraně lidských práv
a základních svobod.
V třetí kapitole se zaměřím na odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou
nesprávným úředním postupem. Nejprve rozeberu subjekty odpovědnosti, dále
se zaměřím na předpoklady vzniku odpovědnosti státu nebo územních samosprávných
celků za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, kde
nejprve podrobně přiblížím jednotlivé případy nesprávného úředního postupu
a následně se budu věnovat dalším dvěma předpokladům odpovědnosti, a to vzniku škody
(příp. nemajetkové újmy) a příčinné souvislosti mezi nesprávným úředním postupem
a vzniklou škodou (příp. nemajetkovou újmou).
Čtvrtá kapitola mé práce bude věnována uplatnění nároku na náhradu škody
(příp. nemajetkové újmy). Nejprve se budu zaobírat předběžným uplatněním nároku
u úřadu dle ust. § 6 zákona č. 82/1998 Sb. a posléze uplatněním nároku u soudu
a specifiky těchto řízení.
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V následující nejobsáhlejší páté kapitole se pak zaměřím na samotný způsob a rozsah
náhrady újmy na jmění a náhrady nemajetkové újmy a šířeji se budu věnovat problematice
způsobu a rozsahu náhrady nemajetkové újmy, neboť pro případy nesprávného úředního
postupu není příliš typický vznik skutečné škody nebo ušlý zisk, ale právě vznik
nemajetkové

újmy.

Nejdřívě

se

budu

soustředit

na

formy

satisfakce

za vzniklou nemajetkovou újmu, poté vysvětlím výpočet výše zadostiučinění za újmu
způsobenou nesprávným úředním postupem, přičemž se zejména zaměřím na kritéria,
kterými je možné modifikovat výši přiznávaného zadostiučinění, následně též blíže
osvětlím výši základní částky, ze které je třeba dle závěru Nejvyššího soudu České
republiky pro poměry České republiky vycházet, a dále poukáži na modifikaci
o konkrétní hodnoty navrhovanou v Manuálu pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. Součástí
kapitoly bude též i rozbor dvou rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věcech
týkajících se České republiky, kde přestože byla totožná délka řízení vedených před
českými soudy, byla výše přiznaných zadostiučinění v každém případě odlišná.
Pro porovnání rovněž rozeberu rozhodnutí českého soudu ohledně výše přiznaného
zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, kde
je žalobcem fyzická osoba, s níž se setkaly již mnohé soudy v České republice a je pro ni
charakteristické chování obstrukčního charakteru, a které je zároveň typickým příkladem
rozhodnutí českých soudů ohledně snížení vypočtené částky v soudním řízení.
Kapitolu šestou budu věnovat právu na regresní úhradu. Nejprve vysvětlím právo státu
požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené
působnosti a posléze se zaměřím na právo na regresní úhradu přímo vůči osobám
podílejícím se na nesprávném úředním postupu. Na závěr této kapitoly se budu zajímat
o právo územního samosprávného celku na regresní úhradu vůči státu nebo kraji.
V sedmé kapitole se poté budu zaobírat promlčením nároku na náhradu škody způsobené
nesprávným úředním postupem obsaženou v ustanoveních § 32 až § 35 zákona č. 82/1998
Sb.
Závěrečnou kapitolu budu věnovat náhradě škody způsobené nesprávným úředním
postupem na Slovensku, neboť do 31.12.1992 bylo území dnešní České republiky
a dnešního Slovenska jedním státem, Československou republikou, a tím pádem
i odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem byla upravena
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jedním zákonem, a to konkrétně zákonem č. 58/1969 Sb. Avšak po rozdělení
Československa na samostatnou Českou republiku a Slovenskou republiku se právní
úprava odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem v každém
státě vyvíjela odlišně. Cílem této kapitoly je tak poukázat právě na tyto odlišnosti.
Tato rigorózní práce reaguje na právní stav k 31.10.2016.
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.1 PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
V právních předpisech se na každém kroku setkáme s pojmem právní odpovědnost,
avšak legální definici tohoto pojmu nikde nenalezneme. Existuje celá řada přístupů
a

teorií

k právní

odpovědnosti.

Můžeme

se

setkat

například

s členěním

dle vztahu k určité povinnosti, kdy je shledáván za prvé přístup, dle nějž je odpovědnost
chápána jako následná povinnost a jedná se tak o sekundární následek, který je obsažen
v sankci, a za druhé je chápána jako odpovědnost za řádné jednání, chování,
tedy odpovědnost tu existuje za plnění povinnosti. Můžeme se rovněž setkat
i s rozdělením odpovědnosti na kauzální a latentní, kdy kauzální odpovědnost
je nezávislá na skutečnosti, zda byla odpovědným subjektem porušena nějaká povinnost,
ale je určena činností, jež je se vzniklou škodou v příčinné souvislosti, kdežto u latentní
odpovědnosti

je

to

naopak,

tedy

vznik

odpovědnostní

povinnosti

je následkem zakázaného chování. Nejčastěji pak bývá odpovědnost rozdělována
dle oblasti práva, v němž vznikla. Dle tohoto kritéria rozlišujeme odpovědnost
soukromoprávní a odpovědnost veřejnoprávní, kdy se jedná o trestní a správněprávní.
Z těchto hlavních skupin jsou pak vyčleňovány různé podskupiny, jako se můžeme
například setkat s odpovědností ústavní, mezinárodní, odpovědností státu za porušení
unijního práva a další. Trestní právo a víceméně totožně i správní právo (pokud se jedná
o správní trestání) chápe odpovědnost jako povinnost pachatele strpět nepříznivý
důsledek, který má podobu sankce, za jím spáchaný trestný čin v rámci trestněprávního
vztahu vzniklého mezi státem a pachatelem v důsledku spáchání trestného činu.1
V právu občanském se můžeme setkat se dvěma hlavními názory, které vymezují
pojem občanskoprávní odpovědnosti. Dle prvního názoru, který v české doktríně i praxi
převažuje, je občanskoprávní odpovědnost chápána jako nepříznivý právní následek
za újmu, která byla způsobena protiprávním činem (tj. porušením primární
občanskoprávní povinnosti v majetkové nebo nemajetkové sféře postiženého), anebo
protiprávním stavem (tj. zákonem kvalifikovanou událostí vyvolávající právem nevolený,
1

MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 30-33.
ISBN 978-80-7502-021-5.
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následek

pak

spočívá

v tom,

že vznikne nová následná (sekundární) občanskoprávní povinnost mající satisfakční,
prevenční, případně represivní působení s tím, že je lokalizován u toho, kdo
se protiprávního činu dopustil, nebo komu se zákonem kvalifikovaná událost vyvolávající
právem nedovolený stav přičítá. Tato nová sekundární občanskoprávní povinnost spočívá
buďto v občanskoprávní povinnosti, kterou doposud odpovědná osoba neměla, anebo
v určité modifikaci dosavadní původní občanskoprávní povinnosti, která byla porušena,
anebo za třetí spočívá v tom, že se původní a nadále trvající porušená občanskoprávní
povinnost rozšíří o další občanskoprávní povinnost. Podle tohoto názoru je osoba
občanského práva povinna náležitě plnit veškeré své primární občanskoprávní povinnosti
a dodržuje-li je, není důvod ji zatěžovat občanskoprávní odpovědností. Podle druhého
názoru, z nějž vychází i občanský zákoník č. 89/2012 Sb., vzniká občanskoprávní
odpovědnost už spolu se vznikem primární občanskoprávní povinnosti a latentně
ji provází až do doby jejího porušení, které je spojeno s majetkovou nebo nemajetkovou
újmou postiženého, kdy se aktivizuje a působí právní následky. Dle tohoto názoru tak
občanskoprávní

odpovědnost

jak po stránce obsahové,

tak funkční

splývá

s občanskoprávní povinností původní (primární). Obecnými předpoklady vzniku
občanskoprávní odpovědnosti jsou za prvé protiprávní úkon, protiprávní stav, za druhé
majetková

nebo

nemajetková

újma

ve

sféře

postiženého,

za třetí příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi protiprávním úkonem či protiprávním
stavem a majetkovou újmou a za čtvrté to zpravidla bývá zavinění ve formě úmyslu nebo
nedbalosti.

Jestliže

jsou

splněny

veškeré

čtyři

předpoklady,

jedná

se občanskoprávní odpovědnost za zavinění, neboli o subjektivní odpovědnost s možností
vyvinění (tzv. exkulpace). Jestliže jsou splněny pouze první tři předpoklady, jedná
se o občanskoprávní odpovědnost bez zavinění, neboli o odpovědnost objektivní.2
Je rovněž důležité říci, že občanskoprávní odpovědnost má dále své druhy, které je
možno třídit podle různých kritérií. Klasicky se občanskoprávní odpovědnost třídí
na občanskoprávní odpovědnost za škodu, občanskoprávní odpovědnost za vady
a občanskoprávní odpovědnost za prodlení. 3 Základní občanskoprávní odpovědnost
2

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela et al. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer,
2016. s. 356 – 362. ISBN 978-80-7552-187-3.
3
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela et al. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer,
2016. s. 365. ISBN 978-80-7552-187-3.
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pak představuje prvně jmenovaná, tedy občanskoprávní odpovědnost za škodu. Dle
koncepce občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. můžeme pak odpovědnost za škodu
vymezit jako zvláštní závazkový vztah mezi škůdcem a poškozeným vyplývající
z předchozího porušení právní povinnosti ze strany škůdce, přičemž tento vztah
je založený na povinnosti škůdce nahradit jím způsobenou škodu či nemajetkovou újmu
a tomu odpovídající právo poškozeného takovou náhradu škody či nemajetkové újmy
po škůdci požadovat, popřípadě se jí domáhat prostřednictvím soudu. Nový občanský
zákoník tak používá pojem škůdce a poškozený, kdy škůdcem je rozuměna fyzická
či právnická osoba odpovídající za škodu či nemajetkovou újmu, kterou způsobila
a k jejíž náhradě je povinna. Poškozeným je naproti tomu fyzická či právnická osoba, jíž
byla škoda či nemajetková újma způsobena a má právo požadovat po škůdci účinnou
náhradu takto vzniklé škody (příp. nemajetkové újmy).4
Dále je možno občanskoprávní odpovědnost třídit na odpovědnost za majetkovou
újmu a odpovědnost za nemajetkovou újmu. Jak již zmíněno výše, občanskoprávní
odpovědnost můžeme třídit i na občanskoprávní odpovědnost subjektivní, tedy
za zavinění a na občanskoprávní odpovědnost objektivní, tedy tu bez zavinění.
Občanskoprávní odpovědnost subjektivní je občanskoprávní odpovědností za zaviněný
(ve formě úmyslu nebo ve formě nedbalosti) protiprávný čin. Předpokladem pro to, aby
rušitel původní zákonné občanskoprávní povinnosti byl způsobilý k zavinění,
je, že rušitel je po rozumové stránce schopen svůj protiprávní čin a jeho následky posoudit
a zároveň je svojí vůlí ovládnout. Ustanovením § 2911 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, je stanoveno, že při porušení původní zákonné občanskoprávní odpovědnosti
na straně rušitele této povinnosti se zavinění, a to konkrétně nevědomá nedbalost,
předpokládá. Občanskoprávní odpovědnost objektivní je založena pouze v případech,
které zvlášť stanoví zákon. Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. je pak tato
občanskoprávní

odpovědnost

upravena prvně při porušení

původní

smluvní

občanskoprávní odpovědnosti způsobující škodu postiženému. Dále jsou na principu této
odpovědnosti založeny rovněž i případy, kdy byla porušena smluvní původní
občanskoprávní povinnost nastalá vadným plněním, a případy, kdy byla porušena
smluvní původní občanskoprávní povinnost jednak poskytnout náležité plnění, jednak
4

NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel, ZAHOŘOVÁ, Eva. Nový občanský zákoník: náhrada škody. Praha: Grada
Publishing, 2014. s. 16-17. ISBN 978-80-247-5165-8.
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nabízené plnění přijmout nebo při jeho přijetí spolupůsobit. Takovéto občanskoprávní
odpovědnosti se rušitel zprostí pouze tehdy, jestliže prokáže, že mu bránila ve splnění
původní

smluvní

občanskoprávní

povinnosti

mimořádná,

nepředvídatelná

a nepřekonatelná překážka, která vznikla nezávisle na jeho vůli. Pokud právo nestanoví
žádný liberační důvod, jedná se o absolutní objektivní občanskoprávní odpovědnost.5
V těchto případech, jelikož škůdce odpovídá objektivně, nemůže se povinnosti nahradit
vzniklou škodu zbavit, ani když prokáže, že nebyla zaviněna jím. Vzhledem
ke skutečnosti, že takový škůdce odpovídá i absolutně, nemůže se povinnosti nahradit
vzniklou škodu zprostit za žádných okolností a tedy, i kdyby tvrdil i prokazoval cokoliv,
povinnosti nahradit škodu se nezprostí.6 Taková objektivní odpovědnost bez možnosti
liberace je zakotvena právě i v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Absolutní objektivní odpovědnost však vznikne, jen jestliže jsou dány kumulativně tři
podmínky, a to vznik nesprávného úředního postupu či zrušení rozhodnutí, z kterého
škoda nebo újma vznikla, jako nezákonného, dále existence škody či újmy a naposledy
příčinná souvislost mezi nimi. To, že byly tyto podmínky splněny, musí být bezpečně
prokázáno a platí pouze v případě odpovědnosti státu, respektive i územního
samosprávného celku.7 Je třeba zdůraznit, že tvrdit a prokázat předpoklady odpovědnosti
státu, a to včetně skutkových okolností vzniku majetkové újmy u jednotlivých
uplatněných nároků, je povinností žalobce.8
Další základní třídění, které se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. dostalo
do popředí, je rozdělení občanskoprávní odpovědnosti na odpovědnost kontraktní
(tj. smluvní), kde je základním předpokladem smluvní právní povinnosti a její porušení,
a odpovědnost deliktní (tj. mimosmluvní), kde je postiženému způsobena újma
v příčinném spojení s porušením zákonem stanovené primární občanskoprávní
odpovědnosti. V případě odpovědnosti za způsobenou škodu bylo do doby, než nabyl
5

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela et al. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer,
2016. s. 365 – 375. ISBN 978-80-7552-187-3.
6
SVOBODA, Karel. Absolutní objektivní odpovědnost za škodu. Existuje vůbec?. Právní rozhledy. 2007, 23,
s. 864. ISSN 1210-6410.
7
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 35-36.
ISBN 978-80-7502-021-5.
8
Rozhodnutí nejvyššího soudu 25 Cdo 2775/2008 [online]. 2016 [cit. 2016-1-28]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/04B180C01DFCB92AC1257A4E0069AA6
0?openDocument&Highlight=0.
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účinnosti občanský zákoník č. 89/2012 Sb., vycházeno z jednotného pojetí obou druhů
této občanskoprávní odpovědnosti, tedy v obou případech bylo vyžadováno,
aby k porušení smluvní i zákonné občanskoprávní povinnosti a ke způsobení škody došlo
zaviněním. Toto pojetí občanský zákoník č. 89/2012 Sb. již opustil a v případě smluvní
občanskoprávní povinnosti rušitel primární občanskoprávní odpovědnosti druhé smluvní
straně za škodu odpovídá bez zavinění. K tomu platí zásada, že rušitel smluvní povinnosti
za způsobenou újmu odpovídá druhé smluvní straně, přičemž však platí výjimka
vztahující se na případy, kdy kromě smluvní strany mělo splnění smluvní povinnosti
zjevně sloužit i zájmu třetí osoby. Škůdce se takovéto objektivní občanskoprávní
odpovědnosti za škodu může zprostit pouze, jestliže ve splnění primární občanskoprávní
povinnosti mu zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka (typicky
vyšší moc). V případě, že se nejedná o případy přísně stanovené jako objektivní
občanskoprávní

odpovědnost,

zakládá

vznik

této

odpovědnosti

za

škodu

až porušení zákonné (mimosmluvní) občanskoprávní povinnosti, tedy zaviněným
protiprávním činem, kdy je zavinění předpokládáno (viz. ust. § 2911 občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.) a kde je současně dána možnost se vyvinit.9
Odpovědnost má celou řadu funkcí. Rozlišujeme zejména funkci reparační
vystupující především v civilním právu, dále funkci satisfakční, prevenční a represivní
vystupující hlavně v trestním právu a správním právu trestním. Rozhodující úlohu hraje
funkce reparační, která zabezpečuje účinnou, tedy spravedlivou a urychlenou obnovu
majetkové rovnováhy, která byla narušena. Podle ust. § 2952 občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. se v případě majetkové újmy – škody nahrazuje skutečně vzniklá škoda
a ušlý zisk. Ohledně způsobu úhrady újmy je pak třeba říci, že buď přichází v úvahu
uvedení do předešlého stavu, nebo není-li takový způsob úhrady možný, anebo požádá-li
o to poškozený, přichází v úvahu úhrada v penězích. Funkce satisfakční přichází v úvahu
v případě vzniku nemajetkové újmy, kdy se v případech zvlášť stanovených zákonem,
popřípadě

kde

to

bylo

ujednáno,

poskytuje

přiměřené

zadostiučinění.

Podle ust. § 2951 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se pokud není jiný způsob
odčinění nemajetkové újmy sám o sobě dostatečně účinný (morální satisfakce), poskytuje
přiměřené zadostiučinění v penězích (peněžitá satisfakce). Občanskoprávní odpovědnost
9

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela et al. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer,
2016. s. 365 – 375. ISBN 978-80-7552-187-3.
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plní i funkci prevenční, když přispívá k motivaci osob občanského práva, aby
neporušovaly primární občanskoprávní povinnost svým jednáním. Po provedení nové
právní úpravy provedené občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. lze rovněž říci,
že v určitých zákonem stanovených případech plní občanskoprávní odpovědnost
i funkci represivní. 10 Příkladem lze citovat ust. § 2969 odst. 2 občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., dle něhož: „poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí
poškozenému cenu zvláštní obliby“11

1.2 ÚJMA MAJETKOVÁ A NEMAJETKOVÁ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Nový občanský zákoník“)
již nevzal za východisko pojem „škoda“, ale pojem „újma“, který pokrývá jak újmu
majetkovou, tak újmu nemajetkovou.

Nový občanský zákoník nevymezuje,

co považuje za újmu, avšak obecně je možné za újmu považovat kteroukoli ztrátu,
jež utrpí osoba na právem chráněném statku. Nový občanský zákoník nám ve svém
ustanovení § 2894 odst. 1 stanoví, že pokud jsou splněny předpoklady pro přičtení újmy
někomu jinému (škůdci) než tomu, v jehož sféře újma vznikla, pak se vždy hradí újma
majetková, kterou nový občanský zákoník označuje jako újmu na jmění (škodu).
K napravení nemajetkové újmy má dojít pouze, jestliže jsou navíc splněny podmínky
ustanovení § 2894 odst. 2 nového občanského zákoníku.12 Jmenované ustanovení nám
pak říká, že v případě, že nebyla povinnost odčinit nemajetkovou újmu výslovně
ujednána, postihuje škůdce jen, jestliže to stanoví zvláštní zákon. V těchto případech
se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně
podle ustanovení týkajících se povinnosti nahradit škodu. 13 Újmu na jmění (škodu)
můžeme vymezit jako újmu projevující se v majetkové sféře poškozeného, kterou
můžeme objektivně vyjádřit penězi, a je tak napravitelná poskytnutím majetkového

10

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela et al. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. s. 362 – 365. ISBN 978-80-7552-187-3.
11
Občanský zákoník. In: 89/2012 Sb. 2015, § 2969 odst. 2.
12
HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055 – 3014). Komentář.
Praha: C.H.Beck, 2014, s. 1498-1499. ISBN 978-80-7400-287-8.
13
Občanský zákoník. In: 89/2012 Sb. 2015, § 2894.
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plnění, a to ve formě naturální restituce nebo v penězích.14 Škodu může představovat jak
přímá ztráta na majetku poškozeného či jeho reálné zmenšení, tehdy se jedná
o skutečnou škodu, tak ušlý zisk poškozeného spočívající v tom, že v důsledku škodní
události u poškozeného nedojde k rozmnožení jeho majetku, ačkoliv by se takto dalo
za pravidelného běhu věcí očekávat.15 K tomu je nezbytné zmínit, že podmínkou vzniku
ušlého zisku není existence skutečné škody, přičemž totéž platí i naopak, tedy
že podmínkou vzniku skutečné škody, není existence ušlého zisku. 16 Skutečná škoda
může být poškozenému nahrazena celou škálou možných nároků, počínaje nahrazením
vlastních nákladů na opravu věci či koupí nové věci, konče vznikem dluhu. V případě
vzniklého ušlého zisku se hradí jak částka odpovídající skutečné škodě, tak majetkový
prospěch, kterého by dosáhl poškozený v případě, že by ke škodě nedošlo.17 V případě
posuzování ušlého zisku pak musí být postaveno najisto, že za pravidelného běhu věcí,
kdyby nedošlo k protiprávnímu jednání škůdce, mohl poškozený očekávat zvětšení svého
majetku a není tak dostačující jen pravděpodobnost toho, že bude v budoucnu zvýšen
majetek poškozeného. Pro určení výše ušlého zisku je rozhodující, o jaký reálně
dosažitelný zisk poškozený přišel.18 Nový občanský zákoník pak v ust. § 2951 odst. 1,
na rozdíl od občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. upřednostňuje uvedení do předešlého
stavu před finančním odškodněním, přičemž dále stanoví, že škoda v penězích se hradí
pouze, pokud není uvedení do předešlého stavu dobře možné, anebo požádá-li
o to poškozený. 19 Jak již řečeno výše, poškozenému může vzniknout rovněž i újma
nemajetková, která je představována ve většině případů újmou na osobnostních právech
poškozeného nebo újmou na osobě jako takové a může vyplývat z neoprávněného zásahu
do

soukromí,

důstojnosti,

vážnosti,

cti,

dobré

pověsti,

zdraví

aj.

fyzické

nebo právnické osoby. Na rozdíl od újmy majetkové není možné nemajetkovou újmu

14

HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055 – 3014). Komentář.
Praha: C.H.Beck, 2014, s. 1498-1499. ISBN 978-80-7400-287-8.
15
NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel, ZAHOŘOVÁ, Eva. Nový občanský zákoník: náhrada škody. Praha: Grada
Publishing, 2014. s. 18-20. ISBN 978-80-247-5165-8.
16
ACHOUR, Gabriel, PELIKÁN, Martin. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních
a obchodních vztazích. Ostrava: Key Publishing, 2015. s. 108. ISBN 978-80-7418-231-0.
17
NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel, ZAHOŘOVÁ, Eva. Nový občanský zákoník: náhrada škody. Praha: Grada
Publishing, 2014. s. 18-20. ISBN 978-80-247-5165-8.
18
Rozhodnutí Nejvyššího soudu 23 Cdo 1069/2008 [online]. 2016 [cit. 2016-1-10]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EA078417B53BCC0CC1257A4E006ACDD
3?openDocument&Highlight=0.
19
Občanský zákoník. In: 89/2012 Sb. 2015, § 2951.
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na podkladě objektivních kritérií vyčíslit na základě znaleckého posudku, ale je nutné
individuálně posoudit konkrétní případ a zohlednit řadu hodnotících kritérií, mezi něž
se řadí především intenzita neoprávněného zásahu škůdce, okolnosti a rovněž i dopady
na poškozeného.20 Podle práva však není veškerá újma nahraditelná. Právem jsou tedy
konstruovány do jisté míry obecné skutkové podstaty, které když jsou naplněny, musí
škůdce poškozenému vzniklou újmu nahradit nebo jinak odčinit.

21

Například

dle judikatury zabývající se nemajetkovou újmou, která byla způsobena nepřiměřenou
délkou řízení, nemajetková újma spočívá ve stavu nejistoty poškozeného účastníka řízení,
v němž je udržován do doby vydání konečného rozhodnutí. Takovou újmu však není
potřeba dokazovat a její intenzita je pak závislá na mnoho okolnostech, které provází
nepřiměřenou délku řízení. Při nepřiměřeně dlouhém řízení může však vzniknout
i nemajetková újma jiného charakteru, avšak tu již musí poškození tvrdit
a prokazovat. Při nesprávném výkonu veřejné moci může vzniknout i celá řada dalších
nemajetkových újem, jako je tomu například u omezení osobní svobody v rámci trestního
stíhání, kdy dle závěru Nejvyššího soudu má držení ve vazbě negativní dopady
na svobodu pohybu, na právo na soukromí a výkon vazby tak sám o sobě působí újmu
na základních právech, svobodách a důstojnosti dotčeného.22
Na rekodifikaci občanského práva občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. však
zákonodárce nereagoval v textu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a pojmosloví tohoto zákona je odlišné od terminologie, kterou užívá občanský zákoník.23
To je patrno, jak z názvu samotného zákona užívajícího stále pojem škoda, tak například
z jeho ust. § 2, dle nějž se odpovědnosti za škodu nelze zprostit, či z jeho ust. § 3 a dalších
ustanovení. Avšak není možné z tohoto učinit závěr, že stát a územní celky odpovědné
za škodu nenesou odpovědnost za vzniklou nemajetkovou újmu, neboť zmiňovaný zákon
ve svém ust. § 1 odst. 3 již říká, že za podmínek stanovených tímto zákonem stát a územní

20

NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel, ZAHOŘOVÁ, Eva. Nový občanský zákoník: náhrada škody. Praha: Grada
Publishing, 2014. s. 18-20. ISBN 978-80-247-5165-8.
21
KOLBA, Jan, ŠULÁKOVÁ, Martina. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.
Praha: Leges, 2014. s. 30-41. ISBN 978-80-7502-027-7.
22
KOLBA, Jan, ŠULÁKOVÁ, Martina. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.
Praha: Leges, 2014. s. 53-54. ISBN 978-80-7502-027-7.
23
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 101.
ISBN 978-80-7502-021-5.
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celky v samostatné působnosti hradí rovněž i vzniklou nemajetkovou újmu.
O nemajetkové újmě se pak tento zákon zmiňuje ještě v ust. § 31a odst. 1, dle nějž
se nemajetková újma hradí bez ohledu na to, zda nezákonným rozhodnutím
či nesprávným úředním postupem byla způsobena škoda. V tomtéž ustanovení je pak
použit v souvislosti s náhradou nemajetkové újmy pojem „přiměřené zadostiučinění“.24
Poskytnutí takového přiměřeného zadostiučinění má zejména za účel, aby se osobě
poškozeného dostalo určitého učinění zadost a aby si příkoří, které protrpěla, mohla
vynahradit jinak. Jak tedy z uvedeného vyplývá, povinnost nahradit nemajetkovou újmu
poskytnutím přiměřeného zadostiučinění má především funkci satisfakční a morální.25

1.3 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V SOUVISLOSTI S VÝKONEM VEŘEJNÉ MOCI
Nejprve je nezbytné si říci, co se rozumí výkonem veřejné moci. Veřejnou mocí
rozumíme moc autoritativně přímo nebo zprostředkovaně rozhodující o právech
a povinnostech subjektů, jež jsou s orgánem veřejné moci v nerovnoprávném postavení,
přičemž obsah rozhodnutí orgánu veřejné moci je nezávislý na vůli takových subjektů.
Veřejnou moc dělíme na moc státní a na výkon pravomocí svěřených zákonem
do samostatné působnosti územně samosprávných celků.26 Podle čl. 2 Ústavy a dle čl. 2
odst. 2 Listiny základních práv a svobod je státní moc vykonávána prostřednictvím moci
zákonodárné, výkonné a soudní, přičemž slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen
v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon.

27

Odpovědnost za škodu

v souvislosti s výkonem veřejné moci vyplývá již přímo z čl. 36 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod, dle kterého má každý právo na náhradu škody způsobené
mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy
nebo nesprávným úředním postupem. 28 Dále odpovědnost za škodu v souvislosti
s výkonem veřejné moci upravuje zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
24

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016.
25
KOLBA, Jan, ŠULÁKOVÁ, Martina. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.
Praha: Leges, 2014. s. 43. ISBN 978-80-7502-027-7.
26
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s.7-9. ISBN 97880-7400-427-8.
27
Ústava České republiky. In: 1/1993 Sb., čl. 2, Listina základních práv a svobod. In: 2/1993 Sb. 2016, čl. 2
odst. 2.
28
Listina základních práv a svobod. In: 2/1993 Sb. 2016, čl. 36 odst. 3.
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způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
V rámci této odpovědnosti za škodu jmenovaný zákon rozlišuje a) odpovědnost
z nezákonného rozhodnutí, b) odpovědnost z rozhodnutí o vazbě nebo trestu
a c) odpovědnost z nesprávného úředního postupu. 29 Odpovědnost státu za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci je koncipována jako absolutní, přičemž ji není
možné vyloučit, omezit či jinak zúžit zákonem. Stát se nemůže této odpovědnosti rovněž
ani nějak zprostit a pro případ, že zákon nějaký konkrétní případ škody,
která vzešla z činnosti státu, odpovědnost státu vyloučí, popřípadě omezí či neupraví,
aplikuje se dle názoru zastávaného judikaturou Ústavního soudu ČR přímo citovaný
čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. K chybějící zákonné úpravě
se pak nepřihlíží. 30 Takové pravidlo konstatoval Ústavní soud např. ve svém nálezu
ze dne 22.9.1999, sp. zn. I.ÚS 245/98, kdy stěžovatel ústavní stížností napadl rozsudek
Městského soudu v Praze 22Co 465/97 ze dne 19.1.1998, jímž byl změněn rozsudek
Obvodního soudu pro Prahu 2, sp. zn. 21 C 04/06 tak, že žaloba, jíž se stěžovatel domáhal
vydání rozsudku, který by uložil České republice – Ministerstvu spravedlnosti povinnost
zaplatit mu částku 10.000,- Kč z titulu náhrady škody, se zamítá. Stěžovatel se v řízení
před

obecnými

soudy

domáhal

na

vedlejším

účastníkovi

náhrady

škody

ve výši 10.000,- Kč, a to z titulu tehdy platného zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo nesprávným úředním postupem
č. 58/1969 Sb. s tím, že v zákoně č. 267/1992 Sb., jímž byl měněn a doplňován zákon
č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, došlo ke zřejmé chybě při publikaci
citového zákona, když ve znění, tak jak bylo publikováno, vypadly dva odstavce
přiznávající mimo jiné odškodnění občanům internovaným ve vojenských táborech
nucených prací. Stěžovatel byl v tomto táboře internován a v důsledku této vadné
publikace zákona ve Sbírce zákonů byl zkrácen na možných výhodách ve výši
10.000,- Kč. V této věci bylo v řízení před obecnými soudy nesporně prokázáno,
že skutečně došlo k pochybení při vyhlášení předmětného zákona, kdy v přepisu textu
zákona do předlohy při zveřejnění ve Sbírce zákonů nebylo uvedeno totéž, s čím

29

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016.
30
HOLUB, Milan, BIČOVSKÝ, Jaroslav a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním,
obchodním a správním: praktická příručka. Praha: Linde, 2004. s. 375-376. ISBN 978-80-7400-287-8.
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zákonodárný sbor souhlasil. Tato chyba byla následně zákonem č. 107/1995 Sb., kterým
byl předmětný zákon změněn a doplněn, napravena, nicméně nebyla napravena zpětně
a tím došlo k poškození stěžovatele. V této věci Ústavní soud pak dospěl k závěru,
že ustanovení čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má generální povahu,
přičemž je koncipováno jakožto základní právo každého domáhat se náhrady škody
způsobené mu jak soudem, tak vůbec orgánem veřejné správy nebo jakýmkoli jiným
státním orgánem, a to nesprávným úředním postupem či rozhodnutím. Tímto článkem tak
není vyloučena odpovědnost za škodu, která vznikla nesprávným úředním postupem
při vyhlašování zákona. Dále Ústavní soud dospěl k závěru, že v případě, že by čl. 36
odst. 3 Listiny základních práv a svobod byl vykládán opačně, došlo by k narušení
rovnováhy mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, neboť by tak jedna z nich byla
vyloučena z povinnosti odpovídat za svůj nesprávný úřední postup. 31 K tomu je však
nutno zdůraznit, že Nejvyšším soudem je zastáván názor opačný, tedy, že právo
na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu
či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem nelze přiznat přímo
na základě článku 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, nýbrž je dáno pouze
v případě, že jsou naplněny podmínky zákona č. 82/1998 Sb.32
Další důležitou věcí, kterou je třeba zmínit u odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci, je to, že ke vzniku této odpovědnosti není obligatorním
předpokladem jejího vzniku zavinění.33
Aby stát či územní samosprávné celky odpovídali za vzniklou újmu, je nezbytné
splnění třech základních předpokladů, a to za prvé tu musí existovat nezákonné
rozhodnutí či nesprávný úřední postup, za druhé tu musí vzniknout újma (majetková
či nemajetková) a za třetí tu musí být příčinná souvislost mezi existencí nezákonného
rozhodnutí či nesprávného úředního postupu a vznikem újmy. Tyto předpoklady musí být
splněny kumulativně a jejich existenci má za povinnost tvrdit a prokazovat osoba, která

31

Nález Ústavního soudu ze dne 22.9.1999, sp. zn. I. ÚS 245/98 [online]. 2016 [cit. 2016-01-22]. Dostupný
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31040&pos=1&cnt=1&typ=result.
32
Viz. blíže kapitola 2 této práce.
33
HOLUB, Milan, BIČOVSKÝ, Jaroslav a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním,
obchodním a správním: praktická příručka. Praha: Linde, 2004. s. 376-377. ISBN 978-80-7400-287-8.
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byla poškozena.34 V soudním řízení musí být existence těchto tří předpokladů bezpečně
prokázána. Závěr o tom, že pouze pravděpodobně v daném případě existují, nepostačuje.
Zákonem, ani jiným procesním předpisem pak není stanoveno pořadí, v němž se má soud
jednotlivými předpoklady zabývat. 35 Podrobněji budou tyto předpoklady rozebrány
u nesprávného úředního postupu v kapitole IV. této práce.
Závěrem k odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci
jen poukáži na usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.6.2011,
sp. zn. 28Cdo 2699/2010, v němž se Nejvyšší soud zabýval otázkou odpovědnosti státu
při tzv. excesu policistů. Jak zde správně konstatoval v případě, že policisté neplnili
služební povinnosti, které pro ně plynnou ze zákona č. 283/1991 Sb, o Policii České
republiky, ale výhradně sledovali uspokojování svých vlastních zájmů a potřeb, stát
neodpovídá za škodu vzniklou trestnou činností těchto policistů.36
Dle důvodové zprávy k zákonu č. 82/1998 Sb. vzhledem k tomu, že subjektem
odpovědnosti je stát, bylo nutné stanovit orgány vystupující v odpovědnostních vztazích,
které se budou účastnit nejen soudních jednání, ale ve všech právních vztazích, jež můžou
vznikat v rámci odpovědnosti za škodu nebo ve spojitosti s regresní úhradou. 37 Kdo
konkrétně jedná jménem státu ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo
nesprávným

úředním

postupem

upravuje

ust.

§

6 odst.

1

zákona

č. 82/1998 Sb. stanovící, že ve věcech náhrady škody, která je způsobena rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o regresních náhradách, jednají jménem státu
ministerstva a jiné ústřední správní úřady. V odstavci 2 jmenovaného ustanovení
je pak specifikován úřad, když podle písm. a) je úřadem v případě, že došlo ke škodě
v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, a dále v případech, kdy bylo soudem
ve

správním

soudnictví

vydáno

nezákonné

rozhodnutí,

jímž

soud

rozhodl

o žalobě proti rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti, a v případech škody
34

KOLBA, Jan, ŠULÁKOVÁ, Martina. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.
Praha: Leges, 2014. s. 27. ISBN 978-80-7502-027-7.
35
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 61-65. ISBN
978-80-7400-427-8.
36
Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2699/2010 [online]. 2016 [cit. 2016-07-07]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B6E62696E5E294ACC1257A4E0066EC6
E?openDocument&Highlight=0,.
37
Důvodová zpráva k zákonu 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), zvláštní část, k § 6.
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Ministerstvo

spravedlnosti.

Podle písm. b) je pak úřadem v případě, kdy došlo ke škodě v odvětví státní správy, která
náleží do jeho působnosti, a v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví
vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí vydanému
v odvětví státní správy náležícího do působnosti tohoto úřadu, příslušný úřad.
V posledním odst. jmenovaného ust. § 6 je pak stanoveno, že, jestliže není možné určit
příslušný úřad dle odst. 2, jedná za stát Ministerstvo financí.38
1.3.1

Rozsah odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu v souvislosti s výkonem veřejné
moci

Rozsah odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci lze rozlišit
a) na osobní a b) na věcný.
a)

Osobní rozsah odpovědnosti

Osobní rozsah odpovědnosti je upraven především v ust. § 3 zákona č. 82/1998 Sb.,
dle nějž stát za prvé odpovídá za škodu způsobenou státními orgány při výkonu státní
moci. Pod orgánem jsou pak rozuměny všechny organizační složky státu vykonávající
podle zákona státní moc, a to bez rozdílu toho, zda se jedná o moc soudní, výkonnou
(vláda, prezident republiky, ministerstva atd.) či zákonodárnou (Poslanecká sněmovna,
Senát). Aby byl konkrétní subjekt státním orgánem, musí být za něj zákonem výslovně
označen, případně v rámci definované struktury státu vymezen.

39

Vzhledem

ke skutečnosti, že dle současné judikatury není možné přijetí normativního právního aktu
podřadit pod pojem nezákonné rozhodnutí ani pod pojem nesprávný úřední postup, jak je
chápán zákonem č. 82/1998 Sb., současná právní úprava tak v oblasti normotvorné
povinnost státu k náhradě újmy v zásadě vylučuje.40 To správně konstatoval například
Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26.9.2007, sp. zn. 25 Cdo 2064/2005, když dospěl
k závěru, že úředním postupem ve smyslu §13 zákona č. 82/1998 Sb., jež by zakládal
odpovědnost za škodu, není vydání normativního právního aktu vládou České
38

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 6.
39
HOLUB, Milan, BIČOVSKÝ, Jaroslav a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním,
obchodním a správním: praktická příručka. Praha: Linde, 2004. s. 377-378. ISBN 978-80-7400-287-8.
40
KOLBA, Jan, ŠULÁKOVÁ, Martina. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.
Praha: Leges, 2014. s. 28-29. ISBN 978-80-7502-027-7.

26

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

republiky. 41 Ústavní soud pak například dospěl ve svém nálezu ze dne 8.7.2010,
Pl. ÚS 36/08 k ještě širšímu pojetí, když došel k závěru, že nesprávným úředním
postupem není normotvorná činnost nebo nečinnost všech orgánů veřejné moci.42 Naproti
tomu je nezbytné poukázat na fakt, že Ústavní soud několikrát konstatoval, že Česká
republika jakožto členský stát Evropské unie nese odpovědnost za škodu způsobenou
porušením evropského práva, tedy že bude stát odpovídat za škodu vzniklou v důsledku
nesprávné nebo pozdní implementace komunitárního práva. 43 Za druhé stát odpovídá
za škodu způsobenou právnickými a fyzickými osobami při výkonu státní správy na ně
přenesené, tzv. dle ust. § 3 odst. 1 písm b) zákona č. 82/1998 Sb. „úředními osobami“44.
Jmenovaný zákon pak sám ve svém ust. § 4 za takové úřední osoby označuje notáře,
jedná-li se o jejich činnost při sepisování veřejných listin o právních úkonech, zápisech
skutečností do veřejného rejstříku provedené notářem dle zákona upravujícího veřejné
rejstříky právnických a fyzických osob a při úkonech notáře jako soudního komisaře.
Dále pak citované ust. § 4 za úřední osoby výslovně označuje soudní exekutory
při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech
vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu.

45

Aby stát

odpovídal za škodu, kterou způsobí úřední osoby, je nezbytné, aby ke škodě došlo
v souvislosti s výkonem přenesené působnosti a dále, aby taková úřední osoba byla
zákonným způsobem ze strany státu pověřena výkonem této přenesené působnosti. Stát
tak nebude odpovídat za škodu způsobenou osobou, která výkon veřejné správy
předstírala a dále rovněž jestliže dojde ke škodě jinak než při výkonu státní správy.
Taková škoda se bude posuzovat podle občanského zákoníku. Zmocnění fyzické
či právnické osoby může vyplývat pro konkrétní osoby přímo ze zákona, nebo může být
individuální (jestliže ji k individuálnímu rozhodnutí pověří k výkonu veřejné správy
41

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2064/2005 [online]. 2016 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3B24A356952B553BC1257A4E00691F0
3?openDocument&Highlight=0.
42
Nález Ústavního soudu ze dne 8.7.2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/08[online]. 2016 [cit. 2016-01-20]. Dostupný z:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=66739&pos=1&cnt=1&typ=result.
43
Nález Ústavního soudu ze dne 9.2.2011, sp. zn. IV. ÚS 1521/10 [online]. 2016 [cit. 2016-01-20]. Dostupný
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69255&pos=1&cnt=1&typ=result.
44
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 3 odst. 1 písm. b).
45
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 4 odst. 2.

27

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

v přenesené působnosti zákonem určený státní orgán). O zmocnění ze zákona se jedná
například u zákonného zmocnění profesních komor výkonem státní správy na daném
úseku jejich činnosti. Typickým příkladem takového zákonného zmocnění je Česká
advokátní komora zmocněná k výkonu působnosti při projednávání disciplinárních
deliktů. O individuální zmocnění se pak jedná například u pověřování konkrétní osoby
atestací nebo certifikací.46 Jak již zmíněno výše, zákon přímo za úřední osoby označuje
notáře a soudní exekutory při zákonem specifikovaných činnostech. Jak již řečeno shora,
stát odpovídá za škodu způsobenou notářem, pouze jestliže vznikla v souvislosti
se sepisováním právních dokumentů označovaných za veřejné listiny o právních úkonech,
zápisech skutečností do veřejného rejstříku a dále v souvislosti se sepisováním
dokumentů notáře jakožto soudního komisaře při projednání dědictví. Odpovědnost
za škodu, kterou způsobí notář, se tak váže pouze na sepisování notářských zápisů
o právních úkonech, přičemž to platí jak na případy zákonem předepsané formy
notářského zápisu pro konkrétní právní úkon, tak na případy, kdy se účastníci
pro takovou formu sami rozhodnou. Avšak je třeba zmínit, že stát neodpovídá za škodu
způsobenou notářskými zápisy, kterými jsou osvědčovány právně významné skutečnosti
a prohlášení nebo jsou osvědčovány rozhodnutí orgánu právnické osoby, a to ačkoliv mají
charakter veřejné listiny. Stát rovněž neodpovídá ani za škodu, kterou notář způsobí
v souvislosti s další jeho osvědčovací činností, jako je například vidimace, legalizace
a další. Při sepisu veřejné listiny notářem může být nesprávný úřední postup dán například
nesouladem postupu s požadavky kladenými na notáře zákonem nebo dalšími obecně
závaznými předpisy. Při vyhotovování notářského zápisu musí dbát notář nejenom
na to, aby dodržel jeho formální náležitosti, ale i rovněž na to, aby byla dodržena jeho
obsahově hmotněprávní správnost.47 O nesprávný úřední postup se tak kupříkladu může
jednat, když notář vyhotoví po formální stránce bezvadný zápis o právním úkonu,
ale tento zápis již nebude mít účinky právního úkonu, které účastníci zamýšleli. Jak již
shora řečeno, druhou úřední osobou, za niž ji označuje přímo zákon, jsou soudní exekutoři
při výkonu exekuční činnosti, pod níž lze zařadit například pochybení, která byla
způsobena při nuceném výkonu exekučních titulů. Stát dále odpovídá za škodu

46

HOLUB, Milan, BIČOVSKÝ, Jaroslav a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním,
obchodním a správním: praktická příručka. Praha: Linde, 2004. s. 378-379. ISBN 978-80-7400-287-8.
47
VOJTEK, Petr. Odpovědnost notáře za škodu v právním řádu České republiky. Ad Notam. 2011, 3,
s. 3-9. ISSN 1211-0558.

28

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

způsobenou soudním exekutorem při sepisování exekutorských zápisů, které jsou
upraveny v ust. § 77 a následující exekutorského řádu, tedy zápisy o osvědčení
skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů
a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem
nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo
jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci a při činnostech vykonávaných z pověření
soudu podle ust. § 76 odst. 1 exekutorského řádu, tedy zejména při doručování písemností
soudu a vykonávání činnosti soudního vykonavatele podle zvláštního právního
předpisu.48 Vedle státních orgánů a úředních osob stát odpovídá za škodu způsobenou
územními samosprávnými celky, a to tehdy, rozhodují-li v přenesené působnosti. Výkon
přenesené působnosti je pak upraven pro kraje v ustanovení § 29 – 30 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích a pro obce v ustanovení § 61 – 66a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
V působnosti samostatné územní samosprávné celky odpovídají plně za vzniklou škodu
samy.49

b)

Věcný rozsah odpovědnosti

Základním předpokladem, aby vznikla odpovědnost státu za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci, je, že zde existuje odpovědností titul, kterým je vydání vadného
rozhodnutí orgánem veřejné moci či nesprávný úřední postup takového orgánu. 50 Stát
odpovídá za škodu, kterou způsobily skutečnosti v zákoně výslovně uvedené, tedy musí
se jednat o škodu způsobenou individuálním rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem. Aby byl dán nárok na náhradu škody, musí škoda vzniknout jedině
z rozhodnutí

vydaného

na

základě

procesních

předpisů,

tedy

zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád či jiných předpisů upravujících správní proces

48

KOLBA, Jan, ŠULÁKOVÁ, Martina. Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.
Praha: Leges, 2014. s. 35-37. ISBN 978-80-7502-027-7.
49
HOLUB, Milan, BIČOVSKÝ, Jaroslav a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním,
obchodním a správním: praktická příručka. Praha: Linde, 2004. s. 377-380. ISBN 978-80-7400-287-8.
50
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 40. ISBN
978-80-7502-021-5.
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(např. o správě daní a poplatků), případně postupem správního úřadu, jež není upravován
žádným procesním předpisem (např. rozhodování o kulturních památkách).51
1.3.2

Odpovědnostní titul

Jak již předestřeno výše, aby vznikla odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci, je základním předpokladem existence odpovědnostního titulu,
tedy existence vadného rozhodnutí vydaného orgánem veřejné moci nebo nesprávný
úřední postup takového orgánu. Takové vymezení je již obsaženo v samotném
čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Zákon č. 82/1998 Sb. pak k těmto ještě
přidává odpovědnost za škodu, která byla způsobena porušením práva na osobní
svobodu.52
1.3.2.1

Nezákonné rozhodnutí

Zákon neobsahuje výslovnou definici pojmu nezákonné rozhodnutí. Aby zde byla dána
odpovědnost z nezákonného rozhodnutí, musí být rozhodnutí vydáno v občanském
soudním řízení upraveným zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve správním
řízení upraveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní nebo v řízení trestním upraveným zákonem č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád). Zákon č. 82/1998 Sb. neobsahuje žádný negativní
výčet

dotčených

rozhodnutí

a

vztahuje

se

tedy na

jakékoliv

rozhodnutí,

a to i např. na rozhodnutí, jež jsou procesního charakteru vydávána během řízení. 53
V ustanovení § 8 zákona č. 82/1998 Sb. jsou namísto definice tohoto pojmu stanoveny
podmínky, za nichž náleží účastníkovi řízení nárok na náhradu způsobené škody.
Takovou první podmínkou, jež zmiňovaný zákon stanoví, je, že předmětné rozhodnutí
musí být pravomocné. Odlišný režim pak platí pro rozhodnutí vykonatelné bez ohledu
na právní moc, pro nějž dle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. postačuje ke vzniku
odpovědnosti státu za škodu způsobenou takovým rozhodnutím jeho zrušení
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VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 61-78 ISBN 97880-7400-427-8.
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nebo pouhá změna na základě opravného prostředku. Druhou podmínkou stanovenou
zákonem je pak to, že toto pravomocné rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda, musí
být zrušeno nebo změněno příslušným orgánem, a to pro jeho nezákonnost.54 Příslušným
orgánem k zrušení nebo změně pravomocného rozhodnutí je orgán k tomu oprávněný
procesními předpisy. Zpravidla tak tomu bude na základě řízení vedeného
o mimořádném opravném prostředku a dále v řízení před Ústavním soudem, který může
rozhodnutí zrušit pro rozpor s normami vyšší právní síly. To, že je rozhodnutí nezákonné,
tedy není zjišťováno až v řízení vedeném o náhradě škody. 55 Podmínka vzniku
odpovědnosti

státu

za

škodu

způsobenou

nezákonným

rozhodnutím

podle

ust. § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. pak není splněna, pokud bylo zrušeno původní
rozhodnutí v řízení o povolení obnovy, když důvody obnovy spočívaly v existenci novot,
jež nepředstavují vady původního řízení. Na druhou stranu to, že bylo zrušeno rozhodnutí,
ať

se

jedná

o

zrušení

pravomocného

rozhodnutí

pro

nezákonnost

nebo rozhodnutí předběžně vykonatelné, které bylo řádným opravným prostředkem
zrušeno, neznamená, že musí zásadně vést ke vzniku odpovědnosti státu. Typickým
příkladem toho je způsobení škody účastníkovi řízení předběžným opatřením, které
je vykonatelné bez ohledu na právní moc podle § 76d o.s.ř., kdy je vzhledem k zásadě
speciality upřednostňována odpovědnost toho, kdo předběžné nařízení navrhl. 56 Další
důležitou podmínkou, kterou zákon stanoví, aby mohl být nárok na náhradu škody
způsobené nezákonným rozhodnutím přiznán, je, že poškozený využil v zákonných
lhůtách veškerých opravných prostředků, jež jsou mu zákonem k ochraně jeho práva
poskytovány, a to jak řádné opravné prostředky, tak mimořádné opravné prostředky,
vyjma návrhu na obnovu řízení. 57 U této podmínky je však nezbytné podotknout,
že k tomu, aby byla splněna, není nezbytná skutečnost, že byl takový konkrétní opravný
prostředek procesně úspěšným. Od splnění podmínky využití v zákonem stanovených
lhůtách všech procesních prostředků poskytovaných poškozenému k ochraně jeho práva
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je možné dle zákona odhlédnout jen, jestliže jde o případy zvláštního zřetele hodné.
Co je však rozuměno pod pojmem „případ zvláštního zřetele hodný“ již zákon blíže
nespecifikuje. Nejspíše se tak bude jednat o nějaké závažné okolnosti osobní povahy,
které měl poškozený, jako například jeho náhle zhoršený zdravotní stav, nebo pak
se může jednat kupříkladu i o případ, že poškozený byl státním orgánem o opravném
prostředku nesprávně poučen.58 Nezbytné je rovněž říci, kdo je oprávněným subjektem
k náhradě škody, jež byla způsobena nezákonným rozhodnutím. To nám upravuje
ust. § 7 zákona č. 82/1998 Sb., které stanoví, že právo na náhradu škody způsobené
nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, v němž došlo k vydání rozhodnutí,
z kterého pak vznikla škoda. Na náhradu škody takto způsobené má dle citovaného
ustanovení rovněž nárok i ten, s kterým jako s účastníkem řízení jednáno nebylo,
ač s ním jakožto s účastníkem řízení jednáno být mělo.59
1.3.2.2

Nesprávný úřední postup

Tomuto odpovědnostnímu titulu je věnována celá rigorózní práce, proto se jím budu
zaobírat v následujících kapitolách.
1.3.2.3

Porušení práva na osobní svobodu rozhodnutím o vazbě, trestu či ochranném opatření

Pro odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím o vazbě, trestu anebo ochranném
opatření jsou v zákoně č. 82/1998 Sb. stanoveny zvláštní podmínky, které se však
neuplatní, byla-li škoda způsobena jiným rozhodnutím než shora jmenovaným,
byť vydaným rovněž v trestním řízení. V takovém případě je třeba nárok na náhradu
škody uplatnit podle ustanovení, která upravují náhradu škody vzniklé z nezákonného
rozhodnutí.
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U tohoto odpovědnostního titulu jsou na rozdíl od odpovědnosti

za nezákonné rozhodnutí odpovědné pouze orgány oprávněné o vazbě, trestu
a ochranném opatření rozhodovat. Pro odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím
o vazbě, trestu i ochranném opatření stanoví zákon společnou podmínku, a to, že takové
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rozhodnutí musí být realizováno, tedy vykonáno. Ohledně odpovědnosti za škodu
způsobenou rozhodnutím o trestu je nezbytné podotknout, že zákon se neomezuje pouze
na trest odnětí svobody, avšak stát odpovídá i za škodu při výkonu veškerého druhu trestu
dle trestního zákona v případě, že z něj vznikne škoda. 61 Specifikem náhrady škody
způsobené rozhodnutím o vazbě je, že se u něj nevyžaduje, aby byla později konstatována
nezákonnost

takového

rozhodnutí

o

vazbě

a

k tomu,

aby

vzniklo

právo

na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím, postačí, jestliže proti
poškozenému bylo trestní stíhání zastaveno, jestliže byl obžaloby zproštěn či jestliže byla
věc postoupena jinému orgánu.62 Dle důvodové zprávy k zákonu č. 82/1998 Sb. je tomu
především tak, neboť v případě, že je rozhodováno o vazbě, nebývají zpravidla
k dispozici stejná zjištění, jež jsou následně zohledňována při samotném meritorním
rozhodování. 63 Nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě pak zákon
výslovně vylučuje v případě, že se jedná o vazbu nařízenou v řízení o vydání nebo předání
do ciziny. To však neplatí, pokud škoda v takovém řízení vznikla nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů České republiky. 64 Právo
na náhradu škody způsobené rozhodnutím o trestu má pak dle § 10 zákona č. 82/1998
Sb., ten, na němž byl zcela, nebo zčásti vykonán trest, jestliže byl v pozdějším řízení
zproštěn obžaloby či bylo-li proti němu vedené trestní řízení zastaveno, a to ze stejných
důvodů, pro něž soud rozhodne v hlavním líčení zprošťujícím rozsudkem. Zákon nám
však vylučuje nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o trestu za situace,
kdy bylo zastavení trestního stíhání způsobeno aktem prezidenta republiky,
a to konkrétně udělením milosti nebo vyhlášením amnestie. Zákon rovněž přiznává nárok
na náhradu škody tomu, kdo trest vykonal a v následném řízení mu byl uložen trest
mírnější, než jaký jím byl vykonán na základě rozsudku, který byl později zrušen.
V takovém případě lze však nárok na náhradu škody přiznat pouze jen se zřetelem
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k rozdílu mezi trestem, který byl vykonán, a trestem, který byl nově uložen. 65
K tomu, aby měl ten, na němž bylo ochranné opatření vykonáno, ať už z části
nebo zcela, právo na náhradu škody způsobené ochranným opatřením, zákon výslovně
stanoví podmínku, že rozhodnutí o ochranném opatření bylo v pozdějším řízení zrušeno
pro jeho nezákonnost. V případě, že ochranné opatření bylo zrušeno z jiného důvodu než
pro jeho nezákonnost, stát za takovou škodu neodpovídá.66 Zákon nám rovněž upravuje,
kdy nevzniká nárok na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo
ochranném opatření, když stanoví, že právo na náhradu škody nemá ten,
kdo náhradu škody žádá, si vazbu, odsouzení nebo uložení ochranného opatření zavinil
sám či pokud byl obžaloby zproštěn nebo proti němu bylo trestní stíhání zastaveno pouze
proto, že není za spáchaný trestní čin trestně odpovědný, či mu byla udělena milost nebo
byl trestný čin amnestován. Rovněž nelze náhradu škody přiznat, pokud nebylo možno
v řízení pokračovat z důvodů uvedených ve zvláštním předpisu, nebo pokud bylo trestní
stíhání podmíněně zastaveno a nastaly účinky zastavení trestního stíhání, nebo pokud
výrok o zastavení trestního stíhání byl součástí rozhodnutí o narovnání či trestní stíhání
bylo zastaveno z důvodů uvedených ve zvláštním předpisu.67
Na závěr této kapitoly považuji za důležité uvést malou poznámku o tom, zda
je odpovědnost veřejné moci za škodu materií veřejného práva, či nikoliv. Podle
důvodové zprávy k návrhu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem bylo
důvodem vyčlenění úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
z ustanovení občanského zákoníku způsobeno tím, že škoda, která vznikla při výkonu
veřejné moci, vznikla z veřejnoprávního vztahu. Nicméně právní vztah je již dle
důvodové zprávy soukromoprávním vztahem. 68 Ohledně tohoto názoru je však veden
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spor, kdy ve většině odborných publikacích je všeobecně přijímán názor totožný
s názorem uvedeným v důvodové zprávě, tedy, že odpovědnost veřejné moci za škodu je
vztahem soukromoprávním. Avšak někteří autoři zastávající názor, že se nemůže jednat
o soukromoprávní vztah, a to především v případě, že došlo v důsledku chybného jednání
státu k porušení základního lidského práva, tento názor totožný s pojetím uvedeným
v důvodové zprávě kritizují.69

1.4 NESPRÁVNÝ ÚŘEDNÍ POSTUP
Jak již řečeno výše, nesprávný úřední postup je jedním z odpovědnostních titulů. Ovšem
co je rozuměno pod tímto pojmem, nám zákon č. 82/1998 Sb. již neříká. Dle důvodové
zprávy k zákonu č. 82/1998 Sb. není v zákoně nesprávný úřední postup blíže
charakterizován, neboť pro jeho mnohotvárnost není možné přesnou definici tohoto
pojmu podat. K tomu ještě důvodová zpráva dodává, že pod nesprávným úředním
postupem je třeba rozumět jak činnost, tak nečinnost příslušných orgánů. 70 Sám zákon
č. 82/1998 Sb. pak ve svém ust. § 13 odst. 1 stanoví, že: „Nesprávným úředním postupem
je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.
Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje
se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat
rozhodnutí v přiměřené lhůtě.“ 71 K tomu, co se rozumí nesprávným úředním postupem,
se také již mnohokrát vyjádřil jak Ústavní soud, tak Nejvyšší soud České republiky.
Například Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8.7.2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08 správně
dovodil, že nesprávným úředním postupem je každý postup orgánu veřejné moci, který
při jejím výkonu postupuje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo
v rozporu se zásadami jejího výkonu. 72 Dále Ústavní soud ve svém nálezu ze dne
7.10.2008, sp. zn. II. ÚS 99/07 tuto definici ještě blíže rozebral, když konstatoval,
69
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že z obsahu pojmu „nesprávný úřední postup“ vyplývá, že: „Podle konkrétních okolností
může

jít

o

jakoukoliv

jinou

než

rozhodovací

činnost

spojenou

s výkonem pravomocí státního orgánu, dojde-li při ní nebo v jejím důsledku k porušení
pravidel

předepsaných

právními

normami

pro

počínání

státního

orgánu

nebo k porušení pořádku určeného povahou a funkcí postupu. Ačkoliv není vyloučeno,
aby škoda, za kterou stát odpovídá, byla způsobena i nesprávným úředním postupem
prováděným v rámci činnosti rozhodovací, je pro tuto formu odpovědnosti určující,
že úkony tzv. úředního postupu samy o sobě k vydání rozhodnutí nevedou a je-li
rozhodnutí vydáno, neodrazí se bezprostředně v jeho obsahu. Z tohoto hlediska
za nesprávný postup, vedoucí k odpovědnosti státu, je třeba považovat i nevydání
či opožděné vydání rozhodnutí, mělo-li být správně vydáno či vydáno ve stanovené lhůtě,
případně jiná nečinnost státního orgánu či jiné vady ve způsobu vedení řízení,
to vše samozřejmě za předpokladu, že poškozenému vznikla škoda (majetková újma
vyjádřitelná v penězích), která je v příčinné souvislosti s uvedeným postupem, tedy je-li
nesprávný postup orgánu státu se vznikem škody ve vztahu příčiny a následku.“ 73
Nejvyšším soudem České republiky pak bylo dále správně dovozeno, že nesprávným
úředním postupem je i porušení zásady rychlosti řízení, přičemž to platí i v případě
soudních řízení, u kterých není právním předpisem stanovena lhůta pro rozhodnutí,
a to za situace, kdy doba, po kterou soudní řízení probíhalo, není odpovídající složitosti,
skutkové a právní náročnosti projednávané věci, a kdy délka takového řízení je
zapříčiněna působením soudu v dané věci. 74 K tomu, abychom mohli konstatovat,
že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, je nezbytné, aby v daném případě bylo
postaveno najisto, že došlo k porušení práva na přiměřenou délku řízení nebo provádění
jiných úkonů. 75 Nejvyšší soud ve svém stanovisku občanskoprávního a obchodního
kolegia ze dne 13.4.2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 uzavřel, že pro účely konstatování toho,
že došlo v konkrétním případě k porušení práva na přiměřenou délku řízení,
je nutné vymezit si rozdíl mezi pojmem „nepřiměřená délka řízení“ a vznikem „průtahů
73

Nález Ústavního soudu ze dne 7.10.2008, sp. zn. II. ÚS 99/07 [online]. 2016 [cit. 2016-02-14]. Dostupný
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=60241&pos=27&cnt=27&typ=result.
74
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2003, sp. zn. 25 Cdo 743/2002 [online]. 2016 [cit. 2016-02-14].
Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/058ACCC7BCEB1550C1257A4E0068A78
3?openDocument&Highlight=0.
75
FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde
Praha, 2004. s. 240. ISBN 978-80-87576-22-9.
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v jeho průběhu“. Dle tohoto zcela správného stanoviska se o průtahy v řízení jedná
v případě, že soud nebo jiný státní orgán v době, která je zákonem stanovená
či přiměřená, nekoná a jedná se tak ve většině případů o příčinu nepřiměřené délky řízení.
O

porušení

práva

na

přiměřenou

délku

řízení

se

však

jedná

v případě,

že bez ohledu na to, zda byly v daném konkrétním případě zaregistrovány průtahy
příslušného orgánu, trvá řízení nepřiměřeně dlouhou dobu. K tomu, aby bylo porušeno
právo na přiměřenou délku řízení, může dojít i za situace, kdy nedošlo k průtahům
v řízení, a obráceně, i za situace, kdy došlo k průtahům v řízení, nemusí pokaždé dojít
k porušení práva na přiměřenou délku řízení, a to tehdy, když řízení dobou svého trvání
času, v němž je možné ukončení řízení zpravidla očekávat, jako celek odpovídá.
Pro to, abychom mohli určit, zda byla doba řízení přiměřená, je nezbytné především
ohraničit jeho trvání, tzn. určit jeho počátek a konec.76
Naproti tomu bylo Nejvyšším soudem judikováno, že jako nesprávný úřední
postup nelze hodnotit rozhodovací činnost samu o sobě.77 Rovněž nelze za nesprávný
úřední postup považovat situaci, kdy bylo řízení o trestním oznámení žalobce skončeno
pravomocně rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení o jeho odložení.

78

O nesprávný úřední postup se nejedná ani v případě, kdy byla škoda způsobena jednáním
pachatele

vydávajícího

se

za

úřední

osobu,

přičemž

je

nerozhodné,

zda vystupoval v uniformě, která mu při skončení služebního poměru nebyla odebrána.79
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Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.4.2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010 [online]. 2016 [cit. 2016-02-16]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A85
0?openDocument&Highlight=0.
77
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.8.2009, sp. zn. 25 Cdo 1018/2007 [online]. 2016
[cit. 2016-02-16]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B8A2D1906B1B7079C1257A4E0068B2A
8?openDocument&Highlight=0.
78
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.8.2006, sp. zn. 25 Cdo 3029/2005 [online]. 2016
[cit. 2016-02-16]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BF46251CA3DEA433C1257A4E0068F6B
B?openDocument&Highlight=0.
79
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2008, sp. zn. 25 Cdo 1872/2006 [online]. 2016
[cit. 2016-02-16]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F22287F304990334C1257A4E00652DA
5?openDocument&Highlight=0.
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PRAMENY PRÁVA
Základem úpravy náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem

je článek 36 odst. 3 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, dle nějž má
každý právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného
státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
Následující odst. 4 pak stanoví, že podmínky a podrobnosti stanoví zákon. 80 K tomu
je nutno podotknout, že správně Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 11.5.2011,
sp. zn. 31 Cdo 3916/2008, konstatoval, že právo na náhradu škody způsobené
nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy
nebo nesprávným úředním postupem nelze přiznat přímo na základě článku 36 odst. 3
Listiny základních práv a svobod, nýbrž je dáno pouze jestliže jsou naplněny podmínky
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 81 Na druhou stranu musím však
zmínit, že zde máme již v kapitole 1.3 citovaný nález Ústavní soud ze dne 22.9.1999,
sp. zn. I.ÚS 245/98, v němž Ústavní soud dospěl k závěru, že ustanovení čl. 36 odst. 3
Listiny základních práv a svobod má generální povahu, přičemž je koncipováno jakožto
základní právo každého domáhat se náhrady škody způsobené mu jak soudem,
tak vůbec orgánem veřejné správy nebo jakýmkoli jiným státním orgánem,
a to nesprávným úředním postupem či rozhodnutím. Tímto článkem tak není vyloučena
odpovědnost za škodu, která vznikla nesprávným úředním postupem při vyhlašování
zákona. Dále Ústavní soud dospěl k závěru, že v případě, že by čl. 36 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod byl vykládán opačně, došlo by k narušení rovnováhy mezi mocí
zákonodárnou, výkonnou a soudní, neboť by tak jedna z nich byla vyloučena z povinnosti
odpovídat za svůj nesprávný úřední postup. 82 Jak vidno, je zde zjevný rozpor o tom,

80

Listina základních práv a svobod. In: 2/1993 Sb. 2016, čl. 36 odst. 3,4.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2011, sp. zn. 31 Cdo 3916/2008[online]. 2016
[cit. 2016-02-10]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/673D92F43E6964CCC1257A4E0065542
6?openDocument&Highlight=0.
82
Nález Ústavního soudu ze dne 22.9.1999, sp. zn. I. ÚS 245/98 [online]. 2016 [cit. 2016-01-22].
Dostupný z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=31040&pos=1&cnt=1&typ=result.
81
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zda lze přiznat odškodnění přímou aplikací čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
bez ohledu na úpravu obsaženou v zákoně č. 82/1998, panující mezi názorem
publikovaným Nejvyšším soudem a názorem publikovaným Ústavním soudem. Nutno
podotknout, že názor Ústavního soudu je kritizován širokou odbornou právnickou
veřejností, jako například Petrem Vojtkem či Janem Kolbou a Martinou Šulákovou, s jejíž
kritikou se ztotožňuji i já, když Listina základních práv a svobod v odst. 4 čl. 36 výslovně
stanovuje, že podmínky a podrobnosti náhrady škody způsobené nezákonným
rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným
úředním postupem musí být blíže stanoveny zákonem.
Pro dokreslení celé situace je nezbytné zmínit, že Ústavní soud dokonce
např. ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 3026/07 dovodil, že ústavně právní základ nároku
jednotlivce na náhradu škody (v tomto případě se jednalo o náhradu škody v případě
trestního stíhání skončeného zproštěním obžaloby) je třeba hledat nejen v shora
citovaném článku 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, ale v obecné rovině,
především v článku 1 odst. 1 Ústavy, tedy v principech materiálního právního státu,
neboť jestliže stát má být skutečně považován za materiální právní stát, musí nést
objektivní odpovědnost za jednání svých orgánů, kterým přímo zasáhly do základních
práv jednotlivce.83
Jak již řečeno výše, základem právní úpravy náhrady škody způsobené nesprávným
úředním postupem je článek 36 odst. 3 a odst. 4 Listiny základních práv
a svobod, přičemž odst. 4 nám stanoví, že podmínky a podrobnosti nám stanoví zákon.
Tímto zákonem je zákon ze dne 17. března 1998 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) vydaný na základě výše jmenovaného článku 36 odst. 4 Listiny
základních práv a svobod, který stanoví další podmínky a podrobnosti, za nichž je dáno
právo jednotlivce na náhradu škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem. 84 Tento zákon byl již mnohokrát novelizován. Mezi jeho nejpodstatnější
83

Nález Ústavního soudu ze dne 3.3.2009, sp. zn. I. ÚS 3026/07[online]. 2016 [cit. 2016-02-10]. Dostupný
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=61738&pos=1&cnt=1&typ=result.
84
Pro srovnání např. v sousední Spolkové republice Německo je odpovědnost státu za výkon veřejné moci
zakotvena v článku 34 Ústavy Spolkové republiky Německo (Grundgesetz, zkráceně GG) a dále je
provedena zákonem – Bürgerliches Gesetzbuch (zkráceně BGB), a to konkrétně v jeho obecné
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novely lze například zařadit novelizaci účinnou od 1.5.2001 provedenou zákonem
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), jímž byla
vztáhnuta odpovědnost státu rovněž i na škodu, kterou způsobily úkony soudního
exekutora při výkonu exekuční činnosti, sepisu exekutorských zápisů a při činnostech,
které exekutor vykonává z pověření soudu dle zvláštního právního předpisu. Další
podstatnou změnou tohoto zákona bylo zrušení jeho ustanovení § 31 odst. 3, k němuž
došlo na základě nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 30.4.2002
publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 234/2002 Sb., a to s účinností od 6.6.2002. Dále
bylo do tohoto zákona s účinností od 1.11.2004 doplněno ustanovení § 9 odst. 2,
a to konkrétně zákonem č. 539/2004 Sb., kterým byl změněn zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Jmenovaným
ustanovením byly vymezeny případy neposkytnutí nároku na náhradu škody
za vykonanou vazbu. Dosud nejvýznamnějších změn doznal zákon č. 82/1998 Sb.
zákonem účinným od 27.4.2006 č. 160/2006 Sb., jímž se mění zákon č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Tímto zákonem č. 160/2006 Sb. byl do zákona č. 82/1998 Sb. zaveden například
ustanovením § 1 odst. 3 a § 31a institut zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu,
odpovědnostní klauzuli upravené § 839 BGB. Článek 34 GG pak konkrétně ve své první větě říká, že:
„Poruší-li osoba při výkonu veřejné funkce, která jí byla svěřena, povinnosti, jež jí byly uloženy ve vztahu
ke třetím osobám, nese odpovědnost zásadně stát nebo územní celek, v jehož službě se nachází.“.
Generální kluzule obsažená v ust. § 839 BGB pak říká, že: „Úředník, který úmyslně nebo z nedbalosti poruší
své služební povinnosti ve vztahu ke třetím osobám, je povinen nahradit třetím osobám škodu, která jim
tímto vznikne. Poruší-li úředník své povinnosti pouze z nedbalosti, lze na něm uplatňovat nárok jen tehdy,
pokud poškozený nemůže dosáhnout náhrady škody jiným způsobem.“ Z uvedeného je tak zřejmé,
že oproti naší úpravě ve Spolkové republice Německo není odpovědnost státu za výkon veřejné moci
upravena samostatným zákonem, jako je tomu u nás (zákonem č. 82/1998 Sb.), ale je včleněna
do Občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) a vychází přitom z pojetí osobní odpovědnosti
úředníka, kterou ústava převádí zprostředkovaně na stát. S ohledem na skutečnost, že SRN je spolková
země, je tak nezbytné, aby bylo vždy zkoumáno, zda bude odpovědným subjektem konkrétní země spolku
nebo celý spolkový stát, na což nám odpoví právní předpisy upravující působnost spolkových zemí
a spolkového státu. Srov. více v BAUMBERGER, Georg, ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch: ErbbauVO, WEG. Bd 2, §§ 611-1296. München: Beck, 2003. s. 1358 – 1396. ISBN 3-406-465110. nebo SCHULZE, Reiner, GRZIWOTZ, Herbert, LAUDA Rudolf a BALTZER, Peter. Bürgerliches Gesetzbuch:
kommentiertes Vertrags-und Prozessformularbuch. Baden-Baden: Nomos, 2011. Gesetzesformulare.
s. 1403-1412. ISBN 978-3-8329-5731-5.
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nebo byla ustanovením § 14 zavedena povinnost uplatnit nejprve nárok na náhradu škody
u úřadu uvedeného v ustanovení § 6 jako podmínky pro případné uplatnění nároku
na náhradu škody u soudu. Rovněž bylo tímto novelizujícím zákonem doplněno
ustanovení § 6a, kterým byla výslovně upravena odpovědnost za porušení práva na osobní
svobodu. Dále došlo s účinností od 1.1.2010 k novelizaci zákona č. 82/1998 Sb.
v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, kdy byl do textu jeho ustanovení § 30 vložen
odkaz na zabezpečovací detenci.85 Důležité je rovněž zmínit, že zákon č. 82/1998 Sb.,
je ve výslovném poměru speciality k občanskému zákoníku.86
K tomu ještě nutno zdůraznit, že před zákonem č. 82/1998 Sb. upravoval škodu
způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem zákon
č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu
nebo jeho nesprávným úředním postupem, dle nějž byl jediným nositelem odpovědnosti
za škodu stát, přičemž jeho odpovědnost byla výlučná. Tento zákon upravoval
odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem obecně a vztahoval
se tak na všechna nezákonná rozhodnutí, která vydaly státní orgány v oboru justice
a správy. Jmenovaný zákon taktéž upravoval i odpovědnost za škodu, kterou tyto orgány
způsobily jejich nesprávným úředním postupem. Zákon byl rozdělen celkem
do tří částí. První část upravovala odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím
a členila se dále do čtyř hlav, druhá část upravovala odpovědnost za škodu způsobenou
nesprávným úředním postupem a třetí část upravovala společná, přechodná a závěrečná
ustanovení a členila se dále do třech hlav. Celkem se jednalo o zákon čítající 32§.
Podle první části hlavy první stát nesl odpovědnost za škodu, která byla způsobena
zejména nezákonnými rozhodnutími majícími povahu aplikačních aktů, a to jak
rozhodnutími konstitutivními, tak deklaratorními. Jednalo se o rozhodnutí, jež byla
vydána v řízení před civilním soudem, státním notářstvím, ve správním řízení, která
se svým výrokem týkala určitých účastníků a kterými byly zakládány, měněny
nebo rušeny právní vztahy, nebo kterými bylo stanoveno, jestli je tu či není právní vztah,
případně právo či povinnost. Podle první hlavy stát dále odpovídal i za škodu, která byla
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VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 2- 4. ISBN 97880-7400-427-8.
86
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 26.
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jež

vydal

v trestním

řízení,

tedy kupříkladu rozhodnutím o ochranném opatření (ochranném léčení, ochranné
výchově,

zabrání

věci),

podmíněném

propuštění,

zahlazení

odsouzení

nebo rozhodnutím, které bylo vydané v řízení adhezním. Odpovědnost za nezákonná
rozhodnutí se vztahovala pouze na výrok rozhodnutí. Dle zákona byla odpovědnost
za škodu způsobenou rozhodnutím, tak jako ve stávajícím zákoně č. 82/1998 Sb.,
koncipována jako absolutní objektivní odpovědnost. Zákon nedopadal však na zákonná
rozhodnutí týkající se hospodářskoprávních vztahů, jež s ohledem na svoji speciální
problematiku

spadaly

do

pravomoci

orgánů

hospodářské

arbitráže.

Stejně

tak jako v zákoně č. 82/1998 Sb., bylo i v zákoně č. 58/1969 Sb. právo na náhradu škody
přiznáno

účastníkům

řízení,

v němž

bylo

nezákonné

rozhodnutí

vydáno,

a to bez rozdílu, jestli poškozeným byl občan nebo organizace. Dle důvodové zprávy
k zákonu č. 58/1969 Sb. bylo třeba, stejně tak jako v zákoně č. 82/1998 Sb., účastníkem
řízení rozumět i toho, kdo k řízení nebyl přibrán, ač měl jeho účastníkem podle zákona
být.

87

Hlava druhá zákona pak upravovala odpovědnost za škodu způsobenou

rozhodnutím o vazbě nebo o trestu, pro kterou neplatila, na rozdíl od odpovědnosti
za škodu způsobenou rozhodnutím, podmínka vyčerpání řádných opravných prostředků.
Právo na náhradu škody se dle tohoto zákona přiznávalo i v případě, kdy bylo trestní
stíhání promlčeno, a v případě, kdy bylo trestní řízení zastaveno pro nedostatek důkazů.
Vzhledem k tehdejší existenci trestu smrti v našem právním řádu, zákon č. 58/1969 Sb.
přiznával pozůstalým osobám po osobě, na níž byl vykonán trest smrti, právo
na náhradu nákladů výživy a právo na náhradu nákladů pohřbu, přičemž, aby mohlo být
toto právo uplatněno, muselo později dojít k zastavení řízení nebo k vyhlášení
zprošťujícího rozsudku. Toto právo pozůstalých osob, kterým poskytoval nebo byl
povinen poskytovat ten, na němž byl trest vykonán, výživu, tak představovalo výjimku
ze zásady, že právo na náhradu škody je přiznáno účastníkům řízení, ve kterém došlo
k nezákonnosti nebo jiné nesprávnosti řízení.

88

Stejně tak jako v nynějším zákoně

č. 82/1998 Sb., byl do zákona č. 58/1969 Sb. zaveden institut předběžného projednání
nároku, a to dle důvodové zprávy z důvodu předcházení zbytečným soudním sporům. Dle
tehdejší důvodové zprávy byl tento institut zaveden pro případy uplatnění nároku

87
88

ČEŠKA, Zdeněk. Občanský zákoník: komentář. Praha: Panorama, 1987. Občanský zákoník. s. 573-580.
ČEŠKA, Zdeněk. Občanský zákoník: komentář. Praha: Panorama, 1987. Občanský zákoník. s. 582 – 589.
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na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a pro případy uplatnění nároku
na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo trestu, přičemž toto předběžné
projednání

nemělo

ještě

povahu

uplatnění

nároku

u

orgánu

povolaného

o něm rozhodnout. Jednalo se tedy o jednání mající neformální povahu, které
se omezovalo pouze na případy, kdy byly již dány předpoklady nároku a kde v úvahu
nepřicházely instituty procesních předpisů.

89

Hlava čtvrtá pak upravovala právo

na regresní úhradu, když tehdejší zákon přiznával státu právo požadovat regresní úhradu
na orgánech, které nezákonné rozhodnutí vydaly, a na pracovnících a členech
kolektivního orgánu, jež se na vydání takového rozhodnutí podíleli, a to ve výši vyplacené
poškozenému. Tehdy se jednalo o státní orgány, které měly právní subjektivitu, a ústřední
orgány společenské organizace, na jejíž orgány byla pravomoc rozhodovat přenesena.
Na tom, kdo se na vydání nezákonného rozhodnutí podílel, bylo možné požadovat
úhradu, jestliže byla jejich vina na porušení zákona zjištěna, a to buď v trestním řízení
nebo v kárném řízení. Jak již bylo řečeno, zákon požadoval právo státu požadovat
regresní úhradu ve výši, která byla vyplacena poškozenému. To však neplatilo proti
osobám, u kterých účast na rozhodování náležela k povinnostem z pracovního poměru
nebo z poměru na roveň postavenému. Stejně tak jako v nynějším zákoně č. 82/1998 Sb.,
u osob, kde účast vyplývala z pracovního poměru, se výše úhrady řídila předpisy
upravujícími pracovní vztahy. V ostatních případech pak byla výše úhrady omezena
přímo v zákoně.90
Druhá část zákona č. 58/1969 Sb. pak upravovala odpovědnost za škodu
způsobenou nesprávným úředním postupem, která byla konstruována rovněž jako
objektivní. Vůči poškozenému nesl odpovědnost, stejně tak jako v případě odpovědnosti
za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, rovněž stát s tím, že měl taktéž
i možnost regresní úhrady. Podle důvodové zprávy nebylo možné vymezit předem obecně
pojem nesprávného úředního postupu, neboť bylo třeba to, jestli došlo k nesprávnému
úřednímu postupu, vždy posoudit dle okolností daného případu. Obecně však bylo
pod

nesprávným

úředním

postupech

chápáno

porušení

pořádku

postupu,

který byl předepsán právními normami nebo určen povahou a funkcí postupu. Podmínkou
odpovědnosti státu za škodu byl samozřejmě vznik škody nesprávným úředním
89
90

ČEŠKA, Zdeněk. Občanský zákoník: komentář. Praha: Panorama, 1987. Občanský zákoník. s. 590-593.
ČEŠKA, Zdeněk. Občanský zákoník: komentář. Praha: Panorama, 1987. Občanský zákoník. s. 594-599.
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postupem, přičemž škoda byla jak majetkovou újmou, tak újmou nemajetkovou. Na rozdíl
od dnešní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem,
se u náhrady škody z nesprávného úředního postupu upravené zákonem č. 58/1969 Sb.
neprovádělo předběžné projednání nároku. Na rozdíl od práva státu na regresní úhradu
při nezákonném rozhodnutí, měl stát právo postihu pouze proti osobám nesprávně
postupujícím, nikoliv proti státnímu orgánu, přičemž podmínkou postihu nebylo
předcházející zjištění viny v kárném, kázeňském či v trestním řízení. Výše regresní
úhrady byla stanovena obdobně jako v případě nezákonného rozhodnutí. K tomu však
nutno dodat, že tehdejší zákon č. 58/1969 Sb. upravoval odpovědnost za škodu
způsobenou nesprávným úředním postupem pouze ve dvou §, a to ust. § 18 a ust. § 19.91
Třetí část zákona č. 5 8/1969 Sb. upravovala společná, přechodná a závěrečná
ustanovení. Mezi podstatná ustanovení lze zařadit zejména délku promlčecí doby,
kdy byla stanovena subjektivní tříletá promlčecí doba, a to jak pro případy náhrady škody
způsobené nezákonným rozhodnutím, tak pro případy náhrady škody způsobené
nesprávným úředním postupem, přičemž počínala běžet dnem, kdy se o škodě dozvěděl
poškozený a pro případy náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím ode dne
doručení nebo oznámení rozhodnutí o zrušení nezákonného rozhodnutí poškozenému.
Pouze pro případy náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím byla stanovena
desetiletá objektivní promlčecí doba s počátkem běhu od doručení nebo oznámení
nezákonného rozhodnutí poškozenému. Odlišně byla stanovena ještě promlčecí doba
v případě náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě nebo o trestu, když zákon
stanovoval pouze jednoletou objektivní promlčecí dobu. 92 Tento zákon však přestal
vzhledem k nové ústavní a zákonné úpravě výkonu veřejné moci nastalé
po tvz. Sametové revoluci (kdy stát přestal být výhradním nositelem veřejné moci)
odpovídat současným společenským potřebám a bylo tak nutno odpovědnost za škodu
způsobenou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím upravit
zákonem novým, který by reflektoval ústavní a zákonnou úpravu veřejné moci, jež byla
Ústavou České republiky svěřena nikoliv výhradně státu, ale i jiným subjektům.
Při koncipování nového zákona muselo být zejména přihlédnuto ke skutečnosti, že podle
čl. 100 odst. 1 Ústavy České republiky jsou územní samosprávné celky územním
91
92

ČEŠKA, Zdeněk. Občanský zákoník: komentář. Praha: Panorama, 1987. Občanský zákoník. s. 601-603.
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společenstvím občanů majících právo na samosprávu, a odpovědnost tedy dopadá
nejenom na stát, ale rovněž i na tyto subjekty územní samosprávy. Dle tehdejší důvodové
zprávy k novému zákonu č. 82/1998 Sb. nový zákon v porovnání se zákonem č. 58/1969
Sb. nerozšiřuje rozsah odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí, rozhodnutí o vazbě,
trestu

nebo

ochranném

opatření

nebo

za

nezákonný

úřední

postup

a z toho důvodu tedy nebude ani dopadat na státní rozpočet. Dle důvodové zprávy
k zákonu č. 82/1998 Sb. měla být i výše náhrady škody, kterou bude stát povinen zaplatit
dle nového návrhu zákona, stejně tak jako podle zákona č. 58/1969 Sb., závislá na rozsahu
porušení zákona nebo rozsahu nesprávného úředního postupu orgánem státu při jeho
rozhodování, dále na tom, jakou škodu tím způsobí, a v neposlední řadě na tom, v jak
velkém rozsahu se náhrady škody domáhají poškození. 93
Právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
je rovněž obsažena i v právním dokumentu evropské úrovně, a to konkrétně v čl. 5 odst.
5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dle nějž má každý, kdo byl obětí
zatčení nebo zadržení v rozporu s čl. 5 Úmluvy, nárok na odškodnění. Dále
je v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod upraveno rovněž odškodnění
za nezákonné odsouzení, a to v čl. 3 Protokolu č. 7 k Úmluvě na ochranu lidských práv
a základních svobod, dle něhož v případě, že je konečný rozsudek v trestní věci později
zrušen nebo jestliže je udělena milost, neboť nová nebo nově odhalená skutečnost
dokazuje, že došlo k justičnímu omylu, je osoba, na které byl vykonán trest podle
rozsudku, odškodněna dle zákona či dle praxe, které jsou v příslušném státě platné.
To ovšem platí jen, jestliže se neprokáže, že k včasnému odhalení neznámé skutečnosti
nedošlo úplně nebo částečně vinou této osoby.94 Náhrada škody způsobená při výkonu
veřejné moci nesprávným úředním postupem ve jmenované Úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod není výslovně upravena, nicméně je třeba poukázat
na její čl. 6 odst. 1, jenž garantuje právo každého na spravedlivý proces, pro nějž obecně
platí, že požaduje respektování principu „rovnosti zbraní“, tedy principu procesní
rovnosti stran. Tímto článkem je tak garantováno právo každého na projednání jeho
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Důvodová zpráva k zákonu 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). Obecná část.
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KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 1437-1456.
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záležitosti spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem,
zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích „civil
rights and obligations“ nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění „criminal
charges“ proti němu.

95

V anglickém znění Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod: „In the determination of his civil rights and obligations or of any
criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within
a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.“96 Právě
aspekt článku, jímž je garantováno právo na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě,
vyvolal větší množství stížností k ESLP než jakýkoliv jiný aspoň tohoto citovaného
článku Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K tomu bylo navíc Radou
Evropy řečeno, že v těchto případech je třeba posoudit dvě hlavní otázky,
a to jaká je doba řízení, která má být vzata v úvahu, a zda byla tato doba přiměřená. Dále,
že období, které je třeba brát v úvahu, pokrývá celou délku řízení, přičemž pro řízení
civilní je počátečním bodem okamžik, kdy bylo řízení zahájeno před soudem.
A to, zda byla záležitost projednána v přiměřené lhůtě, je třeba posoudit dle konkrétních
okolností případu, přičemž je třeba vzít v úvahu zejména složitost případu a chování
stěžovatele a orgánů. Relevantní je taktéž i význam a povaha předmětu řízení, přičemž
některé typy věcí si mohou vyžádat mimořádnou pečlivost ze strany orgánů,
jako například řízení týkající se dětí. 97 Porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod je pak v naší právní úpravě podřazeno pod nesprávný
úřední postup.98
Dále je třeba zmínit ještě čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, dle kterého každý, komu byly porušeny práva a svobody přiznané touto úmluvou,
musí

mít

účinné

právní

prostředky

nápravy

před

národním

orgánem,

a to i v případě, že se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.
95
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978-80-7502-021-5.

46

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

To, že bylo do textu jmenovaného článku zařazeno spojení „osoby při plnění úředních
povinností“, má nejspíše zdůrazňovat, že případnou imunitou úředních osob při výkonu
jejich úřední činnosti a z ní plynoucí neodpovědnosti za škodlivé následky nelze
omlouvat absenci účinného prostředku nápravy. Někdy bývá toto spojení bráno i jako
argument, který svědčí ve prospěch horizontální povahy lidských práv a základních
svobod garantovaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.99
Posledně je třeba připomenout čl. 41 Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod, dle něhož v případě, že soud zjistí porušení Úmluvy nebo Protokolů
k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze
částečnou nápravu, přizná soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé
zadostiučinění.100 K tomu je třeba podotknout, že výše uvedený čl. 13 není ve vztahu
speciality nebo subsidiarity k čl. 41 ve shora používaném smyslu, jestliže se odhlédne
od toho, že sám o sobě je subsidiární povahou kontrolního mechanismu Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod vůči právním systémům vnitrostátním.
Jestliže jsou státem plněny jeho povinnosti a tomu, komu byla porušena práva
nebo svobody zaručené Úmluvou, poskytnuty k dispozici prostředky nápravy
na vnitrostátní úrovni, které dokážou v konkrétním případě v odůvodněných případech
opravdu poskytnout adekvátní náhradu, nebude se moci uplatnit ani citovaný čl. 41
Úmluvy, neboť ESLP nebude dána ani možnost porušení Úmluvy konstatovat.101
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ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NEMAJETKOVOU ÚJMU ZPŮSOBENOU
PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI NESPRÁVNÝM ÚŘEDNÍM POSTUPEM

3.1 SUBJEKTY ODPOVĚDNOSTI
Subjekty odpovědnostního vztahu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
nesprávným úředním postupem rozlišujeme na povinné subjekty, které jsou pasivně
legitimovány ve sporu o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem,
a na oprávněné subjekty, kterým svědčí aktivní legitimace domáhat se náhrady škody.
Podle zákona č. 82/1998 Sb. je povinným subjektem stát a územní samosprávné celky,
kterým jsou kraje a obce. 102 Územní samosprávné celky v samostatné působnosti
odpovídají za škodu, kterou při výkonu veřejné moci způsobily. 103 Jednou z forem
odpovědnosti územního celku je i objektivní odpovědnost spojená s nesprávným úředním
postupem, kterým je porušení pravidel, která jsou předepsaná právními normami
pro to, jak si má územní celek počínat při jeho činnosti, tj. při úkonech prováděných
v rámci činnosti rozhodovací, jež se však bezprostředně neodrazí v obsahu vydaných
rozhodnutí. Jestliže jsou splněny kumulativně tři podmínky, tedy nesprávný úřední
postup, vznik škody nebo imateriální újmy a příčinná souvislost mezi nesprávním
úředním postupem a vznikem škody či imateriální újmy, nemůže se taktéž územní celek
objektivní odpovědnosti z nesprávného úředního postupu zprostit.104 Nesprávní úřední
postup územního celku v samostatné působnosti je pak blíže upraven v ust. § 22 zákona
č. 82/1998 Sb., kde v odst. 1 je pouze stanoveno, že územní celky v samostatné
působnosti odpovídají za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, a dále je
stanoveno, že: „nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon
nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení
úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup
102

POKORNÝ, Milan, HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. Praha:
Linde, 2008. s. 65-66. ISBN 978-80-7201-722-5.
103
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 19.
104
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 221-222. ISBN
978-80-7400-427-8.
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rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.“ 105
Z uvedeného tak vyplývá, že stejně tak jako v případě nesprávného úředního postupu,
za nějž odpovídá stát, nedefinuje zákon ani nesprávný úřední postup v samostatné
působnosti územního celku, pouze výslovně uvádí nesprávný úřední postup spočívající
v porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.
Ohledně žalob je pak třeba říci, že v žalobě musí být rovněž jako žalovaný označen
stát nebo územní celek a nelze připustit, aby jako žalovaný byl označen ústřední orgán
uvedený v § 6 zákona č. 82/1998 Sb. V takovém případě by se jednalo
o

nedostatek

Touto

pasivní

problematikou

legitimace,
se zabýval

který
Nejvyšší

by

vedl

soud

k zamítnutí

žaloby.

106

České republiky ve věci

sp. zn. 31 Cdo 2847/2011, kde se jednalo konkrétně o situaci, kdy žalobcem bylo jako
žalovaná označeno „Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, organizační složka státu,
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, odbor územně stavebně správní“ a v žalobě bylo
mimo jiné hovořeno o „žalovaném (Ministerstvu pro místní rozvoj Praha)“
či o „žalovaném (Ministerstvu pro místní rozvoj Praha, jednajícím Mgr. Jiří Pešák)“,
a kdy z ostatních údajů v žalobě uvedených vyplynulo, že žalobce se s požadavkem
na „náhradu škody za vzniklou nemajetkovou újmu“ podle zákona č. 82/1998 Sb. obrací
na Ministerstvo pro místní rozvoj „jakožto úřad jednající jménem státu“. Dle názoru
Nejvyššího soudu České republiky je tento stav nezbytné hodnotit tak, že v obsahu žaloby
je zjevný logický rozpor v tom, kdo je žalovaný a dokud v tomto směru nesrozumitelnost
žaloby žalobce neodstranil, není možné ani učinit závěr o tom, že žalovaný není
způsobilým účastníkem občanského soudního řízení. Žalobce následně v odvolání proti
usnesení

soudu

prvního

stupně

jednak

vysvětlil

důvody

vedoucí

ho k takovému označení žalované, jednak vadu žaloby spočívající v označení žalované
odstranil (když uvedl, že žalovanou je Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj).
Žalobce ač tímto vadu žaloby spočívající v označení žalovaného odstranil způsobem,
o němž nastává fikce, že žaloba je bez vad ode dne podání u soudu, odvolacím soudem
k této skutečnosti nebylo přihlédnuto a řízení podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.

105

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 22.
106
POKORNÝ, Milan, HOCHMAN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. Praha:
Linde, 2008. s. 65-66. ISBN 978-80-7201-722-5.
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Dle názoru Nejvyššího soudu České republiky toto rozhodnutí odvolacího soudu není
správné. Proto byl k tomu Nejvyšším soudem České republiky v usnesení ze dne
14.3.2012, sp. zn. 31 Cdo 2847/2011, vysloven správně závěr, že v případě, kdy jako
žalovaný je v žalobě označen pouze orgán státu (kraje, obce), přičemž je však z ostatních
částí žaloby patrno, že návrh směřuje vůči státu (kraji, obci), má být takový stav posouzen
jako vada žaloby ve smyslu ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. Jestliže následně žalobce zjedná
nápravu, která spočívá v tom, že jako žalovaného označí Českou republiku (kraj, obec),
je možné odtud usuzovat na původně vadnou žalobu (ust. § 43 o.s.ř.), která byla
samotným žalobcem zhojena.107
Jménem státu pak jednají ministerstva a jiné ústřední správní úřady, u nichž je třeba
uplatnit rovněž i nárok na náhradu škody či újmy. V soudním řízení pak ministerstva
a ústřední správní úřady za stát jednají. V případě, že za škodu odpovídá územní
samosprávný celek, musí být nárok na náhradu škody či újmy uplatněn u konkrétního
samosprávného celku jednajícího vlastním jménem jakožto veřejnoprávní korporace
a osoba právnická.108
Oprávněným subjektem je pak dle ust. § 13 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. ten,
komu byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda či újma.109 Dle důvodové
zprávy vzhledem k různorodým formám nesprávného úředního postupu nebylo možné
oprávněné osoby blíže určit.110 Nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním
postupem tak není podmíněn účastenstvím na řízení, ve kterém došlo k nesprávnému
úřednímu postupu, a stát odpovídá za škodu rovněž i jiným osobám odlišným
od účastníků řízení. K tomu je však nutno podotknout, že zde musí být zachována

107

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.3.2012, sp. zn. 31 Cdo 2847/2011[online]. 2016
[cit. 2016-07-07]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/34FABB0036E56E76C1257A4E0064FDF
0?openDocument&Highlight=0,.
108
FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde
Praha, 2004. s. 254-255. ISBN 978-80-87576-22-9.
109
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 13 odst. 2.
110
Důvodová zpráva k zákonu 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), zvláštní část, k § 13.
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podmínka, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s nesprávným úředním postupem.111
Jak plyne ze shora uvedeného, zákon nestanoví, zda oprávněným subjektem jsou pouze
fyzické osoby, či zda může být oprávněným subjektem i osoba právnická. K tomu
se vyjádřil mnohokrát Nejvyšší soud, když dle mého názoru správně dospěl k závěru,
že oprávněným subjektem (v tomto případě se jednalo přiměřené zadostiučinění
za nemateriální újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení) může být i osoba
právnická, i přestože se nemajetková újma u právnických osob zpravidla neprojevuje
totožnými důsledky jako u fyzických osob, může u právnických osob nemajetková újma
spočívat kupříkladu v poškození jejího dobrého jména, v nejistotě při rozhodování,
v zásahu do řízení společnosti a rovněž i v úzkosti a potížích způsobených členům vedení
konkrétní společnosti. K tomu bylo ještě Nejvyšším soudem dodáno, že nositelem nároku
na odškodnění je poškozená právnická osoba, nikoliv její členové. 112
K problematice oprávněných subjektů se vyjádřil rovněž i Nejvyšší soud
pod bodem 2. svého stanoviska Cpjn 206/2010, když správně dovodil, že při úvahách
o celkové délce řízení musí být přihlédnuto i k té jeho části, v které byl účastníkem právní
předchůdce osoby, jež vstoupila do řízení jako jeho dědic a která se v současnosti domáhá
dle ust. § 31a zákona č. 82/1998 Sb. poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. K tomu dále
v odůvodnění tohoto stanoviska Nejvyšší soud pak ještě doplnil, že je nezbytné posuzovat
individuálně míru odškodnění této újmy, přičemž není nutné, aby dosahovala totožné
výše, jaké by v případě, že by byl odškodňován původní účastník řízení, dosahovala, a to
i za situace, že nebyla tato újma výjimečně vůbec sdílena (například pro okolnosti
nezájmu dědiců o záležitosti zůstavitele v době, kdy ještě žil). Při stanovování míry
odškodnění je v každém případě nutno přihlédnout ke kritériím ustanovení § 31a odst. 3
zákona č. 82/1998 Sb. ve vztahu k těm, jež řízení jako jeho účastníci ukončili. K tomu
dále ještě poznamenal, že v otázce povahy práva na náhradu nemateriální újmy
za nesprávný úřední postup jakožto práva osobní povahy Nejvyšší soud zaujímá názor,
že jinak takové právo, jiná podobná práva osobností povahy na peněžité zadostiučinění,

111

MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 56. ISBN
978-80-7502-021-5.
112
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.9.2011, sp. zn. 30 Cdo 4385/2010 [online]. 2016
[cit. 2016-02-23]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebPrint/D041B176792CFE64C1257A4E0066D611?
openDocument.
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na dědice zemřelé postižené fyzické osoby nepřecházejí a její smrtí zanikají. Proto
ani právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem není
možno postoupit. 113 Problematiku dědiců původního účastníka řízení domáhajícího
se náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem pak ještě správně doplnil
Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31.8.2011, sp. zn. 30 Cdo 4251/2010, když došel
k závěru, že účastník řízení vstoupivší do řízení jako dědic původního účastníka
dodatečně, si může stěžovat na celkovou délku řízení, a to včetně doby, po níž se jeho
předchůdce účastnil řízení.114

3.2 PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI STÁTU
Jak již bylo předestřeno v kapitole 1.3, aby vznikla odpovědnost státu nebo
územních samosprávných celků za škodu či nemajetkovou újmu, která byla způsobena
nesprávným úředním postupem, musí být splněny tři základní předpoklady. Prvním
takovým předpokladem je nesprávný úřední postup, druhým je, že vznikla škoda
či nemajetková újma a třetím předpokladem je pak příčinná souvislost mezi nesprávným
úředním postupem a vzniklou škodou či nemajetkovou újmou. Jak již konstatováno
rovněž v kapitole 1.3, všechny tyto tři předpoklady musí být splněny kumulativně. 115
Jestliže je o náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem veden spor,
je tím, kdo má povinnost tvrdit a prokázat předpoklady státu, a to včetně skutkových
okolností vzniku majetkové újmy u jednotlivých uplatněných nároků, žalobce.116

113

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.4.2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010 [online]. 2016 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z:
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Nesprávný úřední postup

O významu pojmu nesprávný úřední postup již bylo pojednáno v kapitole
1.4 této práce. V následujících řádcích proto blížeji rozeberu jednotlivé případy
nesprávného úředního postupu. Sám zákon č. 82/1998 Sb. nám ve svém
ust. § 13 výslovně podotýká, že za nesprávný úřední postup je rovněž považováno
porušení povinnosti učinit úkon či vydat rozhodnutí ve lhůtě, kterou stanoví zákon.
Pro případ, že zákon nestanoví žádnou lhůtu pro provedení úkonu nebo vydání
rozhodnutí, je za nesprávný úřední postup považováno také porušení povinnosti učinit
úkon či vydat rozhodnutí ve lhůtě přiměřené.117
3.2.1.1

Nepřiměřená délka řízení

Jak vidno, přímo ze zákona vyplývá, že jedním z hlavních případů je nesprávný
úřední postup spočívající v nepřiměřené délce řízení. Právo na to, aby bylo rozhodnuto
v přiměřené lhůtě, vychází již v kapitole 2 z citovaného čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, dále i z čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv
a svobod zakotvující právo na projednání věci bez zbytečných průtahů.118 Na úvod nutno
ještě poznamenat, že vzhledem k tomu, že zákonem není blíže specifikováno,
jak má být přiměřenost délky řízení či lhůty pro úřední úkon posouzena, vydalo v roce
2006 Ministerstvo spravedlnosti – Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České
republiky před Evropským soudem pro lidská práva Manuál pro aplikaci zákona
č. 82/1998 Sb., jenž má sloužit jako pomůcka příslušným orgánům pro aplikaci tohoto
zákona a svou povahou se jedná o doporučení, jak by měla být Kanceláří vládního
zmocněnce ustanovení daného zákona aplikována, aby Českou republikou byly splněny
závazky plynoucí pro ni z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
a na ni navázanou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. 119 Vzhledem
ke skutečnosti, že nižší soudy rozhodovali velmi nejednotně, Nejvyšší soud v rámci své
117

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 13 odst. 1.
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MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 65. ISBN
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119
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sjednocující pravomoci ještě vydal dne 13.4.2011 Stanovisko občanskoprávního
a obchodního kolegia sp. zn. Cpjn 206/2010, jež je vedle zmíněného manuálu
Ministerstva spravedlnosti, judikatury Evropské soudu pro lidská práva a Ústavního
soudu České republiky nejpodstatnější pomůckou při výkladu zákona č. 82/1998 Sb.
Jak vyplývá přímo z ustanovení § 13 zákona č. 82/1998 Sb., zákon přímo rozlišuje
dvě situace nesprávného úředního postupu, a to za prvé průtahy v úzkém slova smyslu
a za druhé nepřiměřenou délku řízení bez významu možných průtahů.120 Pojmový rozdíl
mezi nepřiměřenou délkou řízení a vznikem tzv. průtahů v jeho průběhu pak vymezil
Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 13.4.2011, sp. zn. Cpjn 206/2010.121
Nutno podotknout, že není možné, aby se stát zprostil odpovědnosti za škodu
či újmu, která vznikla nepřiměřenou délkou řízení s odůvodněním, že vznikla v důsledku
objektivních okolností na straně soudu, neboť jak Ústavní soud správně judikoval např.
ve svém nálezu ze dne 26.5.2005, sp. zn. II. ÚS 1/05,

je na státu,

aby si zorganizoval soudnictví takovým způsobem, aby byly respektovány principy, které
zakotvuje Listina základních práv a svobod a Úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod. V případě, že jsou v organizaci soudnictví nějaké nedostatky,
nemohou jít k tíži jednotlivce právem očekávajícího od soudu ochranu svých práv v době
přiměřené. V tomto nálezu Ústavní soud dále vyslovil, že není rozhodné, jestli byly
průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení způsobena subjektivním faktorem
na straně obecného soudu (respektive soudce, který rozhodoval) či faktorem objektivním
zahrujícím globální úpravu organizace soudnictví, a to včetně počtu věcí
na obecný soud napadlých nebo nedostačujícího technického zázemí obecného soudu.
S odkazem na objektivní stav obecné justice tak nemohou být tolerovány zásahy
do jednotlivcových základních práv a svobod.122
Pro posouzení toho, zda byla délka řízení přiměřená, je nezbytné nejprve určit
počátek a konec řízení. Zpravidla lze za počátek řízení pokládat okamžik, kdy návrh
na jeho zahájení došel příslušnému orgánu a v případě zahájení řízení bez návrhu,
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je pak počátkem řízení okamžik, kdy došlo k informování účastníka řízení o jeho
zahájení. Konec řízení pak nastává v okamžiku, kdy konečné rozhodnutí v dané věci
nabyde právní moci. 123 Je možné, aby rozhodnutí, které je v dané věci konečné
na úrovni vnitrostátní, bylo, jak rozhodnutí prvonistanční, tak rozhodnutí soudu
odvolacího či dovolacího. Do délky řízení se může započítat i řízení před soudem
ústavním, a to za předpokladu, že může mít vliv na výsledek před soudy obecnými. Podle
čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod je v případě,
že je hodnocena délka civilního řízení, ve kterém došlo již k přijetí konečného rozhodnutí,
zahrnuto

do

období

posuzovaného

z hlediska

přiměřené

lhůty

rovněž

i řízení, které směřuje k výkonu daného rozhodnutí. To však neplatí v případě trestního
řízení, do jehož délky se řízení vykonávací v zásadě nezapočítává. Do celkové délky
řízení se dále rovněž nezapočítává ani řízení o návrhu na povolení obnovy řízení.
V případě, že je řízení přerušeno do doby rozhodnutí v jiném řízení, tak se doba,
po níž bylo řízení přerušeno, neodečítá a zkoumá se, jestli nevznikly průtahy v tomto
druhém řízení. Avšak na druhou stranu zde není dána odpovědnost státu za dobu,
po níž nemohlo být pokračováno v projednání věci na úrovni vnitrostátní, jestliže
probíhalo před Soudním dvorem Evropských společenstvím řízení o tzv. předběžné
otázce. 124 K problematice přerušeného řízení se vyjádřil i náš Nejvyšší soud České
republiky, když správně konstatoval, že je nezbytné, aby bylo zkoumáno, jestli byla věc
ve vedlejším řízení projednána ve lhůtě přiměřené a v případě, že je tomu tak, není možné,
aby byl učiněn závěr, že by byla délka řízení původního nepřiměřená z důvodu jeho
nepokračování. To je platné především za situace, když příčina toho, že nebylo
pokračováno v řízení, nespočívá na straně soudu, avšak je zde dána ze zákona. K tomu,
aby byl učiněn závěr, že bylo porušeno právo na projednání věci v přiměřené lhůtě,
mohou vést zásadně jen příčiny prodloužení řízení, které spočívají na straně státu.
V případě, že je délka vedlejšího řízení nepřiměřená z důvodu spočívajících na straně
státu, tedy došlo k porušení práva účastníků vedlejšího řízení na projednání věci
v přiměřené lhůtě dle ustanovení § 13 odst. 1 věta druhá a třetí zákona č. 82/1998 Sb.,
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je nezbytné, aby taková skutečnost byla promítnuta do závěru o tom, že byla délka
původního řízení nepřiměřená. 125 Nejvyšší soud např. ve svém rozsudku ze dne
29.6.2011, sp. zn. 30 Cdo 348/2010 ještě správně dovodil, že je třeba, aby bylo v rozsahu
souběžného průběhu z hlediska rozhodné doby přiměřeného zadostiučinění považováno
za jediné řízení případ, kdy spolu dvě či více řízení natolik úzce souvisí tak, že nelze
jedno

z nich

skončit

před

tím,

než

je

skončeno

druhé

a

v důsledku

toho probíhají vedle sebe. Typicky se jedná o řízení o rozvodu manželství, jež nelze
skončit před tím, než bude pravomocně skončeno řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí
manželů pro dobu po rozvodu manželství. Stejně tak to platí i v případě, že úzká
souvislost dvou nebo i více řízení spočívá v tom, že v jednom z řízení se řeší otázka, která
je významnou pro rozhodnutí druhého řízení. I za takové situace je nezbytné v míře jejich
souběhu (který je dán tím, že bylo přerušeno první řízení do doby, než bude vyřešena
potřebná otázka v druhém řízení) vnímat jako jediné řízení, neboť újma, kterou utrpěl
účastník prvního řízení v důsledku jeho nepřiměřené délky, je stejná a počtem takto
souběžných řízení se nenásobí.126 Naopak jestliže je řízení přerušeno podle ust. § 110
o.s.ř. na základě shodného návrhu účastníků, tak se nejedná o prodloužení řízení, které
se přičítá státu, neboť důvodem jeho přerušení je společný zájem stran v řízení.
Od takového přerušení řízení je však nezbytné odlišit situaci, kdy je žádáno účastníky
řízení opakovaně o odročení jednání s odůvodněním probíhajících jednání o uzavření
mimosoudní dohody, aniž by taková dohoda byla uzavřena. Příslušný orgán má za takové
situace povinnost reagovat využitím veškerých pro něj dostupných procesních prostředků
k vedení řízení, aby došlo k co nejrychlejšímu projednání a rozhodnutí dané věci.
A v případě, že je jednání opakovaně odročováno za účelem mimosoudního jednání stran,
aniž by byly stanoveny lhůty a uloženy povinnosti účastníkům soud informovat
o výsledku těchto jednání, může takový postup soudu zakládat nesprávný úřední postup
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Nejvyšší soud řešil rovněž i otázku,

zda je nezbytné při uvažování o celkové délce řízení přihlížet rovněž i k té části řízení, ve
které vystupovala právnická osoba odlišná od stěžovatele, jež svou pohledávku
z původního řízení postoupila následně právě stěžovateli. K této otázce byl Nejvyšším
soudem vysloven dle mého názoru správný závěr, že v případě, že je postoupena
pohledávka, pro kterou se vede řízení původní, není důvodu, aby byla postupníkovi
přičítána dosavadní doba řízení vedeného nepřiměřeně dlouho dobu či v jehož průběhu
došlo k nějakému jinému nesprávnému úřednímu postupu. Totiž postupník tím,
že vstoupí do řízení, přijímá stav řízení, který tu je v době jeho nástupu do řízení a tedy
i včetně případných procesních pochybení soudu. Jestliže totiž žalobkyně kupovala
problematickou pohledávku, která byla již v okamžiku jejího postoupení předmětem
soudního sporu, musela si být potencionálních obtíží spojených s vedením soudního
řízení vědoma a taktéž jí byl dobře znám i dosavadní průběh řízení.128
S ohledem na shora uvedené tak můžeme určit délku řízení, která
je zohlednitelná pro posuzování přiměřenosti délky řízení. Ovšem k tomu, abychom
dospěli k závěru, že konkrétní řízení bylo přiměřeně dlouhé či nikoliv, je třeba posoudit
případ od případu. Pro takové posouzení existují kritéria obdobná kritériím stanoveným
pro určení výše přiměřeného zadostiučinění v ustanovení § 31a odst. 3 zákona
č. 82/1998 Sb. K tomu úvodem třeba podotknout, že není žádná abstraktně stanovená
lhůta, jež lze považovat obecně za přiměřenou. Zda je délka řízení přiměřená, je třeba
zkoumat podle konkrétních okolností daného případu charakterizovaných složitostí věci,
chováním stěžovatele, postupem státních orgánů, významem řízení pro stěžovatele
a rovněž počtem stupňů soudní soustavy, v nichž byla daná věc projednávána.129
Jak již shora řečeno, jedním z kritérií pro posouzení přiměřenosti délky řízení
je složitost dané věci. Podle stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 13.4.2011,
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sp. zn. Cpjn 206/2010 může být pro posuzování složitosti věci přihlédnuto
jak ke složitosti věci skutkové nebo právní, tak ke komplikacím v rámci procesu.
Vzhledem k tomu, že rozhodující orgán by měl mít k dispozici procesní nástroje
a schopnosti, které povedou k vypořádání se i s náročnějším případem v co nejkratším
časovém úseku, mělo by se ve všech případech přihlížet k tomu, jak si v dané věci počínal
tento orgán rozhodující v dané věci. Z pohledu Evropského soudu pro lidská práva
je ve složitosti věci zahrnuta jak složitost věci sama o sobě, tak počet instancí, v nichž
byla věc projednávána. Důležité je rovněž zdůraznit i tu skutečnost, že i účastník může
do délky řízení zasahovat, a to tak, že využije svého procesního práva podávat opravné
prostředky či případně námitky a daná věc je tak projednávána ve více stupních. Ovšem
využití takových procesních práv zpravidla není možné klást k tíži poškozeného. Obecně
lze však vycházet z toho, že v řízení probíhajícím ve více instancích je založena doba,
která je potřebná pro předložení dané věci přezkumnému soudu, pro jeho přezkumné
posouzení a pro následné odražení výsledku přezkumu do dalšího postupu v daném
řízení, přičemž je ospravedlnitelnou souhrnná délka řízení prodloužená zásadně o dobu
za řízení před touto přezkumnou instancí. K tomu je třeba rovněž zohledňovat i další
okolnosti, které provází konkrétní řízení, a to jak skutkovou složitost řízení, tak složitost
právní, a to z aplikačního i interpretačního hlediska. 130 Podle Manuálu Ministerstva
spravedlnosti pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. je při hodnocení složitosti věci skutkové
a procesní v případě trestního řízení přihlíženo především k povaze skutku, o němž je
řízení vedeno, dále personálního, teritoriálního a časového rozsahu trestné činnosti. Dále
je třeba zohlednit například i velké množství majetku, o němž mělo být rozhodnuto
v restituci, dále i změny majetkových poměrů účastníků řízení o stanovování výživného
nebo je třeba přihlédnout i k častým změnám návrhu a doplňování podání. K tomu je
nezbytné zohlednit i značné množství důkazního materiálu, potřebu vypracovat znalecké
posudky, shromáždit historické dokumenty či technickou dokumentaci, velký počet
obviněných a svědků, nebo nezbytnost sehnat svědky, jež změnili jméno či bydliště.
Rovněž je třeba, aby byla zohledněna i skutečnost, že až v průběhu řízení před soudem
byly podávány návrhy na provedení dalších důkazů, či že se v průběhu řízení změnila
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taktika obhajoby a bylo tak nutné provést další dokazování. Procesně složitými jsou
rovněž i řízení zahrnující v sobě nějaký mezinárodní prvek. Ohledně právní složitosti
Manuál konstatuje, že lze považovat za ospravedlnitelné prodloužení řízení o dobu,
po níž byla řešena otázka příslušnosti soudu či otázka toho, zda je právní předpis
v souladu s ústavním pořádkem. Pochopit lze taktéž i problémy související s přijetím
nové právní úpravy.131
Jak již shora nastíněno, druhým kritériem pro posouzení přiměřenosti délky řízení
je chování stěžovatele. To je kritériem subjektivním. Stěžovatel totiž jako účastník řízení
může přispět k prodloužení délky řízení jak svojí nečinností, tak i svou přílišnou aktivitou
obstrukčního charakteru činěnou např. opakovaným podáváním nejasných návrhů,
četným navrhováním změn žalobních návrhů a podobně. Taková aktivita může být jak
úmyslná, tak i nedbalostní a jedná se pak o průtahy vedoucí k prodloužení řízení, které
sám způsobil. Touto problematikou se zabýval i Ústavní soud, kterému bylo doručeno
podání, v němž stěžovatel M. Š. (který je znám, dovolím si říci, na veškerých pražských
obvodních soudech, tak i na Nejvyšším soudě České republiky a na Ústavním soudě
České republiky svým chováním obstrukčního charakteru) napadal ústavní stížností
rozhodnutí Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu České
republiky a domáhal se jejich zrušení. V ústavní stížnosti stěžovatel tvrdil, že napadenými
rozhodnutími mu byla porušena jeho základní práva na spravedlivý proces podle čl. 36
odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na ochranu vlastnictví podle článku 1
Dodatkového protokolu k úmluvě. V řízení, které bylo vedeno u Městského soudu
v Praze, se stěžovatel domáhal po České republice – Finančním ředitelství pro hlavní
město Prahu a po České republice – Ministerstvu financí zaplacení částky ve výši
2.000.000,- Kč za zásah do svých osobnostních práv spočívající mimo jiné
v neoprávněném vedení osobních údajů stěžovatele v informačních systémech obou
žalovaných. Usnesením Městského soudu v Praze byl stěžovatel vyzván k zaplacení
soudního poplatku. Proti usnesení se však stěžovatel odvolal. Odvolání bylo Vrchním
soudem v Praze usnesením odmítnuto s odůvodněním, že směřovalo proti usnesení, proti
němuž je odvolání nepřípustné. Proti tomuto usnesení Vrchního soudu podal stěžovatel
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žalobu pro zmatečnost, o níž bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze tak,
že byla zamítnuta. Proti tomuto usnesení Městského soudu stěžovatel podal odvolání,
o němž bylo rozhodnuto usnesením Vrchního soudu v Praze tak, že usnesení soudu
prvního stupně bylo potvrzeno. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel dovolání, o němž
bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího soudu České republiky tak, že dovolání bylo
odmítnuto. Dle Ústavního soudu v dané věci stěžovatel mechanicky a nepřesvědčivě
tvrdil, že údajnými pochybeními obecných soudů v rovině „obyčejného“ práva došlo
též k porušení jeho ústavních práv, aniž by toto své tvrzení přesvědčivě zdůvodnil
a ústavněprávní dimenze nedosahovaly ani námitky stěžovatele, jimiž tvrdil,
že obecnými soudy bylo nesprávně rozhodnuto o jeho poplatkové povinnosti. Z těchto
důvodů ústavní stížnost stěžovatele pro zjevnou neopodstatněnost odmítl. K tomu
se navíc Ústavní soud vyjádřil k chování stěžovatele, když ve svém rozhodnutí uvedl, že:
„považuje za případné vyjádřit v dané věci politování nad skutečností, že právní
zástupkyně stěžovatele, resp. stěžovatel samotný považuje za profesionálně a odborně
únosné, aby neustálým vyvoláváním mnoha desítek soudních sporů z malicherných
důvodů nad únosnou míru stěžovateli kapacitu obecných soudů a Ústavního soudu.
Ke dni 21.10.2011 stěžovatel podal k Ústavnímu soudu 60 návrhů ve věcech nejrůznějšího
druhu, z nichž rovných 52 bylo již odmítnuto pro nedostatek zákonných náležitostí,
pro neoprávněnost navrhovatele nebo pro zjevnou neopodstatněnost. Již v usnesení
ze dne 12. února 2009 III. ÚS 480/2006 ústavní soud konstatoval, že takové počínání lze
pokládat za obstrukční a litigiózní (sudičské). Takový výkon práva lze hodnotit jako
příčící se dobrým mravům. Uváží-li Ústavní soud i značné soudní náklady a náklady
spojené s podáváním ústavních stížností, nezbývá než vyslovit podiv nad tím, že stěžovatel
očekává, že podáváním žádostí o osvobození od soudních poplatků přenese veškeré
náklady takto vznikající na stát (tj. na daňové poplatníky) nebo na jiné účastníky jím
vyvolaných sporů.“132
Na citované usnesení Ústavního soudu správně odkázal ve svém rozhodnutí
ze dne 16.1.2013 ve věci téhož žalobce M.Š. a druhého žalobce T. H. proti žalované České
republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR i Městský soud v Praze, který rozhodoval

132

Usnesení Ústavního soudu ze dne 27.10.2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08 [online]. 2016 [cit. 2016-07-08].
Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=71831&pos=1&cnt=1&typ=result.
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o odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 8.2.2012, jímž
bylo rozhodnuto o žalobě, kterou se žalobci domáhali přiměřeného zadostiučinění proti
státu podle ust. § 31a zákona č. 82/1998 Sb. z důvodu průtahů řízení, jichž byli účastníky.
U obou žalobců se jednalo o řízení na ochranu osobnosti vedených před Městským
soudem v Praze. Soudem prvního stupně byla žalobci T. H. přiznáno zadostiučinění
ve výši 50.000,- Kč s příslušenstvím, ohledně částky 550.000,- Kč s příslušenstvím byla
žaloba zamítnuta, žalobci M.Š. bylo přiznáno zadostiučinění ve výši 30.000,- Kč
s příslušenstvím, ohledně částky 270.000,- Kč s příslušenstvím byla žaloba zamítnuta,
když soudem prvního stupně byla hodnocena zákonná kritéria daná ust. § 31a odst. 2
zákona

č.

82/1998

Sb.

ve

světle

stanoviska

Nejvyššího

soudu

ČR

sp. zn. Cpjn 206/2010. Soudem prvního stupně bylo v této věci náležitě konstatováno,
že řízení trvala bezmála 17 let, dále bylo zohledněno, že řízení byla vedena ve více
stupních soudní soustavy a že se žalobci podíleli na průtazích podáváním různých
i nedůvodných návrhů, omluvami z jednání a řadou opravných prostředků a dále i to,
že pro žalobce měla řízení pouze malý význam. Rozsudkem Městského soudu v Praze
byl rozsudek soudu prvního stupně správně potvrzen s tím, že Městský soud v Praze
odkázal ohledně žalobce M. Š. na shora citované usnesení Ústavního soudu sp. zn. III.
ÚS 2791/08 a dále uzavřel, že částky přiznané soudem prvního stupně jsou spíše
maximální a bylo by na místě pouhé konstatování práva. Tento svůj závěr Městský soud
v Praze dle mého názoru správně odůvodnil tím, že se jednalo o jedny z mnoha sporů,
které žalobci vyvolali bez zjevného opodstatnění, oba žalobci se chovali obstrukčně, když
podávali opakovaně různé zbytečné procesní návrhy, opakovaně podávali nedůvodné
ústavní stížnosti, ač si museli být vědomi, že jsou bezúspěšné, zejména za situace,
kdy žalobce M.Š. má právnické vzdělání, opakovaně se omlouvali z jednání a žádali
o jejich odročení, opakovaně vznášeli námitky podjatosti, podávali neodůvodněné
opravné prostředky, které byly doplněny až po výzvě soudu, soudní poplatky platili
pravidelně až pod hrozbou zastavení řízení a další. Dle názoru Městského soudu takové
obstrukční jednání pak vede k tomu, že řízení neprobíhá (a ani nemůže probíhat)
koncentrovaně, rychle a hospodárně, v důsledku jednání je pak celé řízení roztříštěné
a nepřehledné. V tomto případě tedy není na místě, aby bylo žalobcům opakovaně
poskytováno zadostiučinění pouze proto, že určité průtahy z mnoha žalobci způsobených
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je možné přičítat i soudu. Takovýto postup je pak proti smyslu zákona upravujícího
náhradu přiměřeného zadostiučinění za imateriální újmu.133
Účastník řízení však může i naopak vyvíjet činnost, která může vést ke zkrácení
délky řízení. Jako například, jestliže využije dostupné prostředky způsobilé odstranit
nečinnost orgánu, který rozhoduje. Avšak to, že takových prostředků účastník řízení
nevyužije, není možné přičítat k jeho tíži, neboť je obecnou povinností rozhodujícího
orgánu vydat rozhodnutí v době přiměřené. K této problematice se vyjadřoval i Nejvyšší
soud, přičemž správně dospěl k závěru, že ten na kom zejména leží odpovědnost
za dodržení práva účastníka řízení na projednání věci v přiměřené lhůtě, je stát a není tak
možné, aby ji přenášel na účastníky řízení tím, že po nich bude žádat,
aby se v případě, že hrozí či nastane nepřiměřená délka řízení, domáhali nápravy.
A tedy v případě, že k porušení práva účastníka na projednání věci v přiměřené lhůtě
dojde, nemůže účastníkovi za to, že se nedomáhal nápravy, dávat sankce při stanovení
výše odškodnění. Využití prostředků způsobilých odstranit průtahy v řízení je tak třeba
přičítat poškozenému k dobru. 134 V dalším svém rozhodnutí byl Nejvyšším soudem
vysloven ještě závěr, že při stanovení výše odškodnění je z hlediska využití prostředků,
které jsou způsobilé odstranit průtahy v řízení, třeba přihlížet k tomu, že jediný
preventivní prostředek nápravy újmy, která hrozí nebo již nastala, důsledkem
neprojednání věci v přiměřené lhůtě, představuje možnost účastníka či jiných stran řízení
podat návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle ust. § 174a zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.135
K tíži účastníka řízení z hlediska prodloužení délky řízení nemůže jít
ani to, že využije svá procesní práva daná mu právním řádem (např. podání opravných
prostředků či námitek). Na druhou stranu jestliže jsou podané opravné prostředky
důvodné, může to naznačovat nesprávný úřední postup orgánu veřejné moci. Naopak
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Více v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16.1.2013, č.j. 13 Co 460/2012-270.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.10.2010, sp. zn. 30 Cdo 4761/2009 [online]. 2016
[cit. 2016-07-08]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F08BDAE1350671F9C1257A4E0068D61
5?openDocument&Highlight=0,.
135
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.10.2010, sp. zn. 30 Cdo 3026/2009 [online]. 2016
[cit. 2016-07-08]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/16F57B9A8C2B607FC1257A4E00658A5
2?openDocument&Highlight=0,.
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k tíži státu nemůže být přičítáno prodloužení délky řízení za situace, kdy stát byl nucen
reagovat na návrhy, opravné prostředky či námitky účastníků řízení, zejména pokud byly
zjevně nedůvodné. V tomto ohledu je specifickým řízení trestní, v němž se nepředpokládá
obecně spolupráce obviněného (obžalovaného) s orgánem činným v trestním řízení.
Avšak i přesto není možné, aby stát nesl odpovědnost za prodloužení délky řízení, které
zapříčil obviněný (obžalovaný) svojí snahou o oddálení konečného rozhodnutí,
a to ať se tohoto snaží dosáhnout zneužitím svých procesních práv nebo jinými prostředky
(kupříkladu tím, že se nedostaví k jednání, k znalci a podobně).136
Třetím kritériem pro posouzení přiměřenosti délky řízení je postup orgánů veřejné
moci. Podle Manuálu Ministerstva spravedlnosti pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb.
nemůže být vždy případnými průtahy na straně stěžovatele, ať již jakkoliv závažnými
a úmyslnými, ospravedlněna celá délka řízení. Vždy je tak třeba zkoumat postup státních
orgánů, které byly v dané věci činné. Důležitá je především skutečnost, jestli řízení
proběhlo plynule, nebyla zde období delší nečinnosti mezi učiněním jednotlivých úkonů
soudů nebo dalších státních orgánů. Evropský soud pro lidská práva nejčastěji vytýká
dlouhou dobu uplynulou mezi jednotlivými jednáními či od podání žaloby (obžaloby)
a nařízením prvního jednání (hlavního líčení) před soudem či mezi vydáním rozhodnutí
jednotlivých instancí. Jak již bylo shora naznačeno, Evropským soudem pro lidská práva
je zohledňováno, v kolika instancích se daná věc projednávala, a v případě, že je věc
rozhodována soudem prvního stupně, soudem odvolacím, dovolacím a ještě Ústavním
soudem, délka řízení musí být delší než v případě skončení věci rozhodnutím soudu
prvního stupně. Na druhou stranu však nelze ospravedlnit průtahy vzniklé opakovaným
rušením rozhodnutí nižších soudů za situace, kdy jsou jim soudem nadřízeným vytknuty
chyby, jichž se dopustily. Podle Evropského soudu pro lidská práva může být tolerován
i mírný průtah v průběhu jedné fáze řízení, avšak pouze za situace, že není nepřiměřená
celková délka řízení. Na druhou stranu je důležité podotknout, že nemusí nezbytně
znamenat přiměřenou délku řízení případ, kdy jsou v řízení jen krátká období nečinnosti,
když takové jednotlivé průtahy se pak hromadí. K tíži státu není a priori přičitatelné
chování účastníků řízení odlišných od stěžovatele, nicméně je povinností soudů,
136

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.4.2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010 [online]. 2016 [cit. 2016-03-02]. Dostupné z:
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aby dbaly na hladký průběh řízení a zároveň dohlédly na to, aby kvůli průtahům vzniklým
na straně třetích osob nedocházelo k porušování stěžovatelových práv. Nezbytné
je rovněž podotknout, že Evropský soud pro lidská práva nepřihlíží k okolnosti
zatíženosti individuálního soudce, chabého personálního či technického vybavení soudů
nebo k špatné legislativě.137 Pod pojem nesprávného úředního postupu orgánu veřejné
moci Nejvyšší soud zahrnul i případy, kdy dojde v řízení ke zrušení rozhodnutí
s odůvodněním, že došlo k závažné vadě spočívající zejména v tom, že rozhodnutí
je nepřezkoumatelné či nebyl respektován závazný právní názor, popřípadě je v rozporu
s právními předpisy postup orgánu veřejné moci předcházející vydání rozhodnutí
a dojde-li v důsledku takového pochybení orgánu veřejné moci k zjevnému prodloužení
řízení oproti tomu, když by bylo orgánem veřejné moci postupováno z procesního
hlediska bezvadně. Takový závěr je možno aplikovat i tehdy, jestliže bylo zrušeno
rozhodnutí orgánu veřejné moci z důvodu, že nebyl respektován závazný nález Ústavního
soudu, a taková skutečnost pak vedla podstatnému prodloužení řízení.138
Čtvrtým a posledním kritériem pro posouzení přiměřenosti délky řízení
je význam předmětu řízení pro stěžovatele. Podle Evropského soudu pro lidská práva mají
některá řízení pro jejich účastníky zvýšený význam a měla by jim být vnitrostátními
orgány věnována mimořádná péče, přičemž se mezi ně řadí především řízení ve věcech
trestních (především jestliže je obviněný ve vazbě), řízení ve věcech opatrovnických
(v nichž mohou plynutím času vzniknout nezvratné následky pro život rodiny), v řízeních
pracovněprávních, ve věcech osobního stavu, ve věcech sociálního zabezpečení
nebo ve věcech, které se týkají zdraví či života. Dle Evropského soudu
pro lidská práva může být významem řízení pro stěžovatele ospravedlněno to, že bude
některá věc vyřízena bez ohledu na pořadí, v němž na soud napadla. Zároveň
by vnitrostátními soudy mělo být přihlíženo k samotné osobě účastníka řízení a zvýšená
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Manuál pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění zákona č. 160/2006 Sb., na případy
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péče by měla být věnována řízením, kde jsou účastníci řízení nemocní či staří. 139 S tímto
názorem se ztotožnil i Nejvyšší soud České republiky ve svém stanovisku
Cpjn 206/2010, když správně vyslovil, že k řízením, kde jsou účastníky osoby vážně
nemocné nebo osoby vyššího věku, by soudy i jiné orgány měly při vyřizování těchto
napadlých případů přistupovat s větší péčí. A v případě, že je rozhodující orgán dočasně
přetížen, je možné, aby nejdříve byly vyřizovány případy dle stupně jejich naléhavosti
a důležitosti, a to zejména podle důležitosti předmětu řízení pro takovou dotčenou osobu.
Dle Nejvyššího soudu totiž osoby ve vyšším věku a osoby těžce nemocné vnímají
negativní důsledky řízení, které je nepřiměřeně dlouhé, zpravidla intenzivněji
a je tak u nich objektivně zasažení do jejich práva na spravedlivý proces mnohem
výraznější. V případě, že takové poměry účastníků byly soudu známé, je možné dovodit
předpoklad k tomu, aby bylo v takové věci postupováno přednostně a bez průtahů.140
V případě, že poškozený tvrdí něco, co obvykle není následkem nepřiměřené délky řízení,
musí takové své tvrzení prokázat a musí být postaveno najisto, že zde tvrzený následek
existuje a mezi tímto následkem a porušením práva na přiměřenou délku řízení je příčinná
souvislost. Jak správně dovodil Nejvyšší soud například ve svém rozsudku ze dne
16.11.2010,

sp.

zn.

30

Cdo

2800/2009,

když

k tomuto

navíc

podotkl,

že výjimkou z takového pravidla jsou řízení mající již povahou svého předmětu
pro jejich účastníky zvýšený význam, kdy se jedná například o řízení ve věcech trestních,
věcech

péče

o

nezletilé,

v pracovně

právních

sporech,

věcech

týkajících

se osobního stavu, sociálního zabezpečení, zdraví či života a řízení, jenž je třeba
vzhledem k vysokému věku účastníka či vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vyřídit
přednostně. V těchto případech je pak zvýšený význam pro účastníka takového řízení
presumován. 141 K tomu však na druhou stranu bylo ve stanovisku Nejvyššího soudu
Cpjn 206/2010 vysloveno, že taková kritéria nemusí být s ohledem na okolnosti
139
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konkrétního případu platná bezvýjimečně a mohou být v řízení skutkovou obranou
vyvrácena. Takováto kritéria je tudíž nezbytné brát v potaz jak každé zvlášť,
tak ve svém souhrnu a při závěrečné úvaze o tom, zda byla délka řízení přiměřená, musí
být vycházeno z okolností případu, kterých jsou kritéria součástí. Zároveň je však tyto
okolnosti nezbytné hodnotit i ve své celistvosti. 142 Nejvyšší soud České republiky
se již vyjádřil i k tomu, jaké typy řízení nepředstavují pro jejich účastníky zvýšený
význam. Kupříkladu lze uvést usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2013,
sp. zn. 30 Cdo 679/2013, v němž správně vyslovil závěr, že zvýšený význam pro jeho
účastníky nepředstavují řízení o peněžitá plnění. K tomu však dodal, že je možné,
aby bylo zohledněno, o jakou výši částky je řízení vedeno, a rovněž i okolnost,
že žalobce se žalobou domáhá plnění z pohledávky, která je problematická,
tedy například z pohledávky, o níž byl již v okamžiku postoupení pohledávky veden
soudní spor. A okolnost, že žalobcem byla dobrovolně koupena pohledávka,
která je problematická a o které mohl předpokládat, že se bude obtížně vymáhat,
tak objektivně snižuje význam předmětu pro poškozeného.143
Jak je ze shora uvedeného patrné, každý případ, kdy je tvrzena nepřiměřenost
délky řízení, je třeba posoudit individuálně vzhledem k okolnostem každé konkrétní věci,
neboť i judikatura se v tom, jak dlouhá nečinnost orgánu veřejné moci
je nesprávným úředním postupem, odlišuje. Jako příklad lze uvést nález Ústavního soudu
ze dne 4.7.2001, sp. zn. II. ÚS 225/01, v němž Ústavní soud shledal,
že to, že správním orgánem nebyl po dobu více než 9 měsíců učiněn v řízení žádný úkon,
jednoznačně

dokládá,

že

jím

nebylo

postupováno

tak,

aby

věc

vyřídil

bez zbytečných průtahů. 144 Naproti tomu je možné uvést rozsudek Městského soudu
v Praze ze dne 9.10.2013 č.j. 72 Co 283/2013-120, jímž byl potvrzen rozsudek
Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11.3.2013, č.j. 9 C 148/2012-87, jímž byla
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zamítnuta žaloba, kterou žalobci požadovali po žalované České republice – Ministerstvo
spravedlnosti

zaplatit

každému

žalobci

46.875,-

Kč

jako

zadostiučinění

za nemateriální újmu, která jim měla být způsobena nepřiměřeně dlouhým řízením
vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 5, jehož předmětem byla úprava výchovy
a výživy nezletilé žalobkyně a úprava styku s jejím otcem. Městským soudem v Praze byl
rozsudek soudu prvního stupně potvrzen s odůvodněním, že přiměřenost délky soudního
řízení není absolutním hlediskem a že v řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého
dítěte je třeba citlivého a odpovědného zhodnocení veškerých rodiči tvrzených
skutečností o poměrech a potřebách nezletilého dítěte i o jejich možnostech
a schopnostech a je nezbytné pečlivě a odpovědně prověřit jednotlivá procesní sdělení
a návrhy. Vzhledem k tomu tedy soud prvního stupně postupoval správně, jestliže
dovodil, že délka tři roky a pět měsíců hodnoceného řízení byla zcela přiměřená množství
procesních návrhů rodičů nezletilé, jež soudy obou stupňů musely projednat
a rozhodnout. Vzhledem k tomu, že všechny procesní úkony byly soudy prováděny
v adekvátních lhůtách a směřovaly k řádnému ukončení řízení, je správný i závěr soudu
prvního stupně, že řízení bylo plynulé.145 Naproti tomu však bylo například rozsudkem
Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2010, sp. zn. 30 Cdo 4462/2009 konstatováno, že délka
rozvodového řízení a řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti v trvání 11 let a 4 měsíce
je bez ohledu na chování matky nezletilé v řízení zcela zjevně nepřiměřená
a zakládá tak odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem.146
Pro

demonstraci

toho,

jak

je

třeba

každou

věc

individuálně

zhodnotit,

je třeba uvést ještě rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20.8.2008,
č.j. 8C 271/2008-33, jímž byla žalovanému České republice – Ministerstvo práce
a sociálních věcí uložena povinnost zaplatit žalobci částku 6.000,- Kč. Podanou žalobou
se žalobce domáhal zadostiučinění za průtahy v řízení, které měly vzniknout
tak, že žalobce požádal ČSSZ o příplatek k důchodu dne 12.2.2007, který mu byl však
přiznán až rozhodnutím ze dne 23.5.2007 a celková doba řízení tak činila 3 měsíce a 10
dnů. V řízení dospěl soud k závěru, že vzhledem k tomu, že ČSSZ byla v období
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od 12.2.2007 do 17.4.2007 zcela nečinná a teprve poté žalobce vyzvala k předložení
dokladu o délce věznění, ač jí tato skutečnost musela být známa již v době původního
zamítavého rozhodnutí ze dne 15.4.2005, jednala tak ČSSZ v rozporu s nařízením vlády
č. 622/2004 Sb. V dané věci soud nespatřoval žádné průtahy zaviněné žalobcem.
Vzhledem k tomu, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu,
a pokud to není možné je povinen rozhodnutí vydat nejpozději do 30 dnů
od zahájení řízení, dospěl soud k závěru, že došlo v této věci, kdy byla celková doba řízení
u ČSSZ 3 měsíce a 10 dnů, k průtahům.147
3.2.1.2

Další případy nesprávného úředního postupu

Vzhledem ke skutečnosti, že úřední postupy jsou velmi rozmanité, lze jen velmi
těžko kategorizovat další jednotlivé nesprávné úřední postupy. Postupem času
však k problematice, zda se v určitém případě jedná o nesprávný úřední postup
či nikoliv, byla Nejvyšším soudem vytvořena poměrně rozsáhlá judikatura.
Jak například ve svém rozsudku ze dne 11.5.2011, sp. zn. 28 Cdo 4035/2009 Nejvyšší
soud správně vyslovil, že jako nesprávný úřední postup lze kvalifikovat postup,
kdy byla na rozhodnutí, které nenabylo právní moci, nesprávně vyznačena doložka právní
moci.148 Dále jak například Nejvyšší soud správně kvalifikoval jako nesprávný úřední
postup takový postup, kdy soudem bylo i přesto, že nebylo pravomocné usnesení o přijetí
finančního obnosu do soudní úschovy vydáno usnesení o propadnutí předmětu úschovy
státu.

149

Dále správně Nejvyšší soud rovněž ve své právní větě konstatoval,

že: „Soud výkonu rozhodnutí (exekuční soud), který po prohlášení konkursu na majetek
povinného (úpadce) pokračoval v provádění výkonu rozhodnutí (exekuce) postihujícím
majetek patřící do konkursní podstaty povinného (úpadce), postupoval v rozporu
se zákazem formulovaným v § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném
do 31. 12. 2007 a šlo tedy o nesprávný úřední postup ve smyslu § 13 odst. 1 zákona
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č. 82/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a okolnost, že soud výkonu rozhodnutí
o prohlášení konkursu nevěděl, nemá na tento závěr žádného vlivu. Otázka vědomosti
soudu výkonu rozhodnutí (exekučního soudu) o tom, že svým postupem porušuje
po prohlášení konkursu na majetek povinného (úpadce) zákaz formulovaný v ustanovení
§

14

odst.

1

písm.

e)

zákona

č.

328/1991

Sb.

ve

znění

účinném

do 31. 12. 2007, je otázkou posouzení tzv. subjektivního předpokladu odpovědnosti
za škodu (zavinění daného psychickým stavem škůdce k vlastnímu protiprávnímu jednání
a ke škodě, která je výsledkem tohoto protiprávního jednání) a jako taková nejen že není
(ani nemůže být) součástí posouzení, zda úřední postup soudu výkonu rozhodnutí
(exekučního soudu) byl nesprávný, ale při posuzování odpovědnosti státu za škodu
způsobenou nesprávným úředním postupem k ní nelze přihlížet vůbec vzhledem
k ustanovení § 2 zákona č. 82/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“150 V dalším svém
rozhodnutí

Nejvyšší

soud

správně

spatřuje

nesprávný

úřední

postup

i v takovém postupu, kdy byl účastník řízení nesprávně poučen (vyzván) o způsobu,
jak má v řízení postupovat.151 Rovněž tak se dle názoru Nejvyššího soudu o nesprávný
úřední postup jedná v případě, že dovolatel podal dovolání jen z důvodu, že byl
odvolacím soudem nesprávně poučen a utvrzen v závěru, že může být dovolání
za podmínek popsaných v poučení přípustné. Stěžovatel se tak může domáhat podle
zákona č. 82/1998 Sb. případné úhrady nákladů vzniklých mu v důsledku takového
nesprávného postupu odvolacího soudu. 152 Taktéž Nejvyšší soud ve svém rozsudku
správně dovodil, že příslušným státním orgánem musí být uskutečněno všechno
pro to, aby byla dotčené osobě poskytnuta kvalifikovaná rada, když současně je jeho
povinností dbát, aby měl pro takový postup relevantní informace. A v případě,
že je dotčená osoba orgánem státní správy sociálního zabezpečení i přes všechny
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nezbytné a pravdivé podklady chybně informována o podmínkách, za nichž vzniká nárok
na výplatu konkrétní dávky sociálního zabezpečení, musí takový orgán nést odpovědnost
za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou dotčené osobě. Od státního orgánu není
očekáváno, že bude dotčenou osobu poučovat o tom, jak má podmínky, které zákon
pro vznik nároku předpokládá, konkrétně naplnit. Je však nezbytné po státním orgánu
žádat, aby dotčenou osobu informoval o tom, jestli nárok na sociální dávku za určitých
podmínek vznikne či nevznikne. Stát se může odpovědnosti zprostit například za situace,
že bude prokázáno poskytnutí informace příslušným orgánem na podkladě informací
nepravdivých, neúplných nebo zavádějících či za situace, že došlo v mezidobí na straně
informované osoby k podstatné změně okolností. Jinak se v opačném případě jedná
o nesprávný úřední postup dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.153 V dalším
svém rozhodnutí Nejvyšší soud správně shledal nesprávný úřední postup i tehdy, když
státním zástupcem (soudem) nebylo v rámci trestního řízení rozhodnuto o návrhu
poškozeného (žalobce), kterým navrhoval zajištění jím uplatněného návrhu na majetku
obviněných, neboť poškozenému tak nebyla v rozporu s ust. § 46 trestního řádu
poskytnuta plná možnost uplatnění práv přiznaná mu trestním řádem. Není možné,
aby důvodem pro takovouto nečinnost byly vady návrhu či to, že nebyly shledány
okolnosti, za nichž by v přípravném řízení mohl z moci úřední o zajištění nároku dle
ust. § 47 odst. 4 věty za středníkem trestního řádu rozhodnout státní zástupce. Nejvyšší
soud v tomto rozhodnutí dále správně dospěl k závěru, že nesprávným úředním postupem
je i postup, kdy nebyla orgány činnými v trestním řízení učiněna opatření k vydání podle
ust. § 78 trestního řádu, případně nebylo rozhodnuto o odnětí věcí podle ust. § 79 trestního
řádu odebraných poškozenému při trestné činnosti obviněnými, neboť se jednalo o věci
pro trestní řízení důležité. Nečinnost příslušných orgánů, která spočívá v neučinění
takovýchto opatření, nemůže být odůvodněna ani tím, že zde byl spor o tom, kdo je
předmětných věcí vlastníkem. 154 Nejvyšší soud správně shledal nesprávným úředním
postupem i nesprávné procesní poučení o důvodech nutné obhajoby, a to například
153
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ve svém rozsudku ze dne 22.3.2001, sp. zn. 25 Cdo 2272/99, v němž dospěl k závěru, že:
„Jestliže obviněný musí být poučen i o případných důvodech nutné obhajoby (§ 2 odst.
13 a § 33 odst. 3 tr. ř.), pak vznikl-li důvod nutné obhajoby od sdělení obvinění, je
vyšetřovatel povinen dostát této poučovací povinnosti ihned v souvislosti se sdělením
obvinění. Není proto vyloučeno, aby příslušné poučení zachytil ve spise například
za záznam o sdělení obvinění; i pokud je vloží přímo do textu záznamu
o sdělení obvinění, nestává se poučení vzhledem k náležitostem předepsaným
v § 160 odst. 1 věty třetí tr. ř. součástí záznamu natolik, aby tím ztratilo povahu úředního
postupu, jehož správnost by pak nebylo možno podrobit zkoumání především
z hlediska ustanovení § 18 zákona č. 58/1969 Sb. Lze-li dovodit, že škoda vznikla
v příčinné souvislosti s takovým nesprávným postupem (nesprávným procesním poučením
o důvodech nutné obhajoby), není z hlediska odpovědnosti státu za škodu podle § 18
zákona

podstatné,

zda

samotné

sdělení

obvinění

je

či

není

rozhodnutím

ve smyslu § 1 - § 17 zákona.“ 155 Nejvyšším soudem bylo rovněž správně shledáno,
že je nesprávným úředním postupem (Rejstříku trestů) i vydání vadného výpisu
z Rejstříku trestů, tedy takového, v němž obsažené údaje neodpovídají skutečnosti,
respektive stavu, který vyplynul z provedeného trestního řízení, a stát nese za vydání
takového výpisu z Rejstříku trestů objektivní odpovědnost. Zároveň k tomu dodal,
že pro posouzení správnosti úředního postupu Rejstříku trestů není rozhodující samotný
postup v trestním řízení (především ve fázi, která následuje po pravomocném odsouzení
nebo po výkonu trestu), jehož výsledek je pak základem pro následující evidenci
v Rejstříku trestů. Významnou skutečností je, jestli výpis z Rejstříku trestů, který byl
vydán, z objektivního hlediska obsahoval bezchybné údaje, v opačném případě
by se jednalo o nesprávný úřední postup. 156 Nejvyšší soud taktéž správně shledal,
že může být nesprávným úředním postupem i to, že byla porušena zásada rychlosti řízení,
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pro které zákon nestanoví lhůtu k rozhodnutí.157 Ve svém dalším rozhodnutí Nejvyšší
soud taktéž správně shledal, že stát odpovídá podle zákona č. 82/1998 Sb.
i za škodu nebo újmu, která byla způsobena v rámci výkonu rozhodnutí o uložení pokuty
v přestupkovém řízení orgánem obce (neboť ten je výkonem přenesené působnosti)
vydaným nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.158
Judikatura Nejvyššího soudu se rovněž již mnohokráte vyjádřila i k tomu,
co naopak není nesprávným úředním postupem. Kupříkladu můžeme uvést jeho rozsudek
ze dne 22.1.2014, sp. zn. 30 Cdo 2715/2013 v němž dospěl Nejvyšší soud
k správnému závěru, že nesprávným úředním postupem podle ustanovení § 13 odst. 1
zákona č. 82/1998 Sb. není skutečnost, že řízení o přestupku nebylo z jakéhokoliv důvodu
skončeno pravomocně rozhodnutím správního orgánu o tom, kým byl předmětný
přestupek spáchán.159 Nesprávným úředním postupem ve smyslu ustanovení § 13 zákona
č. 82/1998 Sb. rovněž není ani vydání normativního právního aktu vládou České
republiky. 160 Taktéž není ani nesprávným úředním postupem proces přijímání zákonů
hlasováním v Poslanecké sněmovně nebo Senátu Parlamentu České republiky, přičemž
není možné, aby byla dovozována z výsledku hlasování o návrhu zákona odpovědnost
státu za škodu ve vztahu k jednotlivým voličům. 161 Taktéž bylo Nejvyšším soudem
správně

konstatováno,

že

občanským

soudním

řádem

není

stanoven

(a ani stanoven být nemůže) konkrétní postup nebo lhůta pro počínání soudu za situace,
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kdy se na něj obrátí potencionální stěžovatel s tím, že žádá ustanovit právního zástupce
pro řízení před soudem ústavním a v případě, že se soud prvního stupně možností
ustanovení právního zástupce pro takové řízení zabýval, nelze tuto jeho činnost považovat
za nesprávný úřední postup, neboť takovým postupem nebyla porušena pravidla
předepsaná právními normami (občanským soudním řádem). Řízení o ustanovení
advokáta pro řízení o ústavní stížnosti se nevede podle občanského soudního řádu
a v tomto ani jemu obdobných případech se tak nejedná o nesprávný úřední postup
ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.162 Nelze ani spatřovat nesprávný úřední
postup v pochybění spočívajícím v nesprávném vyhodnocení podmínek účastenství
soudem před svým rozhodnutím, v jejichž důsledku nebylo jednáno s tím, s kým by jako
s účastníkem jednáno být mělo, respektive že nebylo soudem rozhodnuto o návrhu
žalovaného na přistoupení účastníka do řízení. 163 K nesprávnému úřednímu postupu
nedojde ani provedením duplicitního zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí, neboť
za situace, kdy je katastrálnímu úřadu doručeno více listin, kterými je vázán, přičemž
veškeré svědčí o vlastnictví jiné osoby k totožné nemovitosti, je katastrální úřad povinen
k takové nemovitosti duplicitní zápis vlastnictví provést a současně o této skutečnosti
osoby označené dle takto rozporných listin za vlastníky předmětné nemovitosti
vyrozumět a poučit o možnosti podat žalobu na určení v občanském soudní řízení.
Duplicitní zápis vlastnictví je oprávněn zrušit záznamem výhradně na podkladě ohlášení
jednoho či obou duplicitně evidovaných vlastníků doloženého souhlasným prohlášením
o uznání vlastnického práva či jednostranným prohlášením o uznání vlastnického práva,
případně rozsudkem soudu o určení vlastnictví, který nabyl právní moci.164 O nesprávný
úřední postup se nejedná ani v případě, kdy notář sepsal notářský zápis, ve kterém jednal
za účastníka zmocněnec s falzifikátem plné moci, který byl zjistitelný jen znaleckým
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zkoumáním. K tomu Nejvyšší soud navíc správně podotkl, že při sepisu notářského
zápisu je sice notář povinný posoudit, jestli plná moc, jež mu byla předložena, je pravým
průkazem zastoupení účastníka právního úkonu a jestli se nejedená o falzifikát, avšak
jen z pohledu běžné obezřetnosti a profesní zkušenosti. 165 Podle správného názoru
Nejvyššího soudu nelze, aby byl pod nesprávný úřední postup podřazen rovněž případ,
kdy je rozhodnutí o výpočtu starobního důchodu vytýkána nesprávnost ve výpočtu.
Takovou výtku lze však považovat za námitku, která zpochybňuje zákonnost rozhodnutí.
K tomu, aby byly případné nedostatky v tomto směru napraveny, slouží opravné
prostředky projednávané orgány, které se na danou problematiku specializují,
a jestliže dané možnosti dovolatelka nevyužila, není možné, aby tento postup v současné
době obcházela prostřednictvím žaloby dle zákona č. 82/1998 Sb. Civilní soudy totiž
nemají danou tímto ani jiným zákonem pravomoc k napravování případné nezákonnosti
rozhodnutí orgánů státní správy (jestliže se nejedná o zvláštní případy podle páté části
o.s.ř.) a mohou pouze v případě, že nezákonnost rozhodnutí byla konstatována
autoritativně příslušným orgánem, přiznat náhradu takto vzniklé škody.166 Dle správného
názoru Nejvyššího soudu taktéž není možné, aby byla rozhodovací činnost sama o sobě
hodnocena jako nesprávný úřední postup.

167

Ohledně toho, kdy nemůže dojít

k nesprávnému úřednímu postupu, si dovolím poukázat ještě na jedno rozhodnutí
Nejvyššího

soudu,

a

to

konkrétně

na

jeho

rozsudek

ze

dne

24.4.2014,

sp. zn. 30 Cdo 3271/2012, ve kterém konstatoval, že nemůže dojít k nesprávnému
úřednímu postupu dle ustanovení § 13 odst. 1 věta druhá zákona č. 82/1998 Sb., jestliže
zákon nestanoví konkrétní lhůtu, počítanou podle hodin, dnů, týdnů, měsíců nebo roků,
v níž má být proveden úkon nebo vydáno rozhodnutí. Taktéž bylo v tomto citovaném
rozhodnutí dospěno k závěru, že je třeba případné prodlení soudu s vydáním rozhodnutí,
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které není meritorní, posoudit z hlediska porušení povinnosti učinit úkon v zákonem
stanovené nebo přiměřené době ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, věta druhá a třetí,
zákona č. 82/1998 Sb., a nikoliv z hlediska porušení povinnosti vydat rozhodnutí. Závěr
o tom, jestli konkrétní úkon byl učiněn v době přiměřené, je ve všech případech závislý
na konkrétních okolnostech daného případu, a to především na závažnosti hrozící újmy
v případě neprovedení daného úkonu a újmy, které má daný úkon zabránit či v případě
újmy nastalé zmírnit. 168 K tomuto rozhodnutí Nejvyššího soudu musím však ještě
poukázat na již shora citované jiné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2003,
sp. zn. 25 Cdo 743/2002, dle nějž je naopak možné, aby nesprávným úředním postupem
bylo porušení zásady rychlosti soudního řízení, u kterého není stanovena lhůta
pro rozhodnutí.169 Jak vidno závěr, k němuž Nejvyšší soud dospěl ve svém rozhodnutí
ze dne 31.7.2003, je v rozporu se závěrem prezentovaným v rozsudku ze dne 24.4.2014
a byl tak právě tímto pozdějším názorem, s nímž se ztotožňuji, překonán.
3.2.2

Vznik škody (příp. nemajetkové újmy)

Vedle předpokladu nesprávného úředního postupu musí být, aby vznikla odpovědnost
státu za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, splněn
i

další

předpoklad,

a

to

vznik

škody

či

nemajetkové

újmy.

Vzhledem

ke skutečnosti, že zákonem č. 82/1998 Sb. není nikterak blíže definován pojem škody,
ani není upraven rozsah její náhrady, je nezbytné vycházet z ustanovení § 2952 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který rozlišuje škodu skutečnou, a ušlý zisk, přičemž
škoda skutečná představuje to, o co byl majetek poškozeného v důsledku škodní události
zmenšen a ušlý zisk představuje přírůstek jmění poškozeného, který v důsledku škodní
události nenastal, ačkoliv by jej při obvyklém chodu věcí poškozený mohl očekávat.170
Je nezbytné podotknout, že na straně poškozeného musí být tento předpoklad splněn
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nejdéle v době rozhodování soudu o uplatněném nároku. V případě, že v době, kdy soud
o uplatněném nároku na její náhradu rozhoduje, škoda neexistuje, došlo k předčasnému
uplatnění takového nároku, což vede k zamítnutí žaloby (tzv. pro tentokrát),
aniž by se soud musel zabývat splněním dalších předpokladů odpovědnosti státu
za škodu. V takovém případě však existence rozsudku nepředstavuje překážku rei
iudicatae pro řízení následné, ve kterém je po změně rozhodných skutečností poškozeným
tvrzen a prokazován vznik škody. 171 Tím, koho zatěžuje povinnost tvrdit, jakož
i povinnost dokázat existenci a výši škody či újmy způsobené státem nesprávným
úředním postupem, je poškozený, a to bez rozdílu toho, zda se jedná o mimosoudní
projednání či o případné soudní řízení. Naproti tomu však zde máme ustanovení § 2955
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které soudu umožňuje v případech, kdy nelze
výši náhrady určit přesně, spravedlivé uvážení výše škody na jmění dle jednotlivých
okolností případu. K tomu nutno ještě poznamenat, že veškerá ustanovení zákona
č. 82/1998 Sb., která vymezují rozsah náhrady škody, jsou ve vztahu speciality
k občanskému zákoníku a jsou stále platná. Stále je tak platné ustanovení § 30 zákona
č. 82/1998 Sb., dle nějž se hradí ztráta na zisku ve výši, která byla prokázána, a jestliže
není možné užití takového postupu, je poskytována ztráta na zisku za každý započatý den
omezení osobní svobody v paušální částce 170 Kč. K takovému postupu by mělo být
ústředním správním orgánem přistoupeno za každé situace, za níž nelze konkrétně
stanovit náhradu, která je poškozeným žádána. 172 Avšak je třeba zdůraznit, že tímto
ustanovením zákon nezakládá žádnou fikci ani domněnku existence ušlého zisku, a tedy
nárok na náhradu škody v souvislosti s výkonem vazby nevznikne, jestliže poškozenému
žádný zisk neušel. Tímto institutem má být pouze garantováno rychlejší a jednodušší
řízení o náhradu škody, aniž by ke zjištění výše škody bylo potřeba provádět dokazování.
V paušální částce tedy vzniká nárok na náhradu ušlého zisku jen v případě, že jsou
splněny veškeré předpoklady odpovědnosti státu za škodu způsobenou rozhodnutím
o vazbě, a to včetně předpokladu, že ačkoliv se tak dalo vzhledem k pravidelnému běhu
události očekávat, nedošlo u poškozeného k rozmnožení majetkových hodnot

171

VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 2- 4. ISBN 97880-7400-427-8.
172
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 101102. ISBN 978-80-7502-021-5.

76

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

a předpokladu, že se tomu tak stalo v příčinné souvislosti s rozhodnutím o vazbě. 173
Pokud je stanovována výše reálně ušlého výdělku ze závislé činnosti, pak tato v aplikační
praxi nečiní problémy, neboť v tomto případě může být vycházeno z podkladů, které má
zaměstnavatel poškozeného. Obtížněji však může být stanovována výše ušlého výdělku
z podnikatelské činnosti.

174

V takových případech je pak vzhledem k judikatuře

Nejvyššího soudu většinou zapotřebí znaleckého posudku, přičemž jediným
východiskem pro určení výše ztráty nemůže být samotné daňové přiznání, neboť to není
samo důkazem o skutečných příjmech a výdajích v souvislosti s obchodní činností
podnikatele, ale je pouze jednou z okolností, z kterých může být vycházeno při určování
průměrného výdělku poškozeného před tím, než vznikla škoda. Další významnou
okolností

je

pak

charakter

jednotlivých

příjmů

a

výdajů

uplatněných

v přiznání podle prvotních účetních dokladů o příjmech a výdajích, údajů v peněžním
deníku podnikatele, popř. i jiné další okolnosti.175
K vzniku škody je ještě nutno poznamenat, že ve spojení s nečinností a průtahy
v řízení je o ní možné mluvit jen tehdy, jestliže tento nesprávný úřední postup dopadl
do majetkové sféry poškozeného. To však pravidelně nebývá, na rozdíl od vzniku
nemajetkové újmy, následkem nečinnosti či průtahů v řízení. Jako příklad, kdy nečinnost
orgánu dopadla do majetkové sféry poškozeného, lze uvést situaci, kdy je dovozována
škoda, která vznikla insolvencí dlužníka nastalé v průběhu řízení o dané pohledávce nebo
v průběhu řízení o jejím uplatnění, které vykazovalo průtahy. V těchto případech je však
rovněž platné, že poškozenému vznikne škoda (ušlý zisk) jedině v případě, že bude
prokázáno, že poškozený pohledávku za dlužníkem skutečně měl a že by se svým
nárokem v případě věcného vyřízení věci uspěl. Zároveň bude muset být prokázána
podmínka příčinné souvislosti mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody.176
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Jak ke vzniku skutečné škody Nejvyšší soud správně vyslovil závěr, že podle občanského
zákoníku skutečná škoda nevznikne ani vlivem inflace na hodnotu pohledávky
na peněžité plnění. 177 K tomu ještě Nejvyšší soud v dalším svém rozhodnutí správně
poznamenal, že škoda, která spočívá v tom, že nebyl nárok věřitele na uhrazení
pohledávky dlužníkem v důsledku průtahů v soudním řízení uspokojen, nevzniká
okamžikem, kdy příslušným orgánem (soudem) byla porušena povinnost vést řízení
o uplatnění nároku bez zbytečných průtahů, ale vzniká až v okamžiku, kdy je zjevné,
že právo věřitele proti dlužníkovi se stalo fakticky nevymahatelné a že je vyloučeno jeho
uspokojení.178 Je pak nutné, aby soud řešil tyto otázky v řízení o náhradě škody jako
předběžné.
Problematiku vzniku škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívající
v nepřiměřené délce řízení zásadně ovlivnila již v kapitole 2 uváděná novena zákona
č. 160/2006 Sb. Před touto novelou zákon č. 82/1998 Sb. v případě, že bylo v řízení
prokázáno porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, neobsahoval ani jeden
zvláštní způsob odškodnění stanovující bez závislosti na majetkovém stavu poškozeného
a bez ohledu na majetkovou újmu určitou satisfakci. Zmiňovanou novelou č. 160/2006
Sb. pak byla nově zakotvena povinnost státu a územně samosprávných celků za vzniklou
nemajetkovou újmu poskytnout poškozenému rovněž přiměřené zadostiučinění. 179
Jmenovaná novela byla do zákona č. 82/1998 Sb. zavedena především z podmětu
judikatury

Evropského

soudu

pro

lidská

práva

ve

věcech

týkajících

se porušení práva v přiměřené délce. Zásadním rozhodnutím byl rozsudek ESLP ze dne
10.7.2003 ve věci Hartman proti České republice.180 V něm pak ESLP dospěl k závěru,
že v České republice neexistuje opravdový právní prostředek nápravy, který
by umožňoval konkrétní osobě stěžovat si na nepřiměřenou délku řízení. Vzhledem
177

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.2.2001, sp. zn. 25 Cdo 38/2000 [online]. 2016
[cit. 2016-07-08]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C0D0D1C9FEA5FCB3C1257A4E0068E80
2?openDocument&Highlight=0,.
178
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2008, sp. zn. 25 Cdo 5109/2007 [online]. 2016
[cit. 2016-07-08]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1F70B16D15F30266C1257A4E006A61C
1?openDocument&Highlight=0,.
179
FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde
Praha, 2004. s. 249-250. ISBN 978-80-87576-22-9.
180
FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde
Praha, 2004. s. 250. ISBN 978-80-87576-22-9.

78

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

k neexistenci přiměřeného a účinného prostředku nápravy ve vnitrostátním právu, jehož
prostřednictvím by stěžovatelé mohli poukazovat na nepřiměřenou délku řízení a který
by byli stěžovatelé povinni dle článku 35 odst. 1181 Úmluvy vyčerpat, tak ESLP dále
dospěl k závěru, že nemůže být namítáno, že stěžovatelem nebyly vyčerpány vnitrostátní
prostředky nápravy a dále že byl porušen článek 13182 Úmluvy.183 Podle důvodové zprávy
k zákonu č. 160/2006 Sb. byla do českého právního řádu nově zakotvena povinnost státu
a územně samosprávných celků za vzniklou nemajetkovou újmu poskytnout
poškozenému přiměřené zadostiučinění s odůvodněním, že jestliže má Česká republika
jak předcházet svým odsouzením, tak plnit své závazky pro ni plynoucí z Evropské
úmluvy o lidských právech, tak i přispívat ke snížení břímě nesoucího ESLP, nezbývá,
než aby do zákonodárství České republiky byla zakotvena odpovědnost státu a územně
samosprávných celků za nemajetkovou újmu, která vznikla nezákonným rozhodnutím
a nesprávným úředním postupem.184
Jak správně konstatoval ESLP i Nejvyšší soud České republiky, je však
nejvhodnějším a z dlouhodobého pohledu žádoucím řešením problematiky nepřiměřeně
dlouhých řízení preventivní opatření, kterými má být právem předvídaná organizace
a právem regulované fungování moci, jež zabezpečí co nejrychlejší rozhodování věci.185
Podle názoru ESLP vysloveného například v rozsudku ve věci Apicella proti Itálii jestliže
se však ukáže, že v tomto ohledu soudní systém selhává, je neúčinnějším prostředkem
právní

prostředek

nápravy,

který

umožňuje

zrychlit

řízení

a

zamezit

tak nepřiměřené délce. Dle ESLP je nespornou výhodou takového prostředku nápravy
(oproti výlučně kompenzačnímu prostředky nápravy) též to, že odstraňuje nezbytnost
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konstatovat postupná porušení v totožném řízení a nepůsobí pouze a posteriori. 186
To, že bude poskytnuto přiměřené zadostiučinění podle ust. § 31a zákona č. 82/1998 Sb.,
je tak možné považovat jako poslední prostředek kompenzace. Avšak i takové řešení je
považováno za účinný a dostupný právní prostředek nápravy v případech nepřiměřeně
dlouhého řízení. Je však nezbytné, aby bylo přiměřené zadostiučinění poskytováno rychle
a v dostatečné výši.
Na závěr jen malá poznámka ohledně vzájemného vztahu škody a nemajetkové
újmy. V případě, že budou žadatelem splněny veškeré zákonné předpoklady
pro poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, poskytne
se mu přiměřené zadostiučinění bez ohledu na to, jestli vznikla i škoda. Tudíž škoda
a nemajetková újma jsou na sobě navzájem nezávislé.187
3.2.3

Příčinná souvislost

Třetím a zároveň posledním předpokladem, aby vznikla odpovědnost z nesprávného
úředního postupu, je to, že zde existuje příčinná souvislost mezi nesprávným úředním
postupem a vzniklou škodou (příp. nemajetkovou újmou). Vztah příčinné souvislosti
existuje, jestliže škoda (příp. nemajetková újma) vznikla následkem nesprávného
úředního postupu, tedy jestliže je nesprávný úřední postup a škoda (příp. nemajetková
újma) ve vzájemném poměru příčiny a následku a je tak prokázáno, že v případě,
že by nebylo nesprávného úředního postupu, nedošlo by ani ke škodě. Jestliže vznikla
škoda přičiněním jiné skutečnosti, stát za takto vzniklou škodu odpovědnost nenese.
Příčinou škody nebo nemajetkové újmy může být pouze ta skutečnost, bez jejíž existence
by nevznikl škodný následek. Nemusí se však jednat o příčinu jedinou,
ale postačí, jestliže je jednou z podstatných příčin podílejících se na nepříznivém
následku, o jehož odškodnění se jedná. V případě, že je více příčin působících souběžně
či následně, aniž by se časově překrývaly, je pro to, aby existovala příčinná souvislost
nezbytné, aby takovýto řetězec příčin a následků, které postupně nastupují, byl
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ve vztahu ke vzniku škody tak propojen, že může být již působením prvotní příčiny
dovozována věcná souvislost se vznikem škodlivého následku. Na druhé straně
zde však není dána příčinná souvislost za situace, kdy vstoupí do děje jiná skutečnost,
která je na nesprávném úředním postupu nezávislá, avšak je rozhodující pro vznik
škody. 188 To, že je příčinná souvislost mezi nesprávným úředním postupem a škodou
(příp. nemajetkovou újmou), musí být prokázáno najisto, bezpečně a nepostačuje
tak pouhá pravděpodobnost nebo tvrzení, že tomu takto je. Důkazní břemeno pak leží
na žalobci.189
S nesprávným úředním postupem může být mnohdy spojováno vícero nároků
majících odlišný charakter a samostatný skutkový i právní základ a vykazující rozsáhlé
odlišnosti. V takových případech je důležité pochopit charakter újmy poškozeným
uplatňované. Je nezbytné, aby byla povaha nároku důkladně zkoumána právě z hlediska
příčinného vztahu, tedy jestliže újma byla vskutku přímým důsledkem nesprávného
úředního postupu.190
Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu to, jestli je v daném případě příčinná
souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vzniklou škodou, není otázkou právní,
avšak skutkovou. Právní posouzení příčinné souvislosti může pak toliko spočívat
ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována,
případně zda a jaké okolnosti jsou či naopak nejsou způsobilé tento vztah vyloučit.191
Příslušným orgánem není příčinná souvislost vytvářena či konstituována, ale je pouze
konstatována a deklarována, zda v daném případě existuje. Pro posouzení toho, zda
příčinný vztah existuje, je východiskem tzv. teorie podmínky, dle níž je příčinou každý
jev, bez něhož by jiný jev buď vůbec nenastal, nebo by nenastal způsobem, kterým nastal.
Ke korekci teorie podmínky pak dochází především tzv. zásadou izolace jevů, dle níž je
sledována důležitost příčiny a z ní plynoucího následku z hlediska naplnění skutkové
188
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podstaty. Dále ke korekci teorie podmínky dochází tzv. gradací příčinné souvislosti, která
určuje, jaká z jednotlivých příčin a podmínek měla nebo neměla na faktický výsledek
vliv. Každý z následků může totiž mít více příčin a pokaždé bude nezbytné, aby bylo
zjištěno, která z příčin je v konkrétním případě určující a která je naopak nepodstatnou.192
Ústavní soud ohledně významnosti příčin ve svém nálezu ze dne 1.11.2007 správně
konstatoval, že: „Základní obsahovou náležitostí odůvodnění rozhodnutí o příčinné
souvislosti tak musí být úvaha o kritériích, kterými se odlišují právně podstatné příčiny
od příčin právně nepodstatných, a aplikace těchto kritérií na konkrétní případ. Řešení
této otázky přináší jednak teorie ochranného účelu a jednak teorie adekvátnosti
kausálního nexu. Je-li možné zjistit rozsah ochranného účelu, je třeba postupovat podle
teorie ochranného účelu, nelze-li jej konkrétně určit, pak je nutno postupovat v souladu
s teorií adekvátnosti kausálního nexu. Teorie ochranného účelu je založena na tom,
že dlužník neodpovídá za všechny následky porušení smlouvy, nýbrž jen za porušení těch
zájmů, jejichž ochrana byla účelem příslušné smlouvy, přičemž ohledně ochranného
účelu není rozhodné výslovné vyjádření smluvních stran, nýbrž to, zda tyto zájmy leží
věcně ve směru a v rámci smlouvou převzatých povinností. Teorie adekvátnosti
kausálního

nexu

vychází

z

toho,

že

smyslem

subjektivní

odpovědnosti

za škodu je nařídit náhradu škody tam, kde škůdce škodu způsobil, ačkoli mu lze vytknout,
že ji způsobit nemusel, že mohl jednat jinak. Tato odpovědnost tedy předpokládá, že vůbec
bylo v lidských silách předvídat, že předmětné jednání bude mít za následek danou škodu.
Základním kritériem, ze kterého vychází teorie adekvátnosti, je tedy předvídatelnost
škodního následku. Tím se velice podobá dalšímu předpokladu subjektivní odpovědnosti
za škodu, a to kritériu zavinění, přesněji jeho nedbalostní formě. Odlišují se jen
subjektem, podle kterého se předvídatelnost následku poměřuje. V případě zavinění je jím
sám (typizovaný) jednající subjekt, zatímco při zjišťování adekvátnosti příčinné
souvislosti je kritériem hypotetický zkušený (tzv. optimální) pozorovatel, tedy myšlená
osoba, která zahrnuje veškerou zkušenost své. Tento optimální pozorovatel
tak personifikuje znalosti a zkušenost své doby. Je zřejmé, že, co je předvídatelné
pro konkrétní subjekt, musí být předvídatelné i pro tzv. optimálního pozorovatele. Každý
nedbalostně zaviněný následek je tedy též adekvátním následkem příslušného jednání.
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U odpovědnosti za škodu pro porušení obligační povinnosti (nikoli u tzv. deliktní
odpovědnosti) se zavinění vztahuje jen na samo porušení této povinnosti. Porušení právní
povinnosti z obligačního vztahu proto musí být pro jednajícího předvídatelné. Trvání
na tomto kritériu zavinění i ve vztahu ke škodě by však v tomto případě škůdce nadmíru
zvýhodňovalo. To je zřejmé např. z toho, že smluvní partneři často nejsou informováni
o navazujících obchodních plánech druhé strany, a proto ani nemohou vědět, jaká škoda
by této druhé straně v důsledku porušení smluvní povinnosti vznikla. Na druhou stranu
by bylo zjevně nepřiměřené, pokud by ten, kdo porušil smluvní povinnost, odpovídal
za jakkoli vzdálené či nepravděpodobné následky svého jednání. Racionální řešení, které
zohledňuje uvedená východiska, představuje požadavek adekvátní příčinné souvislosti
mezi zaviněným protiprávním jednáním a vzniklou škodou. Pro odpovědnost za škodu
tedy není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího konkrétně předvídatelný, nýbrž
je dostatečné, že pro výše uvedeného optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce
nepravděpodobný. Pro zjištění odpovědnosti vedlejšího účastníka podle teorie
adekvátnosti kausálního nexu je tak rozhodující, zda zaviněně porušil povinnost
ze závazkového vztahu. Dále zda toto zaviněné porušení smluvní povinnosti bylo
objektivně nutnou podmínkou ve vztahu ke stanovení kupní ceny a zda tento následek
by nebyl pro optimálního pozorovatele zcela zjevně nepravděpodobný.“193
V případě újmy imateriální může být zjišťování příčinné souvislosti složitější
nežli u škody, a to zejména z důvodů, že jsou zde snoubeny okolnosti subjektivní, kterými
jsou vnitřní pocity a stav osoby tvrdící, že jí újma vznikla, a rovněž i okolnosti objektivní,
kterými je posouzení takovýchto tvrzení v širších souvislostech (především srovnání
s ostatními osobami v podobném postavení). V takovýchto případech je pak nezbytné
zjišťovat a prokazovat, zdali to byla právě tato tvrzená okolnost, jež se reálně na vzniku
takového pocitu v rozhodující míře mohla podílet.194
K příčinné souvislosti se mnohokráte vyjádřil Nejvyšší soud, když správně dospěl
například

ve

svém

rozhodnutí

sp.

zn.

25

Cdo

2167/2008

k

závěru,

že s nesprávným úředním postupem či nezákonným rozhodnutím vedoucím k zániku

193

Nález Ústavního soudu ze dne 1.11.2007, sp. zn. I. ÚS 312/05[online]. 2016 [cit. 2016-03-28]. Dostupný
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=57129&pos=1&cnt=1&typ=result.
194
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 124125. ISBN 978-80-7502-021-5.
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nemovitosti zatížené zástavním právem může být v příčinné souvislosti pouze taková
majetková újma, jež spočívá v tom, že předmětnou žalobcovu pohledávku bylo možno
vymoci s úspěchem pouze ze zástavy, případně že by vymáhání pohledávky takovýmto
způsobem představovalo pro žalobce rychlejší prostředek vedoucí k jejímu vymožení
či by bylo spojeno s nižšími náklady. 195 Jak Nejvyšší soud správně dále shledal
např. ve svém rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 11/2000, příčinná souvislost není dána
mezi úředním postupem katastrálního úřadu při vydání výpisu z katastru nemovitostí
a škodou, která je spatřována v ušlém zisku z prodeje komplexu nemovitostí v případě,
že vlastník stavby v dobré víře ve správnost údajů uvedených na listině, jež mu vydal
katastrální úřad, uzavřel kupní smlouvu k pozemku, na kterém se předmětná stavba
nachází, za situace, kdy smlouva byla neplatná, neboť převodce nebyl z části jeho
vlastníkem. 196 Naopak k opačnému závěru dospěl Nejvyšší soud například ve svém
rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 786/99, když uzavřel, že s nesprávným úředním postupem
je v příčinné souvislosti škoda, která mu vznikla pro neplatnost kupní smlouvy v případě,
že poškozený uzavřel kupní smlouvu s osobou, která přestože nebyla vlastníkem
ani oprávněným držitelem vozidla, při jeho prodeji disponovala technickým průkazem
(v němž byla uvedena jako držitelka vozidla), který byl vydán v důsledku nesprávného
úředního postupu (v tomto případě nebyl hodnověrně ověřen souhlas dosavadního
držitele k převodu vozidla).197

195

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.2.2011, sp. zn. 25 Cdo 2167/2008 [online]. 2016
[cit. 2016-03-29]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/90E1CC87690CFC78C1257A4E00670CD
0?openDocument&Highlight=0,.
196
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.12.2001, sp. zn. 25 Cdo 11/2000 [online]. 2016
[cit. 2016-03-29]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D20506D81A2FCCE6C1257A4E006AB30
C?openDocument&Highlight=0,.
197
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.6.2000, sp. zn. 25 Cdo 786/99 [online]. 2016
[cit. 2016-03-29]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/74BE88295B8F349DC1257A4E00652DF
B?openDocument&Highlight=0,.
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UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY ČI NEMAJETKOVÉ ÚJMY
PŘEDBĚŽNÉ UPLATNĚNÍ NÁROKU
Předběžné uplatnění nároku vyplývá již ze samotného zákona č. 82/1998 Sb., který

ve svém ustanovení § 14 odst. 1 výslovně ukládá poškozenému, aby nárok na náhradu
škody nejprve uplatnil u úřadu uvedeného v ustanovení § 6 tohoto zákona. 198 O jaké
konkrétní úřady se dle ustanovení § 6 jedná, je rozebráno již v kapitole 1.3 této práce.
Tímto má být ústřednímu orgánu státní správy poskytnut prostor, aby poškozenému mohl
vyhovět smírnou cestou, a zároveň má být zabráněno vyvolávání nadbytečných soudních
sporů. Tím, že je projednání uplatněného nároku svěřeno orgánům oprávněným podle
ust. § 6 zákona č. 82/1998 Sb. jednat za stát, má být přispěno ke sjednocení aplikace
odpovědnosti za škodu, která byla způsobena při výkonu veřejné moci, přičemž je u nich
možné předpokládat i objektivnější posouzení poškozeným uplatněného nároku
na náhradu škody či nemajetkové újmy, a to vzhledem k jejich odlišnosti od orgánu,
kterým bylo nezákonné rozhodnutí vydáno, nebo u kterého došlo k nesprávnému
úřednímu postupu.199 Záhy v odst. 2 jmenovaného ustanovení § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
nám pak zákon stanoví postup v případě, že nárok byl uplatněn u nepříslušného úřadu,
když říká, že tento nepříslušný úřad postoupí žádost poškozeného úřadu příslušnému,
přičemž pro takové případy jsou zachovány účinky předběžného uplatnění.

200

Pod pojmem úřad je však třeba rozumět nikoliv jakýkoliv státní úřad, ale pouze některý
z ústředních správních úřadů ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb. V případě,
že by byl nárok uplatněn u úřadu, který není uveden v citovaném ustanovení § 6, tento
by nebyl povinen žádost o mimosoudní projednání nároku postoupit úřadu příslušnému

198

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 14 odst. 1.
199
Důvodová zpráva k zákonu 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), zvláštní část, k § 14.
200
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 14 odst. 2.
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a rovněž by nedošlo ani k zastavení promlčecí lhůty podle ustanovení § 35 odst. 1 zákona
č. 82/1998 Sb.201
Toto předběžné projednání nároku u příslušného úřadu je nezbytnou podmínkou
toho, aby nárok mohl být případně následně uplatněn u soudu.202 K tomu je úvodem nutné
podotknout, že tento požadavek se do novely zákona provedené zákonem č. 160/2006 Sb.
nevztahoval na nároky na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem.
Po této novele se tento režim tedy vztahuje již na veškeré nároky vůči státu. Smysl tohoto
tzv. předběžného uplatnění nároku je pak spatřován zejména v tom, aby byl nárok
poškozeného úřadem uvedeným v ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb. posouzen
a v případě, že bude tímto úřadem shledána opodstatněnost takového nároku, aby byl
rovněž i uspokojen a předešlo se tak nespočtu zbytečných soudních sporů.203 Pozitivum
tohoto institutu bývá spatřováno taktéž i v objektivnosti, která má být zaručena tím,
že je nárok projednáván ústředním úřadem zpravidla odlišným od orgánu vydávajícího
rozhodnutí. Podle původní důvodové zprávy k zákonu č. 82/1998 Sb. měl tento institut
dále přispívat vzhledem k ústřednímu charakteru povolaných ústředních úřadů
ke sjednocování aplikace zákona.204
Předběžné projednání nároku u příslušného úřadu je svou povahou neformální,
právní předpisy pro něj nestanoví žádná procesní pravidla a rovněž ani není
předpokládáno, že by příslušný úřad vydával nějaké rozhodnutí. Příslušný úřad
tedy buďto požadavku poškozeného vyhoví a uplatněnou finanční částku uhradí, nebo
jeho požadavku nevyhoví a uplatněnou částku nezaplatí. V případě, že své odmítavé
stanovisko příslušný úřad poškozenému nesdělí, může se poškozený po uplynutí
šestiměsíční lhůty obrátit se svým nárokem na soud. Zákonem není ani stanovena lhůta,
v níž má být nárok u příslušného úřadu uplatněn, limitem je proto tedy jen běh promlčecí
doby podle ustanovení § 32 a § 33 zákona č. 82/1998 Sb. Po dobu projednání nároku

201

MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 135.
ISBN 978-80-7502-021-5.
202
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 14 odst. 3.
203
FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde
Praha, 2014. s. 255-256. ISBN 978-80-87576-22-9.
204
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 183-187. ISBN
978-80-7400-427-8.
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se tento běh promlčecí doby dle ustanovení § 35 zákona č. 82/1998 Sb. staví. Zákon
nestanoví ani náležitosti podání k příslušnému úřadu, avšak dle komentáře k ustanovení
§ 14 zákona č. 82/1998 Sb. je třeba, aby se vycházelo z toho, že z podání musí být zřejmé
skutkové vylíčení toho, z jakých důvodů je nárok na náhradu škody (nemajetkové újmy)
uplatňován, tak aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, dále je třeba v návrhu specifikovat
způsobenou újmu a vztah příčinné souvislosti. Je rovněž nutno, aby poškozený ve svém
návrhu vyčíslil jím požadovanou výši náhrady. Na druhou stranu však poškozený nemá
povinnost právně kvalifikovat svůj nárok nebo jej podřadit pod ustanovení zákona. 205
Pro případ, že je poškozený při předběžném uplatnění nároku právně zastoupen,
dle ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 82/1998 Sb., nemá právo na náhradu nákladů
zastoupení vzniklé mu v souvislosti s projednáním uplatněného nároku u příslušného
úřadu.

206

Dle komentáře k citovanému ustanovení se totiž vzhledem k tomu,

že předběžné projednání nároku na náhradu škody je svou povahou neformální,
ani nepředpokládá, že by poškozený při něm musel být právně zastoupený.207
Jak již shora zmíněno, samotný postup mimosoudního projednání uplatněného
nároku na náhradu škody (nemajetkové újmy) není nikterak upraven po procesní stránce,
jednotlivé ústřední správní úřady tak vychází ze svých vnitřních předpisů
a z administrativní praxe, která je na konkrétním úřadě zaběhnuta. Jako příklad vnitřních
předpisů lze uvést jejich spisové a další řády, vnitřní předpisy týkající se oběhu účetních
dokladů, podpisových oprávnění a mnohé další. Přes tuto skutečnost je však možné
průběh projednání nároku u ústředního správního úřadu rozdělit do několika etap.
Poté, co ústřednímu správnímu úřadu dojde žádost o projednání nároku na náhradu škody
(nemajetkové újmy), vyřeší otázku své příslušnosti. V případě, že je ústřední správní úřad
nepříslušný, postupuje dle shora citovaného ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 82/1998 Sb. a žádost poškozeného postoupí úřadu příslušnému. V případě, že je úřad,
k němuž byla žádost poškozeného podána příslušný, je nezbytné, aby byla tímto úřadem
vyřešena otázka toho, zda je doručená písemnost opravdu žádostí o náhradu škody
205

VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 183-187. ISBN
978-80-7400-427-8.
206
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 31 odst. 4.
207
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 269-280. ISBN
978-80-7400-427-8.
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(nemajetkové újmy) či zda se nejedná pouze o stížnost na postup některého z orgánů
veřejné moci. V případě, že se skutečně jedná o žádost o náhradu škody či újmy,
je nezbytné posoudit otázku promlčení a to vzhledem k tomu, že vznesení námitky
promlčení by představovalo nejsnazší způsob vyřízení věci.208 K otázce promlčení dále
v kapitole 7 této práce. Po posouzení těchto otázek pak konkrétní oprávněná úřední osoba
ústředního správního úřadu zanalyzuje žádost z hlediska právního titulu, který poškozený
tvrdí, a z hlediska obsahu žádosti. Při analýze bude oprávněná úřední osoba věnovat
pozornost zejména tomu, jak úplně jsou prezentována tvrzení, jak jsou kompletní
a komplexní doklady, jež mají tvrzení poškozeného potvrzovat. Zároveň je ještě
nezbytné, aby úřední osoba i posoudila, jaké doklady bude potřeba získat od orgánu
veřejné moci, k jehož pochybení mělo dojít, aby bylo možno skutkově a právně došlou
žádost posoudit. Následně jsou takové doklady vyžádány od příslušných orgánů.
Současně je vhodné, aby byla dotčenému orgánu a dotčené úřední osobě (která v případě,
že bude nárok důvodný, může být povinna k úhradě regresní náhrady) zaslána výzva
k vyjádření se k tvrzením poškozeného ohledně škodní události. Zákonem č. 82/1998 Sb.
není výslovně zakotvena povinnost dotčeného orgánu spolupracovat s ústředním
správním úřadem jednajícím jménem státu, avšak nutno podotknout, že ústřední správní
úřady jsou těmto orgánům v hierarchii státní správy nadřízeny a je tak nutno povinnost
spolupráce dotčeného orgánu odvozovat z této skutečnosti. Zároveň s touto výzvou
k vyjádření by mělo být ústředním správním úřadem žadateli případně jeho právnímu
zástupci potvrzeno přijetí jeho žádosti a rovněž sdělena spisová značka, pod níž je věc
ústředním správním úřadem vedena. V případě potřeby by měl být žadatel současně
vyzván i k doplnění svých tvrzení či dokladů, neboť ústředním správním úřadem
by nemělo být žadateli odpíráno uspokojení žádosti jen z důvodu absence nějakého
tvrzení či dokladu. Následující postup příslušného ústředního úřadu je ve většině případů
vázán na to, až mu budou doručeny doklady potřebné pro jeho šetření. Poté, co ústřední
správní úřad shromáždí potřebné podklady pro rozhodnutí, důkladně je pověřená úřední
osoba rozebere a po právní a skutkové stránce zhodnotí otázku, zda jsou v daném případě
splněny všechny tři předpoklady vzniku odpovědnosti státu z nesprávného úředního
postupu, tedy existence nesprávného úředního postupu, vznik škody (nemajetkové újmy)

208

MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 135138. ISBN 978-80-7502-021-5
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a příčinná souvislost. Následně pověřená úřední osoba navrhne způsob řešení
uplatněného nároku a předá věc dle vnitřních norem úřadu ke schválení svému
nadřízenému. Každý ústřední správní úřad však může být odlišný ve formální stránce
přístupu k akceptaci žádosti o náhradu škody (nemajetkové újmy). Například
Ministerstvem spravedlnosti je žadateli pouze s odůvodněním sděleno, že jím uplatněný
nárok částečně či zcela uznalo a současně je dán pokyn k vyplacení přiznané částky
na platební místo určené žadatelem. Avšak například Ministerstvem vnitra jsou
se žadatelem uzavírány mimosoudní dohody o narovnání. Vzhledem k tomu,
že o žadatelem uplatněném nároku ústřední správní úřad nevede žádné řízení
a nerozhoduje o něm, jsou listiny, jimiž stát sděluje žadateli svůj postoj k uplatněnému
nároku, označovány jako stanoviska. Jak má být mimosoudní projednání nároku
na náhradu škody (nemajetkové újmy) dlouhé, není zákonem stanoveno, nicméně
je fakticky platné, že uplatněný nárok poškozeného by měl být projednán během šesti
měsíců. V případě, že je tato lhůta překročena, je sankcí riziko soudního sporu. Jak
již shora zmíněno, během doby, kdy je mimosoudně projednáván nárok uplatněný
žadatelem, staví se běh promlčecí lhůty pro tento nárok. K tomu však nutno podotknout,
že délka, po níž neběží promlčecí lhůta, může být maximálně šest měsíců. Po překročení
těchto šesti měsíců se promlčecí lhůta opět rozběhne, a to bez ohledu toho, zda se již
ústřední správní úřad k nároku žadatelem uplatněným nějakým způsobem vyjádřil.209
Pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný
úřední postup formuloval v roce 2011 veřejný ochránce práv tzv. „Desatero dobré praxe
podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo
nesprávný úřední postup“, které obsahuje základní zásady, jimiž by se ústřední správní
úřady pro posuzování žádostí měly řídit. Jako první byla formulována zásada, že každé
ministerstvo má mít k vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 příslušné
jedno místo. U ministerstva je tak určen jeden organizační útvar. Dle tohoto desatera
by tak mělo být za prvé z důvodu, aby byl dodržen princip rovného zacházení a podobné
případy byly řešeny obdobně a nedocházelo k neodůvodněným rozdílům, za druhé
by mezi dlouhodobější cíle státu měla patřit koordinace odškodňovací agendy
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MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 135141. ISBN 978-80-7502-021-5
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i mezi jednotlivými ministerstvy, za třetí tato agenda vyžaduje vysoké odborné nároky
na pracovníky vyřizující došlé žádosti, které se budou dále vzdělávat v takto specifické
oblasti práva. Jako druhá byla formulována zásada, že ministerstvem by měla být vedena
statistika přijatých žádostí o odškodnění, a to z důvodu možnosti operativně sledovat
celou agendu, možnosti jednodušší spolupráce s ostatními ministerstvy a rovněž
i možnosti ČR doložit Evropskému soudu pro lidská práva nastavení vnitrostátních
prostředků nápravy nesprávných úředních postupů. Jako třetí byla formulována zásada,
že ministerstvem musí být každá žádost posouzena podle jejího obsahu, přičemž
je nezbytné přesně rozlišit, jestli se žadatel domáhá nároku z důvodu nesprávného
úředního postupu či nezákonného rozhodnutí a zda se jedná o nárok na náhradu škody
nebo nárok na zaplacení přiměřeného zadostiučinění podle ust. § 31a zákona
č. 82/1998 Sb. Jako čtvrtá byla formulována zásada, že o tom, že žádost obdrželo,
má ministerstvo žadatele informovat a případně jej požádat o sdělení čísla bankovního
účtu, na nějž má být případně požadovaná náhrada škody zaslána. Pátá zásada, která byla
formulována, je, že ministerstvo má činit kroky k odstranění příčin nečinnosti,
které se objevují v žádostech o odškodnění častěji. Jako šestá byla formulována zásada,
že v případě, že v žádosti chybí některý z důležitých podkladů, či v ní není uvedena výše
požadované náhrady škody nebo přiměřeného doplnění, vyzve ministerstvo žadatele
k doplnění žádosti. Jako další, sedmá, byla formulována zásada, že v případě, že bude
ministerstvem v dané věci zjištěno pochybení úřadu, nesmí a priori odmítat dobrovolné
plnění v případě zjištění takového pochybení, neboť pro odškodnění nepotřebuje
rozhodnutí soudu. Osmá zásada je taková, že žadatel musí být do šesti měsíců od podání
žádosti vyrozuměn o tom, jak byla jeho žádost vyřízena, tedy zda jeho žádosti bylo
vyhověno, či nikoliv. V případě, že žádost nemůže být ministerstvem vyřízena
ze závažných důvodů v této lhůtě, žadatel by měl být vyrozuměn o důvodech tohoto
zpoždění a zároveň by mu běl být sdělen termín, v němž může odpověď ministerstva
očekávat. Současně je ministerstvo povinno žadatele poučit, že má právo domáhat
se odškodnění u příslušného soudu. Devátou zásadou je, že ministerstvem má být
výsledek posouzení žádosti odůvodněn, a to jak v případě vyhovění žádosti, tak v případě,
že žádosti nevyhoví. V případě, že žádosti je vyhověno, musí ministerstvo odškodnění
vyplatit bezodkladně, a to nejpozději do šesti měsíců od toho, kdy žádost obdrželo.
V případě, že žadatelem bylo žádáno o přiměřené zadostiučinění za vzniklou
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nemajetkovou újmu, je vyhověním žádosti krom výplaty v penězích i konstatování
nečinnosti či nezákonnosti a rovněž i omluva. Poslední, desátou, ombudsmanem
formulovanou zásadou je, že ministerstvo může k advokátnímu zastoupení přistoupit
pouze ve zcela ojedinělých, skutkově a právně složitých případech. Žádosti o odškodnění
má ministerstvo vyřizovat prostřednictvím svých odborných zaměstnanců. Odborný
zaměstnanec by měl ministerstvo zastupovat i v případech, že nárok na odškodnění bude
uplatněn u soudu.210
Jak již bylo zmíněno výše, uplatnění nároku na náhradu škody u příslušného
správního úřadu je podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody
u soudu. 211 Tento požadavek je po novele provedené zákonem č. 160/2006 Sb.
podmínkou veškerých nároků na náhradu škody (nemajetkové újmy) vůči státu
dle zákona č. 82/1998 Sb., a to včetně nároků, jimiž se žadatel domáhá přiměřeného
zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, která mu byla způsobena nesprávným
úředním postupem ve smyslu ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb., a to v případech,
kdy k nemajetkové újmě došlo před tím, než byl zákon č. 160/2006 Sb. účinný.
Jestliže nebyl u příslušného úřadu nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené
průtahy v řízení dle ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb. předběžně projednán, má být
dle konstantní judikatury takovýto nedostatek podmínky řízení řešen postupem
dle ustanovení § 104 odst. 2.212 o.s.ř.213 Žalobce má být jednak vyzván k doložení toho,
že nárok u ústředního orgánu předběžně uplatnil, jednak by mu měl být rovněž poskytnut
i prostor, aby takto žalobce svůj nárok předběžně uplatnil, jestliže doposud takto neučinil.
Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu tento postup není vhodný za situace,
kdy řízení před soudem běží již delší dobu a zároveň postoj organizační složky,
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která vystupuje v dané věci za stát, je k žalobcem uplatněnému nároku zřejmě odmítavý,
neboť by předběžné projednání nároku představovalo pouhé formální naplnění litery
zákona, bez toho, aniž by byl naplněn účel institutu předběžného projednání a v důsledku
by představoval pouze prodlevu v daném soudním řízení. V takovýchto případech není
proto nezbytné, aby soudy na splnění podmínky předběžného projednání nároku lpěly.
Vzhledem k tomu tak není ani považováno za pochybení, když soud zváží veškeré
tyto okolnosti a rozhodne o nároku věcně, bez toho aniž by byla splněna podmínka
předběžného projednání nároku. Vzhledem k tomu, že předběžné projednání nároku není
formou správního řízení, ale pouhým postupem, který má zabránit sporům, není takové
předběžné projednání nároku hmotněprávní podmínku úspěšnosti žaloby a to, že nebude
tato podmínka splněna, není důvodem k zamítnutí žaloby.214 Jak správně dále konstatoval
Nejvyšší soud ve svém rozsudku, lze ve výjimečných případech od požadavku
předběžného projednání nároku upustit i tam, kde by zrušení soudního rozhodnutí pouze
z tohoto důvodu a trvání na postupu podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř.215 postrádalo rozumný
smysl, nemohlo by naplnit účel, který je zákonem sledován, bylo by zcela formální
a odporovalo by zásadám rychlosti a hospodárnosti soudního řízení.216
Škodu či nemajetkovou újmu je stát povinen nahradit nejpozději do šesti měsíců
ode dne, kdy byl nárok poškozeným uplatněn dle ustanovení § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
Teprve poté, co marně uplyne tato lhůta (nikoliv lhůta stanovená poškozeným
při uplatnění nároku), se stát ocitne jako dlužník v prodlení a teprve ode dne, který
následuje po uplynutí lhůty, jej stíhá rovněž i povinnost poškozenému zaplatit i úroky
z prodlení.217
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Závěrem nutno poukázat na to, že povinnost tzv. předběžného projednání nároku
u příslušného úřadu není stanovena pro odpovědnost územních samosprávných celků
za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu samostatné působnosti.218

4.2 UPLATNĚNÍ NÁROKU U SOUDU
Jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole, může se poškozený domáhat náhrady
škody či nemajetkové újmy u soudu v případě, že nebude jeho nárok do šesti měsíců
ode dne jeho uplatnění u příslušného úřadu plně uspokojen.219 V případě, že je žaloba
podána před uplynutím lhůty 6 měsíců určené k předběžnému projednání, jedná
se o odstranitelnou překážku rozhodnutí ve věci samé, která je soudem řešena podle
ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř., a to tak, že obvykle po dobu předběžného projednání
nároku řízení přeruší. Za situace, kdy se soudu nepodaří tuto překážku řízení odstranit,
soud řízení zastaví, a to i tehdy, že bude příslušným ústředním správním úřadem
po mimosoudním projednání v zákonné 6-ti měsíční lhůtě nárok poškozeného zcela
uspokojen. V návaznosti na to bude muset soud rozhodnout i o nákladech řízení, kdy bude
třeba vycházet z toho, že zastavení řízení bylo procesně zaviněno předčasným žalobním
návrhem žalobce. Avšak za situace, kdy bude nárok žalobce státem uspokojen až poté,
co uplyne zákonná lhůta, je nezbytné, aby bylo procesní zavinění ve vztahu k zastavení
řízení přičítáno státu, a obvykle bude i tím, kdo ponese náklady řízení žalovaný.220
Dle ustálené judikatury ve věcech nároků na náhradu škody podle zákona
č. 82/1998 Sb. není dána pravomoc soudů ve správním soudnictví, ale v těchto věcech
rozhodují soudy v občanském soudním řízení.221 Nárok je tak třeba uplatnit u okresního
soudu, který je věcně příslušný k projednání věci v prvním stupni.222 Místně příslušným
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soudem je obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného).223 V případě,
že je žalovaným stát, je jeho obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu má sídlo
organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu. Pro případ,
že nelze takto místně příslušný soud určit, je jeho obecným soudem soud, v jehož obvodu
nastala skutečnost zakládající uplatněné právo. 224 Jestliže za stát vystupuje Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, je jeho obecným soudem okresní soud,
v jehož obvodu sídlí územní pracoviště zabezpečující činnost tohoto Úřadu.225 V případě,
že žalovaným je obec, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu má
své území, a v případě, že žalovaným je vyšší územně samosprávný celek, je jeho
obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu mají sídlo jeho orgány.226 Ustanovením
§ 87 odst. 1 písm. b) o.s.ř. je žalobci dána ještě navíc možnost užít příslušnost na výběr
danou, kdy může namísto obecného soudu podat žalobu k soudu, v jehož obvodu došlo
ke skutečnosti zakládající právo na náhradu škody (nemajetkové újmy).227
Náležitosti samotné žaloby obecně stanoví ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř., dle nějž
musí být z žaloby patrno, kterému soudu je určeno, kdo ji činí, které věci se týká
a co sleduje. Dále musí být podepsáno a datováno.228 Vedle těchto obecných náležitostí
musí žaloba dle ustanovení § 79 odst. 1 o. s. ř. obsahovat jméno, příjmení, bydliště
účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (tedy obchodní firmu
či název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušené
organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě rovněž jejich
zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel
dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá.229 Jak správně vyslovil
Ústavní soud, je v žalobě nezbytné vylíčením rozhodujících skutečností ve smyslu
ust. § 79 odst. 1 o.s.ř. tvrdit i vznik nemajetkové újmy nepřiměřenými průtahy v řízení.
A jestliže je uplatňován nárok na náhradu nemajetkové újmy, není postačující tvrdit
průtahy v řízení a přiměřenost nároku, ale musí být rovněž tvrzena a taktéž doložena
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existence nemajetkové újmy a příčinná souvislost mezi nemajetkovou újmou
a nesprávným úředním postupem. Dále podle názoru Ústavního soudu uplatnění nároku
na náhradu škody nezahrnuje bez dalšího i nemajetkovou újmu.230
Řízení o nároku na náhradu škody (nemajetkové újmy) je sporné řízení a žalovaným
je tedy ten, kdo byl žalobcem v žalobě za žalovaného označen. Žalobce však musí
žalovaného označit tak, aby nebylo pochyb o tom, kdo účastníkem řízení je a zároveň,
aby nebyl zaměnitelný s nikým jiným a aby s ním mohlo být jednáno. V případě,
že je žalovaným stát, je nezbytné, aby byl jako účastník řízení označen stát, tedy Česká
republika, a příslušnou organizační složkou za stát vystupující. Za situace,
kdy je označení organizační složky neúplné, neurčité, nesrozumitelné, případně se jedná
o neexistující organizační složku, jedná se o vadu žaloby a je povinností soudu postupovat
podle ustanovení § 43 o.s.ř., tedy pokusit se takovou vadu odstranit. Naprosto odlišný
přístup soudu je však za situace, kdy je v žalobě žalobcem namísto státu označen určitě
a srozumitelně za žalovaného subjekt, jež není způsobilý vůbec být účastníkem řízení,
tedy kupříkladu samotná organizační složka státu. V takovém případě se jedná
o neodstranitelnou podmínku řízení a je povinností soudu je v souladu s ustanovením
§ 103 a 104 o.s.ř. k takovému nedostatku přihlédnout v jakémkoliv stádiu řízení a řízení
zastavit. Další situace, která může nastat, je, že žalobce označí sice jako žalovaného řádně
stát, avšak uvede organizační složku nepříslušnou za stát před soudem vystupovat.
V takovém případě se nejedná ani o nedostatek podmínky řízení ani o nedostatek žaloby.
V těchto případech je soud povinen jednat s příslušným úřadem, a to bez toho aniž
by o tom bylo vydáno rozhodnutí. V případě, že již bylo předtím jednáno s jiným úřadem,
soud s tímto jednat přestane a do řízení přibere účastníka, který je příslušným úřadem.
O této skutečnosti by měli být účastníci řízení vyrozuměni. Obce a kraje je v žalobě
nezbytné označit jejich názvem a dále sídlem jejich úřadu. 231 V případě, že je jako
žalovaný v žalobě označen pouze orgán státu (či kraje, obce), avšak z ostatních částí
žaloby je patrno, že žaloba směřuje vůči státu (či kraji, obci), je na místě, aby takový stav
byl posouzen jako vada žaloby ve smyslu ust. § 43 odst. 1 o.s.ř. Jestliže posléze žalobce

230

Usnesení Ústavního soudu ze dne 27.9.2007, sp. zn. III. ÚS 712/06 [online]. 2016 [cit. 2016-07-12].
Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=56256&pos=1&cnt=1&typ=result.
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VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 187-202. ISBN
978-80-7400-427-8.
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zjedná nápravu tak, že jako žalovaného označí Českou republiku, je možno odtud
usuzovat na původně vadnou žalobu, která byla samotným žalobcem zhojena.232
Jak již nastíněno shora, řízení o nároku na náhradu škody (nemajetkové újmy)
je řízením sporným a je tak ovládáno zásadou dispoziční a soud je tedy vázán návrhem
žalobce (žalobou). Svůj uplatněný nárok žalobce charakterizuje vylíčením skutkových
okolností, jimiž je nárok žalobce zdůvodněn a dále skutkovým základem, který ve spojení
s žalobním petitem vymezuje základ nároku uplatněného žalobou, jež je předmětem
řízení. Rozhodujícími skutečnostmi jsou rozuměny údaje nezbytné k objasnění,
o čem a na jakém podkladě má být soudem rozhodnuto. V případě, že budou
tyto skutečnosti v řízení prokázány, je možno žalobě vyhovět. Ze souboru vylíčení
skutkových okolností rovněž vyplývá i právní důvod žalobcem požadovaného plnění,
a to aniž by bylo povinností žalobce uvést ustanovení zákona či nějakého jiného právního
předpisu. Pro případ, že je žalobcem nárok právně specifikován, není soud touto
specifikací vázán, neboť právně posoudit věc náleží soudu. Avšak nutno uvést, že soud
je vázán skutkovým vymezením nároku v žalobě a není možné, aby žalobci bylo přiznáno
plnění na podkladě jiného skutkového základu, neboť v takovém případě by bylo soudem
rozhodnuto o nároku odlišném od toho, který byl předmětem řízení. Povinností žalobce
je uvést, čeho se žalobou domáhá (tzv. žalobní petit), tedy musí jednoznačně a přesně
označit povinnost, která má být rozhodnutím soudu žalovanému uložena. Jestliže
je žalobcem požadováno peněžité plnění, musí být ze žaloby patrná částka, jež má být
žalovaným žalobci zaplacena, neboť soudem nemůže být přiznáno účastníkům jiné právo
nebo uloženy jiné povinnosti, než žalobce navrhuje. Soudem tak musí být žalobní petit
zcela vyčerpán a nesmí být překročen, krom případů jmenovaných v ustanovení
§ 153 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.233 Dle tohoto ustanovení může
soud překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného či více, než čeho se domáhají,
pouze v případě, že určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky vyplývá z právního
předpisu.

234

Jestliže má soud rozhodovat o vícero peněžních nárocích majících
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.3.2012, sp. zn. 31 Cdo 2847/2011 [online]. 2016
[cit. 2016-07-12]. Dostupný z:
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0?openDocument&Highlight=0,.
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samostatný skutkový základ, musí být v žalobě vylíčen k jednotlivým uplatněným
nárokům skutkový děj a taktéž uvedeny peněžité částky, které jsou uplatňovány z titulu
každého jednotlivého nároku. Pokud nebude žalobcem takto v žalobě učiněno, nemůže
být soudem jednáno o věci samé. 235 K řízení před soudem je nezbytné podotknout,
že dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
je řízení ve věcech náhrady škody či jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci
nesprávným úředním postupm, osvobozeno od soudních poplatků.236 Podle ustanovení
§ 11 odst. 2 písm. a) téhož zákona je pak od placení soudního poplatku vždy osvobozen
sám stát.237
Jak již nastíněno shora, tím, kdo je povinen tvrdit a prokázat vznik škody,
je poškozený (žalobce). K tomu ještě navíc dle správného názoru Nejvyššího soudu
je povinen tvrdit a prokázat předpoklady odpovědnosti státu, a to včetně skutkových
okolností vzniku majetkové újmy u jednotlivě uplatněných nároků.238
Jak již rozebráno v předchozí kapitole, škoda musí existovat nejpozději v době
rozhodování o uplatněném nároku a rozhodující je tak skutkový stav v době vyhlášení
rozhodnutí soudu. O zcela odlišnou situaci se však jedná, jestliže je uplatněn nárok
na přiměřené zadostiučinění.239 Totiž Evropským soudem pro lidská práva je vycházeno
ze „silné, ale vyvratitelné domněnky“, že nepřiměřená délka řízení znamená
pro stěžovatele morální újmu a nejsou jím v zásadě vyžadovány v tomto ohledu žádné
důkazy, neboť újma vznikla samotným porušením práva.240
V případě, že je soudem shledáno splnění veškerých podmínek vzniku
odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu, která vznikla nesprávným úředním
235

VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 187-202. ISBN
978-80-7400-427-8.
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[cit. 2016-07-14]. Dostupné z:
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postupem, rozhodne o formě, v níž bude nahrazena a rovněž o její výši. Jestliže se jednalo
o skutečnou škodu či ušlý zisk, je škoda hrazena v penězích. Avšak v případě,
že se jednalo o nečinnost veřejné správy, nebývá vznik takovéto škody obvyklý. V těchto
věcech bude nejčastěji předmětem řízení nárok na přiměřené zadostiučinění
za nemajetkovou újmu.241 K tomu dále v následujících kapitolách.

241

FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. Praha: Linde
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ZPŮSOB A ROZSAH NÁHRADY ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

5.1 ZPŮSOB A ROZSAH NÁHRADY ÚJMY NA JMĚNÍ (ŠKODY)
Jak již bylo předestřeno v kapitole 1.2 zákon č. 82/1998 Sb. ve svých ustanoveních
§ 27 až § 31a rozhodně zcela nepodává vyčerpávajícím způsobem výklad rozsahu
náhrady škody. Je proto nezbytné, abychom užili ustanovení § 2952 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterým je újma na jmění rozlišována zaprvé na škodu
skutečnou (oč byl majetek poškozeného v důsledku škodní události zmenšen) a zadruhé
na ušlý zisk (následkem škodní události nenastalý přírustek na jmění poškozeného,
jenž za obvyklého chodu věcí mohl poškozený očekávat).242 V předchozích kapitolách
bylo rovněž již zdůrazněno, že povinnost tvrdit a dokazovat existenci a výši (intenzitu)
újmy, kterou způsobil stát při výkonu veřejné moci, leží na poškozeném, a to jak v rámci
předběžného uplatnění nároku u příslušného úřadu, tak v rámci případného soudního
řízení.
K tomu nutno rovněž zdůraznit, že zde máme ustanovení § 2955 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž nám říká, že: „Nelze-li výši náhrady škody přesně
určit, určí jí podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností soud.“243 Z citovaného
ustanovení tedy vyplývá, že občanským zákoníkem je dána jakási pomůcka
pro rozhodování soudu v případech, kdy nelze výši náhrady škody přesně konkretizovat
z nějakých objektivních příčin, umožňující mu spravedlivě uvážit výši škody.
K tomu je na úvod ještě potřeba podotknout, že stále zůstávají platná ustanovení
zákona č. 82/1998 Sb., která vymezují rozsah náhrady škody. Tyto ustanovení jsou
pak ve vztahu speciality k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 244 Tedy pokud
zákonem č. 82/1998 Sb. není stanoveno něco jiného, použije se na vztahy odpovědnosti
za škodu, která byla způsobena při výkonu veřejné moci, obecných ustanovení zákona

242

MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 101.
ISBN 978-80-7502-021-5.
243
Občanský zákoník. In: 89/2012 Sb. 2016, § 2955.
244
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 102.
ISBN 978-80-7502-021-5.

99

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecnou právní úpravu je tak třeba použít zejména
při určování, co je považováno za škodu, při určování rozsahu náhrady škody (když
se bude hradit jak skutečná škoda, tak ušlý zisk), při stanovování způsobu náhrady škody
(kdy dle ust. § 2951 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na rozdíl
od občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se upřednostňuje uvedení do předešlého stavu
před finančním odškodněním).245 Co se pak týká rozsahu náhrady škody, je občanským
zákoníkem č. 89/2012 Sb. vycházeno ze stávajícího pojetí, kdy je zásadně hrazena
majetková újma, kdežto nemajetková újma je hrazena pouze v případě, které jsou zvlášť
stanoveny zákonem.246 Jak již předestřeno výše, hradí se veškerá způsobená škoda, tedy
skutečná škoda, tak ušlý zisk. 247 V plné výši se ze zásady vždy hradí škoda vzniklá
porušením právní povinnosti. 248 Z důvodů zvláštního zřetele hodných je však právem
soudu náhradu škody přiměřeně snížit. Toto právo však soudu nenáleží, jestliže byla
škoda způsobena úmyslně.249
Podle občanského zákoníku bude třeba posuzovat rovněž i nároky, které vznikly
při újmě na přirozených právech člověka, tedy náhrady při ublížení na zdraví
a při usmrcení (kdy podle ust. § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník škůdce
odčiní újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další
nemajetkové újmy a vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti
poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění, podle ust. § 2959
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení
na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodině, dítěti nebo jiné osobě blízké
peněžitou náhradou). K tomu je v ust. § 2959 občanským zákoníkem ještě dodáno,
že pro případy, kdy nelze výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.250
Tyto zásady slušnosti jsou neurčitým kritériem, a proto jestliže se bude stanovovat výše
nemajetkové újmy, bude nezbytné přihlížet k dalším kritériím vyjádřeným Ústavním
soudem, a to k závažnosti způsobené škody na zdraví, možnosti vyléčení nebo eliminaci
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způsobené škody a k míře zavinění nedbalosti škůdce. Důležité je rovněž podotknout,
že v případech stanovení výše imateriální újmy na zdraví nebo náhrady při usmrcení již
nebudou závazné tabulky náhrad stanovené podzákonným předpisem – vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění. Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. je tak určení výše nemajetkové újmy
zcela ponecháno na volné úvaze soudců, kteří se sice mohou řídit metodikou, která
je doporučena, avšak je na ně kladena značná odpovědnost na spravedlivé rozhodnutí
v individuálním případě. Při rozhodnutí musí být soudcem tak dbáno na to, aby výše
přiznané náhrady byla postavena na důvodech, které jsou objektivní a rozumné
a aby existoval zároveň vztah přiměřenosti mezi výší přiznané peněžité částky
a způsobenou újmou.251
Dále se jedná o náklady spojené s péčí o zdraví (podle ust. § 2960 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené
s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu,
kdo je vynaložil), dále náklady pohřbu (dle ust. § 2961 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník škůdce nahradí tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady spojené s pohřbem
v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu,
přičemž se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu) a peněžité dávky
či odbytné (kdy podle ust. § 2962 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se hradí
peněžitým důchodem náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, žáku
nebo studentu náleží pak náhrada za ztrátu na výdělku ode dne, kdy měla skončit jeho
povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání po dobu a) o kterou se jeho
povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání prodloužily následkem
újmy na zdraví, b) neschopnosti následkem újmy na zdraví, c) trvání zdravotního
postižení vzniklého následkem újmy na zdraví zpravidla bránícímu úplnému zapojení
do výdělečné činnosti, d) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy
na zdraví, které částečně brání zapojení do výdělečné činnosti, pokud nezameškává
vlastní vinou příležitost k výdělku výkonem práce pro něho vhodné, podle ust. § 2963
odst. 1 škůdce nahradí poškozenému po skončení pracovní neschopnosti, případně
při invaliditě jeho ztrátu na výdělku peněžitým důchodem, podle odst. 2 se peněžitým
251
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důchodem odčiní i zvýšená námaha nebo úsilí, jestliže dosahuje poškozený po skončení
pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou
námahou, podle ust. § 2964 se hradí náhrady za ztrátu na důchodu ve výši rozdílu
mezi důchodem, na který poškozenému vzniklo právo, a důchodem, na který by mu
vzniklo právo, jestliže by do vyměřovacího základu byla zahrnuta náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v době
pro vyměření důchodu rozhodné, podle ust. § 2965 jestliže konal poškozený bezplatně
práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí škůdce této jiné osobě
peněžitým důchodem, oč přišla, podle ust. § 2966 hradí škůdce peněžitým důchodem
při usmrcení náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval
nebo byl povinen poskytovat výživu a z důvodu služnosti je možné přiznat příspěvek
na výživné i jiné osobě, jestliže jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu
podle zákona neměl povinnost a podle ust. § 2968 jestliže je pro to důvod a jestliže
poškozený požádá, soud mu přizná místo peněžitého důchodu odbytné).252
Na základě úpravy obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. tak bude moc
soud z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu škody přiměřeně snížit. Při tom však
bude brát zřetel především na to, jak došlo ke škodě, k osobním a majetkovým poměrům
člověka, jež za škodu odpovídá a jež ji způsobil a stejně tak k poměrům poškozeného.
Přitom však soud nebude moci náhradu snížit, jestliže škůdce škodu způsobil úmyslně.253
Podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se bude postupovat i tehdy, způsobilo-li škodu
při výkonu veřejné moci více nositelů odpovědnosti. Ti podle jeho ust. § 2915 nahradí
škodu společně a nerozdílně. A jestliže je některý ze škůdců podle jiného zákona povinen
nahradit do určité výše, s ostatními škůdci je zavázán společně a nerozdílně v tomto
rozsahu. To je platné, i jestliže se více osob dopustilo samostatných protiprávních činů,
z kterých mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností blížící se jistotě,
a není možné určit, která osoba škodu způsobila. Soudem může být však i rozhodnuto,
jestliže jsou proto důvody zvláštního zřetele hodné i tak, že škůdce je povinen nahradit
škodu podle své účasti na škodlivém následku. V případě, že nebude možné účast přesně
určit, bude soudem přihlédnuto k míře pravděpodobnosti. Takto však nemůže být soudem
rozhodnuto, jestliže se některý ze škůdců na způsobení škody jiným škůdcem vědomě
252
253

Občanský zákoník. In: 89/2012 Sb. 2016, § 2958 – 2968.
Občanský zákoník. In: 89/2012 Sb. 2016, § 2953.
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účastnil nebo jestliže je podněcoval či podporoval, nebo jestliže je možné, aby byla celá
škoda připsána každému škůdci, byť jednali nezávisle, nebo jestliže má být hrazena škoda
způsobená pomocníkem a jestliže vznikla rovněž povinnost k náhradě pomocníkovi.254
Stále je však platné, že v případě ušlého zisku se hradí výše, která byla prokázána,
a v případě, že není takový postup možný, postupuje se dle ustanovení § 30 zákona
č. 82/1998 Sb., tedy za každý započatý den výkonu vazby, trestu odnětí svobody,
ochranné výchovy, zabezpečovací detence nebo ochranného léčení náleží poškozenému
náhrada ušlého zisku ve výši 170,- Kč.255 Paušální částkou byla tak odstraněna potřeba
dokazovat rozsah skutečné škody ve formě ušlého zisku, nicméně nikterak nenahrazuje
podmínku vzniku škody a neposkytuje se ani tomu, kdo vůbec vznik škody neprokázal.256
I po novelizaci zákona č. 82/1998 Sb. provedenou zákonem č. 160/2006 Sb.,
která se kromě jiného dotkla i citovaného ustanovení § 30, je stále platné,
že je poskytována náhrada ušlého zisku ve výši, v níž byla prokázána, zatímco paušální
částka za každý započatý den ve výši 170,- Kč je poskytována jen v případě, že není
možné prokázat její výši, ač byl vznik škody v podobě ušlého zisku prokázán.257 K tomu
nutno zdůraznit, že dle právní úpravy před zmíněnou novelou provedenou zákonem
č. 160/2006 Sb. neobsahovalo citované ust. § 30 jednoznačné vodítko pro výpočet
náhrady ušlého zisku v případě omezení svobody, které trvalo méně než jeden měsíc
(když byla stanovena paušální částka ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc), navíc bylo
po novele zdůrazněno podmínění nároku na paušální náhradu tím, že se se tato poskytne
pouze na místo náhrady škody podle obecných předpisů, nikoli však, jestliže
poškozenému zisk neušel. 258 Pro případ, že má být hrazen ušlý výdělek ze závislé
činnosti, nebývá určení jeho výše žádným problémem, když může být vycházeno
z podkladů poskytnutých zaměstnavatelem poškozeného. Obtížněji však bude
254
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stanovována výše ušlého výdělku z podnikatelské činnosti. V těchto případech,
jak již výše v kapitole 3.2.2 rozebráno, bude nezbytné nechat vyhotovit znalecký
posudek.259 Pro určení ušlého zisku je dle ustanovení § 28 zákona č. 82/1998 Sb. stanoven
způsob výpočtu průměrného výdělku nařízením vlády.260 Tímto nařízením je konkrétně
nařízení vlády ze dne 6.5.1998 č. 116/1998 Sb., které obsahuje pouze dva §, když
ust. § 1 v odst. 1 stanoví, že průměrným výdělkem se pro pracovněprávní účely rozumí
průměrný výdělek zjišťovaný podle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce. Konkrétně je průměrný výdělek upraven v ust. § 351 až ust. § 362
zákoníku práce. Jmenovaná ustanovení však upravují pouze průměrný výdělek
zaměstnance v rámci pracovněprávních vztahů. 261 Ve svém ust. § 1 odst. 2 nám
pak nařízení vlády č. 116/1998 Sb. stanoví určení průměrného výdělku v případě, že jej
není možné určit podle citovaného odst. 1, když říká, že se má v těchto případech
vycházet při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového
přiznání.262 Citované ustanovení tak můžeme zařadit mezi normy, jejichž hypotézu přímo
nestanoví právní předpis, a jež tak na soudu přenechávají, aby dle své úvahy v každém
konkrétním případě hypotézu právní normy z rozsáhlého okruhu okolností sám vymezil,
přičemž pouze demonstrativně zákon stanoví jako vodítko daňové přiznání. U osob, které
mají příjmy z podnikatelské činnosti, je nezbytné, aby byly poměřovány příjmy s náklady
vynaloženými na tuto činnost v době před vznikem škody, a to ne pouze dle údajů
z daňového přiznání, ale rovněž s ohledem na charakter individuálních příjmů a výdajů
dle prvotních účetních dokladů a dalších. Není tak možné, aby jedinou rozhodující
okolností pro určení průměrného výdělku před vznikem škody byly pouze údaje zjištěné
z daňového přiznání, když rozdílem mezi příjmy a výdaji je pro účely výpočtu daně
z příjmu stanovován základ daně a ne průměrný výdělek. Daňové přiznání tak nemůže
samo posloužit jako důkaz o skutečných příjmech a výdajích v kontextu s obchodní
259
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činností podnikatele. Jako další významnou okolnost je možné jmenovat typ
individuálních příjmů a výdajů, které byly uplatněny v přiznání dle původních účetních
dokladů o příjmech a výdajích, údajů v peněžním deníku podnikatele, případně další jiné
okolnosti.263 Ve svém ust. § 2 jmenované nařízení pouze řeší nabytí své účinnosti. 264
K tomu nutno zdůraznit, že před již shora zmíněnou novelou provedenou zákonem
č. 160/2006 Sb. se výpočet ušlého zisku podle citovaného ust. § 28 zákona č. 82/1998 Sb.
uplatnil pouze, jestliže nebyla poškozeným akceptována náhrada v hodnotě paušální
částky za každý měsíc omezení svobody podle ust. § 30 zákona č. 82/1998 Sb. (tehdy
se jednalo o částku 5.000,- Kč za každý měsíc) a požádal o stanovení náhrady
podle zvláštních předpisů, a v případech ušlého výdělku z jiných důvodů, jako například
poškození zdraví v důsledku nesprávného úředního postupu, na něž nedopadá
ust. § 30 zákona č. 82/1998 Sb. Provedenou novelou byl však tento režim změněn
ve prospěch doložené ztráty.265
Následujícím ustanovením § 29 zákona č. 82/1998 Sb. je pak stanoveno, že pokud
si poškozený požádá a pokud je to pro něj výhodnější, může být při výpočtu náhrady
škody použit jako průměrný výdělek před poškozením průměrný výdělek, který měl
poškozený v době, než bylo zahájeno trestní stíhání. 266 Tímto má být zamezeno
promítnutí eventuálních postihů případně vzniklých v důsledku zahájení trestního stíhání
v mzdové oblasti do náhrady škody. Takovýto výhodnější výpočet se však provede pouze
v případě, že o něj poškozený požádá.267 Zákonem však není stanovena forma právního
úkonu, kterou má být tato žádost uplatněna, a je možné tedy dovozovat, že poškozeným
musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo z jeho úkonu jasné, že výši nároku odvíjí
od průměrného výdělku v době před tím, než bylo zahájeno trestní stíhání. Poškozený
263
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při tom bezpochyby nemusí použít terminologii, kterou užívá zákon, ani nemusí výslovně
odkazovat na konkrétní ustanovení zákona, avšak z obsahu žádosti musí vyplynout,
že chce výhodnějšího výpočtu využít.268
Ustanovením § 27 téhož zákona je pak zakotveno rovněž právo náhrady nákladů
vynaložených na výživu, léčení a pohřeb, a to osobám pozůstalým po poškozeném
zemřelém důsledkem výkonu státní moci nebo výkonu pravomocí územních celků
v samostatné působnosti.

269

I přestože není tato skutečnost výslovně obsažena

v citovaném ustanovení, je možné systematickým a teologickým výkladem dospět
k závěru, že na takové právo mají pozůstalí nárok pouze v případě, kdy výkon veřejné
moci, který přivodil úmrtí, rovněž naplnil i některý z odpovědnostních titulů, které jsou
obsaženy v zákoně. Právo na výživu například nemají pozůstalí po osobách zemřelých
důsledkem služebního zákroku příslušníků policie, který byl odůvodněný a který proti
němu směřoval. V takových případech by stát nesl odpovědnost podle ust. § 95 o policii.
Jinak se pro určení náhrad, které jsou placeny ve spojení s úmrtím nebo jinou újmou
na zdraví, použije obecná úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
jak již rozebráno výše.270
Vedle otázky ušlého zisku, zde máme ještě otázku existence a výše skutečné
škody. V těchto případech bude nezbytné, aby bylo prvotně zhodnoceno, jestli skutečně
došlo ke zmenšení majetku poškozeného. K tomu, kdy skutečně došlo ke zmenšení
majetku poškozeného a tak ke vzniku škody, se mnohokráte vyjádřil i Nejvyšší soud
České republiky. Jak správně konstatoval ve svém rozhodnutí ze dne 31.3.2003 podle
občanského zákoníku nevzniká skutečná škoda ani vlivem inflace na hodnotu
pohledávky. 271 V dalším svém rozhodnutí Nejvyšší soud dospěl správně k názoru,
že k závěru o vzniku škody nemohou vést hypotetické úvahy o tom, zda předmětnou
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částku, nebýt zajištění, mohla dovolatelka směnit na jinou měnu za výhodnějších
podmínek než při zrušení zajištění a zda za stejnou nominální peněžní hodnotu dané měny
takto mohla pořídit větší objem hmotných předmětů.

272

Nebo jak dále správně

konstatoval, ani to, že následkem změny oceňovacích předpisů v průběhu nepřiměřeně
dlouhého řízení narostla hodnota vypořádacího podílu za majetek ve spoluvlastnictví,
nepředstavuje snížení majetku osoby, která je následně nucena vypořádací podíl vyplatit,
neboť osoba, která vypořádává spoluvlastníky, získá do svého majetku fakticky alikvotně
zvýšený majetkový přírůstek.273
Ač, jak zmíněno výše, je občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. zakotven
jako primární způsob náhrady škody uvedení do předešlého stavu, zpravidla takto nebude
možné napravit závazek státu z deliktního výkonu veřejné moci a bude nezbytné
přistoupit k peněžní náhradě. Nutno podotknout, že zákon č. 82/1998 Sb. o způsobu
a rozsahu skutečné škody mlčí a bude tedy nezbytné subsidiárně použít příslušná
ustanovení zákona č. 89/1998 Sb. občanského zákoníku, a to včetně povinnosti škůdce
k žádosti poškozeného složit zálohu na náklady léčení, povinnost uhradit cenu věci
zvláštní obliby, jestliže byla věc poškozeného zničena svévolně státním orgánem.
Při určování výše škody na věci bude nezbytné vycházet z její obvyklé ceny, kterou měla
v době poškození, přičemž však bude nutno přihlédnout i k nákladům, jež musely být
poškozeným vynaloženy k nahrazení nebo obnovení funkce poškozené věci. 274 Avšak
stále zůstává platné, že v případě, kdy ve spojení s protiprávním zadržováním věci její
vlastník v souvislosti s nemožností věc užívat, vynaložil peněžní prostředky, aby účelu,
ke kterému věc obvykle užíval, dosáhl jinak, mu vzniká skutečná škoda.275

272

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2012, sp. zn. 28 Cdo 3804/2011 [online]. 2016
[cit. 2016-07-19]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FBD3BB98D845850CC1257A9200339ED
E?openDocument&Highlight=0,. ,
273
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2008, sp. zn. 25 Cdo 1208/2006 [online]. 2016
[cit. 2016-07-19]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/763C5943E630EB36C1257A4E0065F3BF
?openDocument&Highlight=0,.
274
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 105 107. ISBN 978-80-7502-021-5.
275
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne27.9.2006, sp. zn. 25 Cdo 2176/2006 [online]. 2016
[cit. 2016-07-19]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C315ECC638A0823FC1257A4E0067B37
D?openDocument&Highlight=0,.

107

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

Zákon č. 82/1998 Sb. obsahuje zvláštní úpravu náhrady škody spatřované
v nákladech řízení, a to konkrétně ve svém ust. § 31. Na okraj nutno zmínit, že i tohoto
ustanovení se dotkla novela provedená zákonem č. 160/2006 Sb., neboť do této novely
bylo zákonem č. 82/1998 Sb. stanoveno, že se se hradí náklady řízení, ve kterém bylo
vydáno nezákonné rozhodnutí nebo rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření
a rovněž i náklady řízení, ve kterém bylo nezákonné rozhodnutí zrušeno nebo ve kterém
se rozhodovalo v trestním řízení o zproštění obžaloby, zastavení řízení nebo o postoupení
jinému orgánu. 276 Po zmiňované novele však zákon hovoří pouze o nákladech řízení,
které byly účelně vynaloženy na zrušení nebo změnu nezákonného rozhodnutí či nápravu
nesprávného úředního postupu. 277 Dle důvodové zprávy k zákonu č. 160/2006 Sb.
by toto řešení mělo přecházet výkladovým problémům, které jsou spojeny z řešením
dřívějším, kdy zákon uváděl jednotlivé procesní instituty výčtem. 278 Vzhledem k této
nové úpravě byl změněn i odst. 2 ust. § 31, který před novelou stanovoval, že se náhrada
nákladů řízení, ve kterém k nesprávnému úřednímu postupu došlo, bude hradit jedině
tehdy, došlo-li k nákladům v souvislosti s tímto nesprávným úředním postupem. 279
V zákoně však není uvedeno, co náklady řízení konkrétně představují, a bude
tedy potřeba vycházet z toho, co stanoví jednotlivé procesní předpisy. Pro občanské
soudní řízení je výčet nákladů obsažen v ust. § 137 o.s.ř., když demonstrativně
je stanoveno, že náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců,
včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady
důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje,
odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhrada za daň z přidané
hodnoty, odměna za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci
za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst. 3 o.s.ř.280 Pro trestní
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moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady
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řízení platí dne ust. § 151 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), že: „náklady nutné k provedení trestního řízení včetně řízení vykonávacího
nese stát; nenese však vlastní náklady obviněného, zúčastněné osoby a poškozeného,
ani vydání způsobená zvolením obhájce a zmocněnce. Stát však nese náklady na nutnou
obhajobu, které obviněnému vznikly v důsledku podání stížnosti pro porušení
zákona.“281Jestliže byl obžalovaný pravomocně uznán vinným, je státu povinen nahradit
náklady spojené s výkonem vazby, odměnu a hotové výdaje uhrazené ustanovenému
obhájci státem, pokud nemá nárok na obhajobu bezplatnou, náklady spojené s využitím
elektronického kontrolního systému při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí
svobody, náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a s výkonem trestu domácího
vězení a paušální částkou ostatní náklady, které nese stát.282 Pro soudní řízení správní
pak dle ust. § 57 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní zase platí, že: „Náklady
řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, soudní poplatky, ušlý
výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady spojené s dokazováním, odměna
zástupce, jeho hotové výdaje a tlumočné. Je-li zástupcem účastníka advokát, který
je plátcem daně, patří k nákladům řízení rovněž částka, která odpovídá příslušné sazbě
daně, vypočtená z odměny za zastupování a z náhrad určených podle § 35 odst. 2 věty
druhé; to samé platí i v případě, kdy advokát je společníkem právnické osoby zřízené
podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon advokacie a plátcem daně je tato
právnická osoba.“283 Rovněž pro soudní řízení správní platí, že každý z účastníků a osob
zúčastněných na řízení platí náklady, které jemu nebo jeho zástupci vzniknou. 284
A posledně pro správní řízení dle ust. § 79 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
platí, že jestliže není zákonem jinak stanoveno, nese správní nebo dotčený orgán
a účastník své náklady. 285 Dle stávající úpravy obsažené v odst. 2 ust. § 31 zákona
č. 82/1998 Sb. může náhradu nákladů řízení poškozený uplatnit pouze, jestliže tak nemohl
učinit v průběhu řízení na základě procesních předpisů, anebo tehdy, jestliže mu takto
nebyla již náhrada nákladů řízení přiznána.286 Tato úprava má zabraňovat opětovnému
281
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uplatňování nároku na náklady řízení. 287 V následujícím odst. 3 ust. § 31 zákona
č. 82/1998 Sb. je pak výslovně vymezen rozsah náhrady náležící jako odškodnění nákladů
poškozeného na právní zastoupení. Dle stávající úpravy tyto náklady zastoupení zahrnují
účelně vynaložené hotové výdaje a odměnu za zastupování, přičemž je však současně
stanoven, na rozdíl od předchozí úpravy obsažené v zákoně č. 58/1969 Sb.
(dle které se nahrazovaly náklady, které skutečně účelně poškozený vynaložil), limit
rozsahu náhrady, když výše této odměny se určuje dle ustanovení zvláštního právního
předpisu o mimosmluvní odměně, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti
č. 177/1996 sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Podle stávající úpravy
je tak nerozhodné, zda byla mezi poškozeným a advokátem sjednána a jakou částku
poškozený skutečně zaplatil.288 Tímto ustanovením se vícekrát zabýval i Ústavní soud,
avšak opětovně shledal, že: „Účelem této zákonné úpravy je interpretace skutečné škody,
spočívající v nákladech vynaložených poškozeným na zrušení nebo změnu nezákonného
rozhodnutí anebo nápravu nesprávného úředního postupu, ve smyslu účelně
vynaložených nákladů, přičemž za takové lze z pohledu právní jistoty považovat ty, jež
jsou stanoveny zvláštním právním předpisem o mimosmluvní odměně.“ 289 V rozsahu
mimosmluvní odměny se hradí i škoda za obhajobu v trestním řízení. V případě,
že si zvolí obhájce sám obviněný, hradí mu sám i odměnu. Jestliže je však obhájce
pro nutnou obhajobu ustanoven orgánem činným v trestním řízení, odměnu hradí stát.
Ten však částku, kterou vyplatil, předepíše pravomocně odsouzenému k úhradě v rámci
nákladů trestního řízení. Pokud trestní řízení neskončí pravomocným odsouzením, má
mimo samotného obviněného nárok na náhradu nákladů obhajoby i ta osoba, která je
oprávněna mu namísto něj zvolit pro trestní řízení obhájce, tedy zákonný zástupce,
příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh
a zúčastněná osoba, a to tehdy, jestliže na uhrazení nákladů nutné obhajoby prostředky
vskutku utratil.

290

Ohledně náhrady nákladů zastoupení zbývá jen podotknout,
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že poškozenému nenáleží právo na náhradu těch nákladů zastoupení, které vznikly
v souvislosti s projednáváním uplatněného nároku u příslušného úřadu. 291 Důvodem
vyloučení této náhrady nákladů řízení je neformální charakter tohoto projednávání.292
Na závěr je nutno ještě poznamenat, že vznik skutečné škody a ušlého zisku není
pro případy, kdy došlo k nesprávnému úřednímu postupu, příliš typický, a to vzhledem
k tomu, že ve většině případů předmětem řízení bude nárok na přiměřené zadostiučinění
za nemajetkovou újmu.

5.2 ZPŮSOB A ROZSAH NÁHRADY NEMAJETKOVÉ ÚJMY
Úvodem je důležité podotknout, že vůbec nevznikne nemajetková újma u osob,
jež vedením řízení nesledují své oprávněné zájmy, ke kterým má řízení sloužit, ale je tím
pouze uspokojováno jejich osobní puzení, když ve skutečnosti má pro takové osoby řízení
objektivně nulový význam. Nemajetková újma nevznikne ani, když obviněnou osobou
sice byl objektivně spáchán trestný čin, avšak pro zákonem stanovené podmínky, jako
například zánik trestnosti ex lege, nemohla být tato obviněná osoba odsouzena, když
to, že bylo přiznáno právo na odškodnění, by v takové situaci znamenalo porušení zásady
„z bezpráví právo vzejít nemůže“.
V případě, že bude ústředním správním úřadem nebo soudem dospěno k závěru,
že byla žalobci (žadateli) tím, že bylo vedeno nepřiměřeně dlouho řízení, způsobena
nemajetková újma, stanoví výši zadostiučinění, přičemž přihlédne k celkové délce řízení
(tedy nejen k jeho části, kterou považuje za nepřiměřenou, nebo ve které byla shledána
bezdůvodná nečinnost). Rozhodující okolností není ani to, zda již bylo řízení, ve kterém
došlo k nesprávnému úřednímu postupu, již v meritu věci skončeno, nebo ne.293
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Bez ohledu toho, jestli byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda,
je podle ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb. poskytováno za vzniklou nemajetkovou
újmu též přiměřené zadostiučinění.294 V následujícím odst. 2 jmenovaného ustanovení je
pak stanoveno, že v případě, že nebylo možné nemajetkovou újmu uhradit jinak
a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující, poskytne
se zadostiučinění v penězích, přičemž při stanovování jeho výše se přihlíží k závažnosti
vzniklé újmy a rovněž k okolnostem, za kterých k nemajetkové újmě došlo.

295

Z uvedeného vyplývá, že peněžní kompenzace je subsidiárním způsobem, který nastupuje
v případě, že nebylo možno vzniklou nemajetkovou újmu uhradit jinak, přičemž
to, že by bylo pouze konstatováno porušení práva, by se nejevilo jako dostačující
prostředek nápravy. Zákonem však není nikterak vymezeno, jakým způsobem, ani kdo
může porušení práva konstatovat, a je tedy možné, že porušení práva bude konstatováno
v samotném řízení, ve kterém je přezkoumávána příslušnými orgány správnost úředního
postupu. Otázkou však potom zůstává, zda se jedná o prostředek, který je dostatečně
účinný. K formě satisfakce za nemajetkovou újmu ve formě konstatování práva
se mnohokráte vyjádřil i Nejvyšší soud, když správně konstatoval ve svém rozsudku
ze dne 28.2.2012, že ve výroku rozsudku, kterým je soudem poškozenému poskytováno
zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu proti státu ve formě konstatování
porušení práva poškozeného, je povinností výslovně uvést, k porušení kterého práva nebo
práv poškozeného došlo. 296 Nebo jak správně konstatoval ve svém rozsudku ze dne
4.9.2013, v němž dospěl k závěru, že tím, že byl zproštěn obžaloby, není obviněnému
poskytnuta satisfakce za nemajetkovou újmu, která mu byla způsobena trestním stíháním
ve formě konstatování porušení jeho práva či práv. 297 Jiné prostředky nápravy nejsou
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zákonem nikterak vymezovány, proto není možno ani vyloučit omluvu státního orgánu
za újmu, kterou vyvolal výkonem veřejné moci.298 Ke vztahu konstatování porušení práva
poškozeného a omluvy státu (orgánu) pak Nejvyšší soud správně konstatoval například
ve svém rozsudku sp. zn. 30 Cdo 3850/2014, že v řízení o přiměřeném zadostiučinění
za nemajetkovou újmu spolu konstatování porušení práva poškozeného a omluva státu
(orgánu) úzce souvisí a jestliže není omluva vyslovena ve vazbě na konstatování porušení
práva, mělo by porušení konkrétního práva vyplývat přímo z obsahu omluvy. Dále
se ještě vyjádřil, že jestliže je již porušení práva poškozeného konstatováno v rámci
předběžného projednání a příslušný úřad se za ně omluvil a jestliže soud následně shledal
tuto formu zadostiučinění jako přiměřenou, musí být žaloba soudem jako nedůvodná
zamítnuta. 299 Třeba je však ještě zdůraznit, že dle ESLP je způsob vyřízení žádosti
poškozeného o přiznání zadostiučinění tím, že mu není přiznáno žádné finanční
odškodnění s tím, že je dostatečným spravedlivým zadostiučiněním samotné
konstatování porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy, zcela výjimečný. Dle Manuálu
pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. je v hraničních případech vhodnější alespoň nějakou
částku, byť ve zřetelně snížené výši, přiznat.300
Jiné prostředky nápravy nejsou zákonem nikterak vymezovány, proto není možno
ani vyloučit omluvu státního orgánu za újmu, kterou vyvolal výkonem veřejné moci.
Jak dále s ustanovení § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. plyne, v případě, že má být
přistoupeno k poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích, stanoví zákon
povinnost přihlížet k tomu, jak byla vzniklá újma závažná a jaké byly okolnosti,
za kterých ke vzniklé nemajetkové újmě došlo. Vzhledem k tomuto ustanovení je tak
na soudě vyžadováno, aby jím byly vzhledem ke konkrétním skutkovým okolnostem
každého jednotlivého případu vymezeny okolnosti, které jsou pro určení výše náhrady
peněžního zadostiučinění významné. Nezbytné proto bude, aby soud zvažoval dopad
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nesprávného úředního postupu na osobní sféru poškozeného, na pověst poškozeného,
na jeho způsob života a další. Při posuzování okolností, za kterých k nemajetkové újmě
došlo, bude zejména zhodnocováno, jak si samotný poškozený počínal, či budou
zhodnocovány případné další skutečnosti, jež bez závislosti na samotném zásahu mohly
zvýšit či snížit jeho účinek, jako například medializování případu. 301
Stejně tak jako u vzniku škody je vznik nemajetkové újmy povinen tvrdit
a prokazovat poškozený. Avšak nutno podotknout, že jestliže se jedná o nemajetkovou
újmu, vzniklou v důsledku nepřiměřené délky řízení, je tento princip dle judikatury ESLP
narušen. Například v rozsudku ve věci Apicella proti Itálii ze dne 29.3.2006 ESLP dospěl
k závěru, že pokud se jedná o morální újmu, může být východiskem pevná,
byť vyvratitelná domněnka, že nepřiměřená délka řízení způsobuje morální újmu.
V zásadě pak nejsou v tomto ohledu ani vyžadovány důkazy, neboť jen tím, že bylo
porušeno právo, vzniká újma. Je pak věcí státu, zda se na základě okolností konkrétního
případu pokusí danou domněnku vyvrátit.302 Nicméně jak správně Nejvyšší soud i ESLP
dospěl k závěru, je důležité, aby bylo zváženo, jestli v důsledku toho, že bylo řízení
nepřiměřeně dlouhé, došlo u osoby, která se domáhá kompenzace, ke stavu úzkosti,
nejistoty nebo k jiné obtíži, k jejíž reparaci celé odškodňovací řízení směruje.303
Tyto závěry byly přejaty i do aktuální judikatury Nejvyššího soudu České
republiky, kdy konkrétně ve větě 3 stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 4. 2011 k výkladu ustanovení § 13 odst. 1,
věta druhá a třetí, a § 31a zákona č. 82/1998 Sb. Nejvyšší soud správně shledal,
že: „Nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem ve smyslu § 13 odst.
1, věta třetí, a § 22 odst. 1, věta třetí, zákona je třeba tvrdit a není-li úspěšně popřena
anebo nepostačuje-li konstatování porušení práva, přizná se za ni zadostiučinění
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v penězích.“304 K tomu pak v citovaném stanovisku Nejvyšší soud ještě odkázal na shora
citované rozhodnutí ESLP ve věci Apicella proti Itálii a zároveň dodal, že pouze
ve výjimečných případech není ESLP přiznáno zadostiučinění v penězích. K případnému
zadostiučinění formou porušení práva je tak na místě přistupovat pouze, když jsou v dané
věci výjimečné okolnosti, jako například v případě, kdy měl předmět řízení
pro poškozeného nepatrný význam. Na druhou stranu však k tomu poznamenal,
že to neznamená, že by nemusela být poškozeným nemajetková újma (jako předpoklad
jeho nároku vzniklá mu následkem nepřiměřeně dlouho vedeného řízení) vůbec tvrzena.
Obvykle bude takové tvrzení alespoň po obsahové stránce vyjádřeno v nezbytném
rozsahu v žalobě poměrem vylíčení rozhodujících skutečností a toho, čeho se žalobce
žalobou domáhá. Dle názoru Nejvyššího soudu náhrada nemateriální újmy by měla
sloužit jako kompenzace stavu nejistoty, do které se poškozený dostal následkem
nepřiměřeně dlouho vedeného řízení a ve které byl rovněž udržován, přičemž se jedná
o psychickou kategorii, u níž je těžko prokazovatelná hloubka a rozsah, jakožto rozhodné
skutečnosti a je tedy nadbytečné zjišťovat je účastnickým výslechem. K tomu však
Nejvyšším soudem bylo správně podotknuto, že uvedené je platné pouze pro stav
nejistoty v případě, kdy je vedeno řízení nepřiměřeně dlouhou dobu a jestliže
nemajetková újma je spojována s odlišným následkem, budou se uplatňovat plně procesní
povinnosti a břemena. Na žalovaném škůdci je pak popřít tvrzení o nemajetkové újmě,
která vznikla v důsledku nepřiměřeně dlouho vedeného řízení. Škůdce je tak povinen
uvádět ke svojí obraně a ke svému zájmu skutečnosti, které vylučují pravdivost tvrzení
škodního předpokladu.305
Výše uvedené je však platné pouze v případě, kdy nepřiměřeně dlouhým vedením
řízení byl účastníkovi způsoben stav nejistoty. Jestliže újma účastníka spočívala v jiném
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následku, uplatní se plně procesní povinnosti, a to včetně povinnosti tvrdit a dokazovat
vznik nemajetkové újmy.306
Nutno zdůraznit, že oproti výslovnému znění zákona č. 82/1998 Sb. vychází
judikatura Nejvyššího soudu z toho, že primárním prostředkem odškodnění vzniklé
nemajetkové

újmy je

peněžitá

náhrada

a

že

pouze

výjimečně

v případě,

kdy je nemajetková újma, která byla způsobena poškozenému, zanedbatelná, lze uvažovat
o odškodnění nemateriální újmy formou konstatování porušení práva na projednání věci
v přiměřené době. Judikaturou Nejvyššího soudu jsou rovněž i formulovány pravidla,
za nichž je možno užít jiných prostředků odškodnění nemajetkové újmy.307 Jak například
správně Nejvyšší

soud

konstatoval ve svém

rozsudku

ze dne

10.3.2011,

sp. zn. 30 Cdo 2742/2009, když shrnul, že: „Je proto třeba vycházet z předpokladu,
že nepřiměřeně dlouhé řízení působí účastníkům nemajetkovou újmu, která se zpravidla
odškodní v penězích, avšak vždy je nutno zvažovat, zda v konkrétním případě nenastaly
okolnosti, které tento předpoklad vyvracejí. Takovou okolností může (ale nemusí) být
to, že náhrady nemajetkové újmy se domáhá pravomocně odsouzený pachatel trestného
činu právě za délku trestního řízení, v němž byl shledán vinným, popřípadě mu byl i uložen
trest, neboť takové řízení nemohlo v jeho osobnostní sféře vyvolat žádnou citelnou újmu.
ESLP v takových případech zpravidla považuje za postačující zadostiučinění
konstatováním porušení práva“308 Případy, kdy bude postačující, aby bylo konstatováno
porušení práva, můžeme vysledovat v judikatuře ESLP, kde například ve věci Berlin proti
Lucembursku, bylo ESLP konstatováno, že: „Soud připouští, že stěžovatel mohl utrpět
jistou morální újmu z důvodu průtahů v průběhu rozvodového řízení. Připomíná však,
že délka tohoto řízení byla v nezanedbatelné míře způsobena jeho vlastním chováním.
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Za těchto podmínek je Soud názoru, že případná morální újma, kterou stěžovatel utrpěl,
bude dostatečně napravena samotným konstatováním porušení.“309
Jak správně konstatoval Nejvyšší soud v dalším svém rozsudku ze dne 10.3.2011,
sp. zn. 30 Cdo 2742/2009, za situace, kdy soudem bude oproti příslušnému orgánu
uvedeného v ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb. dospěno k závěru, že v daném případě
bylo již v rámci předběžného uplatnění nároku namístě konstatování práva, je možné,
aby soudem bylo toto konstatování vysloveno bez toho aniž by tak bylo již učiněno
orgánem příslušným dle jmenovaného ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb. K tomu dále
Nejvyšší soud správně podotkl, že konstatování porušení práva je plnohodnotná zákonem
předvídaná forma zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která byla způsobena
nepřiměřeně dlouho vedeným řízení, a tudíž je potřeba takto poskytnuté zadostiučinění
(v případě, že absentuje ve stanovisku orgánu příslušného dle jmenovaného ustanovení
§ 6 zákona č. 82/1998 Sb.) vyjádřit ve výroku rozsudku soudu ve věci samé.310
Podle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne
13.4.2011 lze za správný považovat rozsudek Městského soudu v Praze, v němž bylo
dovozeno, že v případě, kdy trestní řízení vedené proti žalobci pro pokus trestného činu
ublížení na zdraví a pro trestný čin výtržnictví bylo nepřiměřené dlouhé, avšak žalobce
se opakovaně a bez omluvy nedostavoval k výslechům, čímž byly mařeny postupy orgánů
činných v trestním řízení, dokonce byl na žalobce vydán příkaz k zatčení, navíc
překročení přiměřené doby řízení bylo jen mírné a toto řízení nemělo pro žalobce velkého
významu, když žalobce je osoba, která byla v minulosti vícekrát trestána a v době řízení
byla posléze ve výkonu trestu, nebylo možné, aby doba řízení negativně zasáhla
psychickou sféru žalobce, a proto je přiměřeným zadostiučiněním toliko konstatace
porušení práva. V tomtéž stanovisku Nejvyšší soud ještě správně dodal, že je možno
zejména v trestním řízení přiznat jinou formu náhrady, a to v podobě zmírnění
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ukládaného trestu. Avšak tato forma náhrady může být přiznána pouze za podmínky,
že takovéto zmírnění ukládaného trestu navazuje na porušení práva na přiměřenou délku
řízení. V rozsudku vydaném v trestním řízení je pak nutné výslovně uvést, že byl uložen
mírnější trest, protože bylo přihlédnuto k okolnosti nepřiměřeně dlouho vedeného řízení.
Pokud nebude v rozsudku tato skutečnost výslovně uvedena, musí z rozsudku alespoň
bezpochyby vyplývat. Rovněž je nezbytné, aby z něj bylo patrné, o jakou část v důsledku
toho, že bylo přihlédnuto k nepřiměřené délce řízení, došlo ke zmírnění trestu. Dokonce
ESLP byl vyjádřen v rozsudku ze dne 15.7.1982, ve věci Eckle proti Německu závěr,
že je nezbytné, aby takové zmírnění trestu bylo měřitelné a výslovné.311
Ještě je třeba zmínit problematiku poskytování přiměřeného zadostiučinění
za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení osobám právnickým.
Jak správně ve svém rozsudku ze dne 29.12.2010, sp. zn. 30 Cdo 3908/2009 Nejvyšší
soud konstatoval: „U právnických osob je vznik imateriální újmy specifický už z toho
důvodu, že právnické osoby jsou lidmi (fyzickými osobami) uměle vytvořené subjekty,
kterým zákon přiznává postavení právnických osob. Pro právnickou osobu je mimo jiné
charakteristické, že svoji vůli nevytváří sama o sobě, ale jen prostřednictvím fyzických
osob, a to těch, které jsou k tomu podle práva povolány. Je tedy nepochybné,
že mezi právnickou osobou a fyzickými osobami, které jsou jejími společníky, členy,
jednateli či zaměstnanci, vznikají vzájemné vztahy, které nemusí být jen vztahy právními.
Zejména fyzické osoby, které jsou povolány vytvářet vůli právnické osoby, mají s touto
právnickou osobou blízké zájmové vazby a poměry právnické osoby se jich podstatným
způsobem dotýkají“.312 K tomu navíc Nejvyšší soud dodal, že jedním ze základních prvků
nemajetkové újmy právnických osob jsou skutečnosti, které se vážou k právnické osobě
jakožto samostatnému právnímu celku, avšak není možné zcela pomíjet nepříjemnosti,
které byly způsobeny vedoucím členům společnosti, ale je třeba je alespoň v omezené
míře zohlednit. Na závěr pak správně uvedl, že nárok, který je odškodňován podle

311

Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.4.2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010 [online]. 2016 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A85
0?openDocument&Highlight=0.
312
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.12.2010, sp. zn. 30 Cdo 3908/2009 [online]. 2016
[cit. 2016-05-06]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C0D4C94763DE8E71C1257A4E0069309
3?openDocument&Highlight=0,.

118

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb., je zcela odlišný od jiných nároků na náhradu
imateriální újmy právnických osob a je tedy nezbytné, aby byl považován za nárok
„sui genesis“, kterým je naplněno jednak právo na náhradu imateriální újmy, která byla
způsobena nesprávným úředním postupem, jednak právo na účinný prostředek ochrany
dle článku 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dle něhož
každému, komu byly porušeny práva a svobody, které přiznává tato úmluva, přísluší mít
účinné právní prostředky nápravy před národními orgány, a to i v případě, že jejich
porušení se dopustily osoby při plnění úředních povinností. 313 Navíc ve stanovisku
občanskoprávního a obchodního kolegia sp. zn. Cpjn 206/2010-VI bylo pak Nejvyšším
soudem správně shledáno, že v případě právnických osob nemusí být pokaždé výše
přiměřeného zadostiučinění nižší, než je tomu o fyzických osob.314 Na úrovni evropské
pak ESLP ve svém rozsudku ve věci Comingersoll S.A. proti Portugalsku vyjádřil
k poskytování zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou
řízení

právnickým osobám závěr, že: „Soud tedy s ohledem na vlastní judikaturu

a zmíněnou praxi nevylučuje, že v případě obchodní smlouvy může vzniknout jiná
než materiální škoda volající po finančním odškodnění. Také je třeba znovu potvrdit,
že Úmluva musí být interpretována a aplikována tak, aby zaručovala konkrétní a účinná
práva. Jelikož hlavní forma nápravy, jakou Soud může poskytnout, je finančního rázu,
je nutno konstatovat, že účinnost práva zaručeného čl. 6 Úmluvy vyžaduje, aby mohla být
finanční náhrada poskytnuta také za morální újmu, a to i obchodní společnosti. Jiná
než materiální újma opravdu může v případě takové společnosti zahrnovat více či méně
"objektivní" a "subjektivní" prvky. Mezi ně je nutno počítat pověst podniku, ale rovněž
nejistotu v plánování a rozhodnutí, která má přijmout, potíže způsobené samotné správě
podniku, jejichž důsledky se nehodí pro přesný výpočet, a konečně, i když v menší míře
úzkost a nepříjemnosti, kterým byli vystaveni členové řídících orgánů společnosti.
V projednávaném případě průtahy v řízení nad rámec přiměřené lhůty musely
Comingersoll S. A. a jejím správcům a společníkům přivodit značné nepříjemnosti
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a dlouhotrvající nejistotu, a i kdyby to bylo jen při spravování běžných záležitostí
společnosti. Ta byla zejména zbavena možnosti rychleji vymoci pohledávku, která, jak
je na místě připomenout, již byla určena směnkami, přičemž tato situace stále trvá.
V tomto ohledu se lze domnívat, že stěžovatelská společnost byla ponechána ve stavu
nejistoty, který odůvodňuje přiznání odškodnění.“315
Rovněž je třeba zmínit problematiku tzv. sdílení nemajetkové újmy nastupující
v případě, že je zde více účastníků. Podle judikatury ESLP můžeme dovozovat závěr,
že je-li vyšší počet postižených osob, zmenšuje se i intenzita újmy, která byla způsobena
nepřiměřeně dlouho vedeným řízením. Jak správně stanovil Nejvyšší soud ve svém
stanovisku sp. zn. Cpjn 206/2010- VII., je pak v těchto případech možné každému
z účastníků řízení přiznat nižší zadostiučinění, než jaké by bylo poskytnuto v případě,
že by byl pouze jediný účastník. Dokonce v případě, že je okruh postižených osob
obzvláště vysoký, může být zadostiučinění sníženo podstatně.316
K samotné výši zadostiučinění je třeba na úvod říci, že ESLP bylo dospěno
k závěru, že jestliže bude státem zaveden kompenzační prostředek nápravy, musí být
soudem ponechán širší prostor pro uvážení, aby mohl být tento vnitrostátní prostředek
nápravy státem vhodně začleněn do vlastního právního systému a do svých tradic
ve shodě se životní úrovní dané země. Snadněji pak bude moci vnitrostátní soud odkázat
na částky, které byly přisouzeny za jiné druhy škody (na újmě na zdraví, újmě způsobené
smrtí blízké osoby nebo újmy v případě pomluvy) na úrovni vnitrostátní a při tom
vycházet ze svého vnitřního přesvědčení, ač to povede k přiznání nižších částek, než jaké
jsou v obdobných případech přiznány ESLP. K tomu však dodal, že tyto částky nesmí být
nepřiměřeně nízké a že takový postup je možný pouze tehdy, jestliže rozhodnutí jsou
v souladu s právní tradicí a s životní úrovní dané země, jsou vyhlášeny rychle, jsou
odůvodněná a jsou vykonávána bez průtahů.317 K zmiňovanému rozhodnutí ESLP ve věci
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Apicella pro Itálii je třeba ještě podotknouti, že v tomto případě byla ESLP vydána dvě
rozhodnutí, přičemž v časově pozdějším rozhodnutí byl nejprve kriticky zhodnocen
dosavadní vývoj počtu stížností na nepřiměřenou délku řízení v individuálních státech
Úmluvy a následně bylo uvedeno, že vzhledem k takovému počtu stížností musel
za účelem dosažení obdobných výsledků v podobných případech standardizovat svá
rozhodnutí a vytvoření určitých ustálených modelů pro přiznávání odškodnění
za imateriální újmu dle čl. 41 Úmluvy. Dále pak byla v tomto rozhodnutí zopakována
rozhodující kritéria, která jsou víceméně shodná s naším ust. § 31a odst. 3 zákona
č. 82/1998 Sb. a dále byl potvrzen způsob, jakým byla stanovena v předcházejícím
rozhodnutí senátu první sekce v totožné věci výše zadostiučinění (tedy základní částka
ve výši 1.000,- až 1.500,- EUR za jeden rok trvání řízení, která je následně modifikována
s ohledem na další kritéria a s ohledem na životní úroveň dané země a jestli byla
stěžovateli poskytnuta kompenzace na vnitrostátní úrovni). K tomu bylo, jak výše
uvedeno, dále ESLP shledáno, že výše odškodnění na vnitrostátní úrovni nemusí
dosahovat výše zadostiučinění přiznávané ESLP, přičemž k tomu bylo ESLP shledáno,
že na národní úrovni se jako dostatečné zadostiučinění jeví takové, které dosahuje alespoň
45% výše zadostiučinění, jež by v obdobném případě bylo přiznáno ESLP.318
Nutno poznamenat, že v rozhodnutích ESLP nebyl dostatečně odhalen způsob,
jak v konkrétních případech stanovuje výši přiznaného zadostiučinění. Nějaký algoritmus
výpočtu není ani vzhledem k počtu proměnných z individuálních rozhodnutí ESLP
možno vydedukovat. Každý případ ESLP posuzuje individuálně, což lze demonstrovat
například i na dvou rozhodnutích týkajících se České republiky, a to ve věci Bačák proti
České republice ze dne 7.3.2006 a ve věci Voleský proti České republice ze dne
29.6.2004, kdy byla totožná délka řízení vedených před českými soudy, avšak výše
přiznaných zadostiučinění byla v každém případě odlišná. Ve věci Barčák proti České
republice se jednalo o trestní řízení, kdy relevantní období začalo běžet dne 29.8.1997,
kdy bylo stěžovateli sděleno obvinění, přičemž řízení do doby rozhodnutí ESLP
neskončilo a probíhalo již 8 let a 5 měsíců pro jeden stupeň soudní soustavy. V této věci
ESLP shledal, že došlo k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, když soudní etapa řízení,
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následující po vyšetřování trvala již šest let a devět měsíců pro jeden stupeň soudní
soustavy, hned na počátku byla nepřiměřeně dlouhá doba v délce jednoho roku a více
než tří měsíců mezi podáním obžaloby a prvním nařízeným hlavním líčením, dále
vypracování znaleckého posudku od ustanovení znalce dne 4.10.2002 až do předložení
posudku dne 9.10.2003 trvalo dlouho, dále pak soudu trvalo další tři měsíce,
než na doporučení posudku jmenoval znalce z oboru psychiatrie a soud tak po zvážení
těchto skutečností i s přihlédnutím ke složitosti věci a průtahům způsobeným
spoluobviněným stěžovatele shledal, že soud nepostupoval s náležitou péčí a délku 8 let
a 5 měsíců nelze považovat za přiměřenou. Stěžovatel požadoval náhradu hmotné škody
ve výši 9.762.024,- Kč a dále náhradu morální újmy ve výši 1.000.000,- Kč z důvodu
psychické, profesní a společenské újmy způsobené mu délkou řízení a z důvodů dopadů
na jeho rodinný život. Návrh stěžovatele na náhradu hmotné škody ESLP zamítl
s odůvodněním, že nespatřuje příčinnou souvislost mezi zjištěným porušením a tvrzenou
hmotnou škodou. Stěžovateli však podle čl. 41 Úmluvy ESLP vzhledem k okolnostem
případu, především s ohledem na jeho složitost, podle čl. 41 Úmluvy přiznal z titulu
morální újmy částku ve výši 6.500,- EUR.319 Naproti tomu ve věci Voleský proti České
republice, kdy stěžovatelem byla namítána nepřiměřená délka řízení o úpravě rodičovské
zodpovědnosti a nezajištění výkonu jeho práva na styk se svým synem, když relevantní
období pro posouzení přiměřenosti řízení začalo dne 22.6.1994 a skončilo vynesením
rozsudku dne 22.11.2002 a trvalo taktéž, jako v případě Bačák proti České republice 8 let
a 5 měsíců, ESLP podle čl. 41 Úmluvy stěžovateli přiznal z titulu morální újmy částku
pouze ve výši 5.000,- EUR. Částku v této výši stěžovateli přiznal, když shledal, že došlo
k porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, když daný případ nebyl zpočátku obzvláště složitý, avšak
složitější se stal vzhledem k napjatým vztahům mezi rodiči a k obtížím při výkonu
předběžného opatření (jímž bylo stěžovateli přiznáno právo na styk s dítětem), bylo třeba
vypracovat několik znaleckých posudků, stěžovatel nerespektoval předběžné opatření
ze dne 17.7.1995, jímž mu bylo nařízeno předat dítě matce, na podzim 1995 odmítl
převzít předvolání k soudu a nespolupracoval ani s psycholožkou pověřenou
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vypracováním znaleckého posudku, dále mezi druhým a třetím ústním jednáním
konaným městským soudem uplynuly více než dva roky, první rozsudek byl vydán teprve
po třech a půl roce po zahájení řízení, dále Krajskému soudu trvalo dva roky, než rozhodl
o odvolání stran, mezi částečným zrušením rozsudku Krajského soudu dne 3.4.2001
a vydáním nového rozsudku týmž soudem 22.11.2002 uplynul jeden rok a více než sedm
měsíců a uvedená období lze tak považovat za nepřiměřené dlouhá. Soud k tomu dále
připomenul, že vzhledem k předmětu řízení pro stěžovatele, jehož cílem bylo přiznání
práva na styk s dítětem, předmětná věc vyžadovala naléhavé projednání, když pouhým
během času mohly být způsobeny nezvratné následky ve vztazích mezi dítětem
a rodičem. Stěžovatel původně požadoval částku ve výši 225.000 EUR, jež dle jeho
názoru vyjadřovala hodnotu faktorů, jako je ztráta dítěte a rozvrácená rodina. K tomu
ESLP připustil, že délka předmětného řízení stěžovateli způsobila jistou morální újmu,
jež není možné napravit pouhým konstatováním, že došlo k porušení Úmluvy a proto
na spravedlivém základě podle čl. 41 Úmluvy stěžovateli z titulu morální újmy přiznal
5.000,- EUR.320
Podle Manuálu pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb., a z judikatury vyplývá,
že za zjevně nepřiměřené by ESLP nepovažoval částky, které se pohybují zhruba
na úrovni jedné poloviny částek, jež v obdobných případech sám přiznává.321 K tomuto
stanovisku ESLP vysloveného ve věci Apicella proti Itálii se vyjádřil Nejvyšší soud
České republiky ve svém stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia
sp. zn. Cpjn 206/2010, když správně vyslovil závěr, že uvedené neznamená,
že poskytnuté zadostiučinění musí být ve všech případech nižší, než to, které by bylo
přiznáno Evropským soudem pro lidská práva. Poskytnuté zadostiučinění je vždy závislé
na posouzení okolností individuálního případu, přičemž se pouze jedná o zohlednění
skutečnosti, že řízením před orgány vnitrostátními se ve většině případů poškozený
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snadněji bude domáhat nápravy vzniklé újmy, než kdyby se poskytnutí zadostiučinění
musel domáhat před Evropským soudem.322
Konkrétně je výše zadostiučinění za újmu, která byla způsobena nepřiměřenou
délkou řízení, poskytována jako násobek délky řízení (zohlednitelného) a základní částky,
která se stanoví s přihlédnutím především k tomu, jak bylo řízení celkově (ne)přiměřené
a k okolnostem postupu orgánů veřejné moci v dané věci. Jestliže je takto určena výše
zadostiučinění, je možné ji ještě dále modifikovat o určitý procentní rozsah,
a to v návaznosti na kritéria, která obsahuje ustanovení § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998
Sb.323 Ke konkrétní výši odškodnění, jež je nutné přiznávat stěžovateli na vnitrostátní
úrovni, je ještě třeba podotknout, že ESLP je kladen požadavek, aby výše odškodnění,
která bude přiznána na vnitrostátní úrovni, nebyla nepřiměřeně nízká oproti částkám,
které by byly přiznány v totožném případě ESLP. Jestliže ESLP dospěje k závěru,
že došlo k porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě, je možné, aby podle
článku 41 Úmluvy přiznal stěžovateli spravedlivé zadostiučinění, jež je možné,
aby zahrnovalo jak náhradu materiální a morální újmy, tak náhradu nákladů řízení
stěžovateli vzniklých v souvislosti se snahou předejít porušení Úmluvy či docílit uznání
a náhrady za takovéto porušení. ESLP je pak konkrétní výše přiznaného zadostiučinění
určena na tzv. základě spravedlnosti a jestliže není v nerozumné výši, může ji ESLP
stěžovateli přiznat v celé požadované výši. Ve velké většině případů je však ESLP
přiznána částka v menší výši, neboť částky, jež jsou stěžovateli požadovány, jsou
zpravidla nadsazené. Nicméně stěžovatel nemá povinnost výši morální újmy nějak
prokazovat. 324 Ohledně výše náhrady nemajetkové újmy přiznávané českými soudy
v porovnání s ESLP bylo správně Nejvyšším soudem konstatováno, že náhrada
nemajetkové újmy dle ust. § 1 odst. 3 a ust. § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. nemusí
být v takové výši, ke které by dospěl ve smyslu čl. 41 Úmluvy o ochraně lidských práv
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a základních svobod ESLP.325 To ještě Nejvyšší soud dále zkonkretizoval ve svém dalším
rozsudku, když učinil závěr, že nižší úroveň odškodnění za porušení práva na projednání
věci v přiměřené době, oproti částkám přiznávaných ESLP u stížností v obdobných
věcech proti České republice, je možné přiznat pouze, jestliže náhrada, která je
poskytnuta, je opravdu účinným, vhodným a přístupným prostředkem nápravy porušení
tohoto práva.326
Samotné ustanovení § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., nám pak říká,
že v případech nemajetkové újmy vzniklé nesprávným úředním postupem podle § 13
odst. 1 věty druhé a třetí nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí, se přihlédne při stanovení
výše přiměřeného zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu, a to zejména
k a) celkové délce řízení, b) složitosti řízení, c) jednání poškozeného, kterým přispěl
k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých odstranit
průtahy v řízení, d) postupu orgánů veřejné moci během řízení a e) významu předmětu
řízení pro poškozeného.327 Z citovaného ustanovení vyplývá, že v případech nemajetkové
újmy způsobené nesprávným úředním postupem, který spočívá v porušení povinnosti
učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené (případně přiměřené) lhůtě má
být přihlíženo ke zvláštním výslovným kritériím, které jsou však v zákoně vyjmenovány
pouze demonstrativně a není tak vyloučeno, aby bylo přihlédnuto rovněž i k jiným
okolnostem, když budou shledány za stejně tak závažné. Byť je sice z citovaného
ustanovení zřejmé, že výčet okolností, k nimž se přihlíží, je demonstrativní, jedná
se vlastně o okolnosti stěžejní. Důležité je rovněž zmínit, že tato kritéria vychází
z judikatury ESLP. 328 Důvodová zpráva k ust. § 31a odst. 3 uvádí, že: „v odst. 3
se upřesňuje, jakými dalšími kritérii by se měly aplikační orgány řídit při přiznávání
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zadostiučinění v případech průtahů nebo nepřiměřených délek řízení. Na prvním místě
tu stojí celková délka řízení (není tu podstatné, zda mezitím některé rozhodnutí nabylo
právní moci, pokud řízení probíhá např. před odvolacím nebo Ústavním soudem)
a v jejím rámci aktivita orgánů veřejné moci (nikoli výlučně rozhodovacího orgánu;
ostatní státní orgány mají soudům promptně poskytovat součinnost) /písm. a) a d)/. Dále
se přihlíží k případným obstrukčním manévrům ze strany poškozeného, popř. k tomu,
zda využil takových dostupných prostředků nápravy, jimž mohl efektivně odstranit
vznikající průtahy v řízení (závisí tu ovšem na okolnostech, zda by použití dostupného
prostředku nápravy, např. návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle
§ 174a zákona o soudech a soudcích, mohlo průtahy opravdu odstranit) /písm. c)/.
Některá řízení svým předmětem, např. opatrovnické spory, řízení o náhradu škody
na zdraví, pracovněprávní spory, jsou zpravidla citlivější a ze své povahy vyžadují
rychlejší rozhodnutí /písm. e)/. Věc různými faktory komplikovaná (skutkově či právně)
může být vyřizována delší dobu než věc jednoduchá /písm. b)/. Zmíněná kritéria používá
Evropský soud pro lidská práva ve své judikatuře k určování, zda byla délka
vnitrostátního soudního řízení přiměřená, a jeho judikatura může být užitečným
vodítkem.“329
Jako první kritérium zákon uvádí celkovou délku řízení, která představuje
východisko pro výpočet výše náhrady, přičemž se opírá o roční sazbu, jež je násobena
počtem let trvání řízení. Výsledek tohoto výpočtu je pak modifikován dalšími kritérii.
Pro stanovení výše zadostiučinění je významná především celková doba, ve které byla
daná věc vyřízena, a nikoliv se tak nesrovnává celková délka řízení s délkou, kterou
by bylo možné s ohledem na skutkovou a právní náročnost dané věci a s ohledem na
chování účastníků řízení považovat za délku přiměřenou. Zásadním je tak závěr o tom,
že délka daného řízení nebyla přiměřená. Újma je pak hrazena ve vztahu k celkové délce
řízení. K tomu nutno podotknout, že je možné, aby bylo konstatováno porušení práva
na rozhodnutí v přiměřené lhůtě již v době, kdy řízení ještě neskončilo, a to v případě,
že z jeho průběhu je zjevné, že vzhledem k okolnostem případu již není přiměřeně
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dlouhé. 330 Podle judikatury Nejvyššího soudu se musí v těchto případech, kdy řízení,
v němž došlo k porušení práva účastníka na projednání věci v přiměřené lhůtě, ke dni
rozhodování soudu není skončeno, vycházet ohledně celkové délky řízení ze stavu ke dni
svého rozhodování. 331 Pro délku řízení je důležité určit okamžik, kdy řízení začalo,
a okamžik, kdy řízení skončilo. Určit okamžik, kdy řízení začalo, nebývá podle judikatury
ESLP i judikatury českých soudů zpravidla potíží. Naproti tomu je však mnohdy složitější
určit okamžik skončení řízení. V zásadě je možné jako okamžik, kdy řízení skončilo,
označit okamžik, kdy nabylo právní moci poslední rozhodnutí vydané ve věci, a to včetně
rozhodnutí vydaného v řízení o dovolání, řízení o kasační stížnosti i v řízení o ústavní
stížnosti. Do celkové délky řízení je započítána rovněž i doba, po níž probíhalo řízení
vykonávací. To se však již netýká řízení o výkonu rozhodnutí v trestním řízení. Nejvyšší
soud se ve svých rozhodnutích zabýval i otázkou, zda do celkové délky řízení započítávat
i část řízení běžícího již před datem 18.3.1992, kdy se stala Úmluva pro Českou republiku
závaznou.332 Jak správně např. ve svém rozhodnutí sp. zn. 30Cdo 1614/2009 Nejvyšší
soud vyřešil tuto otázku, i tato část řízení se při posuzování celkové délky řízení bere
v úvahu.333 Jak správně vyslovil Nejvyšší soud např. ve svém rozsudku ze dne 5.10.2010,
sp. zn. 30 Cdo 4815/2009, je zároveň při úvahách o celkové délce řízení přihlíženo
i k té jeho části, ve které vystupoval jako účastník právní předchůdce osoby vstoupivší
do řízení jako jeho dědic a nyní se domáhající náhrady nemajetkové újmy, když
konstatoval, že: „Lze proto uzavřít, že svědčí-li dědicům původního účastníka celková
délka řízení jako skutečnost zakládající nárok na náhradu imateriální újmy, je jim
přičitatelná, stali-li se účastníky takového řízení, i újma vzniklá jeho nepřiměřenou
délkou jejich právnímu předchůdci. Míru odškodnění této újmy je však nutno posuzovat
individuálně s tím, že nemusí dosahovat stejné výše, jaké by dosahovalo v případě
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odškodnění původního účastníka řízení, a to třeba tehdy, nebyla-li tato újma výjimečně
vůbec sdílena, např. pro okolnosti nezájmu dědiců o zůstavitelovy záležitosti za jeho
života.“ 334 K tomu je však důležité říci, že právo na náhradu nemajetkové újmy
představuje právo, které má ryze osobností povahu a nepřechází tak na dědice poškozené
fyzické osoby, ale zaniká její smrtí. 335 K tomu však bylo správně Nejvyšším soudem
např. v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 4671/2010 konstatováno, že ač právo na náhradu
nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku řízení představuje právo osobností, které tudíž
smrtí jeho nositele zaniká, nelze paušálně odhlížet od toho, že osoby, které vstoupily
do řízení již probíhajícího jakožto nástupci dosavadního účastníka, mohou být dosavadní
délkou řízení taktéž dotčeny.336
Mezi výše citovanými kritérii zaujímá celková délka řízení zvláštního postavení,
neboť to, zda je zjištěná délka řízení přiměřená, je zkoumáno zejména z pohledu ostatních
shora jmenovaných kritérií.337
Jak shora uvedeno, jako druhé kritérium pod písmenem b) zákon výslovně uvádí
složitost řízení, jež je bezpochyby činitelem významným, když s tím, jak se úměrně
zvyšuje složitost projednávané věci, úměrně se prodlužuje i doba, ve které by věc měla
být rozhodnuta. Je možné, aby uváděné kritérium bylo chápáno jednak z pohledu
složitosti dané věci charakterizovanou skutkovou obsáhlostí a náročností během
zjišťování skutkového stavu věci, jednak z pohledu složitosti vedeného řízení. Rovněž
s tímto může souviset i procesní složitost, do které je pak promítnut i počet stupňů soudní
soustavy, v nichž se konkrétní věc projednávala.338 K počtu instancí, v nichž byla daná
věc projednávána,
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sp. zn. 30 Cdo 3628/2010 správně konstatoval, že počet instancí, ve kterých byl daný
případ projednáván, je pro posouzení přiměřenosti celkové doby řízení relevantním
kritériem a v tomto ohledu je tedy možné mít déle trvající řízení za ospravedlnitelné.
K tomu však ještě dodal, že při stanovování výše přiměřeného zadostiučinění
za nesprávný úřední postup, který spočívá v porušení práva účastníka na přiměřenou
délku řízení, citované kritérium nelze klást k tíži účastníka, jestliže nebyly z jeho strany
opravné prostředky podávány bezdůvodně. 339 V dalším svém rozhodnutí pak správně
Nejvyšší soud vyslovil závěr, že: „Tam, kde se bude složitost věci projevovat jedním
z výše uvedených důvodů, tj. například zapojením mezinárodního prvku nebo velkým
množstvím uplatněných nároků a zároveň i tím, že bude řízení vedeno ve více než dvou
stupních soudní soustavy, je třeba obě tyto skutečnosti vnímat pro účely posouzení,
zda došlo k porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě a popř. i při úvaze
o snížení základní částky přiměřeného zadostiučinění, samostatně, neboť každý z nich
sám o sobě přispívá k prodloužení délky projednávání věci.“340 V některých případech
může být dána rovněž i právní složitost věci, kdy jako příklad lze uvést věc, v níž měla
být řešena otázka příslušnosti soudu či otázka ústavnosti právního předpisu, zejména
jednalo-li se o případ, kde byla aplikace práva složitá. Na vliv složitosti projednávané
věci můžou mít dle ESLP i problémy spojené s tím, že byla přijata nová úprava a z toho
dále vyplývající na počátku nestabilní výklad této nové úpravy. O tom, že je daná věc
složitá, může svědčit i to, že orgány příslušné rozhodovat dospěly k protichůdným
závěrům. 341 Podle judikatury Nejvyššího soudu je složitost řízení hlavním kritériem
pro určení výše odškodnění za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení, přičemž
skutková složitost může být dána kupříkladu vysokým počtem žalovaných nebo svědků
nebo potřebou vyhotovit větší množství znaleckých posudků.342
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Jako třetí kritérium je zákonem pod písm. c) uvedeno jednání poškozeného, kterým
přispěl k průtahům v řízení, a k tomu, zda využil dostupných prostředků způsobilých
odstranit průtahy v řízení. Rovněž i sám poškozený může jednat tak, že přispěje
k prodloužení délky řízení, a to jednak svým procesním postupem, jednak jiným
obstrukčním jednáním. Jako procesní postup je možné uvést např. opakované činění
nejasných podání, žádostí či námitek, nebo např. to, že nikterak nereaguje nebo nereaguje
způsobem odpovídajícím na výzvy soudu. Jako jiné obstrukce poškozeného lze pak uvést
to, že se poškozený v řízení nedostavoval k soudu, mařil vyšetřování a další.
Při samotném vyčíslení výše zadostiučinění je nezbytné tyto veškeré okolnosti daného
řízení zohlednit, avšak nutno podotknout, že na druhou stranu není možné,
aby účastníkovi byla upírána možnost využít procesní prostředky k uplatnění svých práv
a dávat mu k jeho tíži aktivitu v řízení, ač jimi může přispět k prodloužení délky řízení,
nejedná-li se však o jednání zjevně účelové nebo obstrukční. V tomto ohledu je specifické
trestní řízení, ve kterém nemůže být zpravidla spolupráce obviněného s orgánem činným
v trestním řízení, ani jednání, které by přispělo k urychlení vyřízení věci, očekávána.
Za průtahy vzniklé v důsledku snahy obviněného o oddálení rozhodnutí ve věci, nemůže
být stát odpovědný, a proto je nezbytné tuto okolnost zohledňovat k tíži
poškozeného.343Ač je zákonem výslovně stanoveno, že při určování výše přiměřeného
zadostiučinění je nutno přihlédnout i k okolnosti, že poškozeným nebyly využity
prostředky způsobilé odstranit průtahy v řízení, bylo Nejvyšším soudem v rozsudku
ze dne 4.5.2011, sp. zn. 30 Cdo 165/2010 správně dovozeno, že: „do 30. 6. 2009,
kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, provedená
zákonem č. 7/2009 Sb., nelze absenci postupu účastníků podle § 174a zákona č. 6/2002
Sb. při určování výše přiměřeného zadostiučinění přičítat k jejich tíži, neboť do této doby
mu musela předcházet tzv. hierarchická stížnost k předsedovi příslušného soudu. Takový
postup pak nelze považovat za účinný prostředek nápravy nepřiměřeně dlouhého řízení.
Ani po novele § 174a zákona o soudech a soudcích účinné od dne 1. 7. 2009 není
přiléhavé přičítat absenci postupu podle tohoto ustanovení k tíži poškozeného, neboť není
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obecně povinností účastníků řízení vést orgány veřejné moci k dřívějšímu rozhodnutí“.344
Jak dále správně dovodil Nejvyšší soud ve svém dalším rozsudku, je z hlediska tohoto
kritéria rovněž nerozhodné, jestli žalobkyně podala na porušení svého práva
na projednání věci v přiměřené lhůtě stížnost u Evropského soudu pro lidská práva, neboť
taková stížnost nepředstavuje prostředek, který je způsobilý odstranit hrozící nebo již
vzniklé průtahy v řízení. K tomu ještě dodal, že není uplatnitelné z hlediska aplikace
ust. § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. to, že řízení před ESLP probíhalo čtyři roky, neboť
jmenované ustanovení se vztahuje pouze na postup orgánů České republiky, a nikoliv
na postup ESLP.345
Čtvrtým kritériem uvedeným pod písm. d) je postupu orgánů veřejné moci během
řízení, které se především týká toho, jakým způsobem bylo orgánem, u nějž došlo
k průtahům, reagováno na procesní situace vzniklé během řízení či na jednání účastníka
popsané v předchozím kritériu, a jestli bez přihlédnutí k ostatním okolnostem byl původ
průtahů řízení v jeho postupu. V tomto ohledu je třeba posoudit, zda bylo předmětným
orgánem státu reagováno na procesní návrhy účastníků řízení bez prodlení či nikoliv,
případně jestli sám orgán bez přihlédnutí k postupu účastníka prodloužil řízení tím,
že řešil vedlejší procesní otázky. Jako okolnost, která ospravedlňuje nepřiměřenou délku
řízení, není považováno to, že byl konkrétní soudce zatížen, že je obecně soudní systém
zatížen, že je špatné personální obsazení soudů, že jsou špatně technicky vybaveny soudy
či že je špatná legislativa. Avšak na druhou stranu je možné, aby byla brána jako
objektivní okolnost, která není k tíži státu, taková, kdy zde sice byla přetíženost soudu,
avšak pouze přechodná, která se podařila rychle zvládnout. Přitom je však významné,
jestli takovou přechodnou zatíženost bylo možné předpovídat či nikoliv. Rovněž
je pravidelně zkoumáno to, jaký byl samotný průběh řízení, tedy především jestli průběh
řízení byl plynulý, bez toho aniž by mezi jednotlivými úkony soudu nebo dalších státních
orgánů byla delší období nečinnosti. V tomto ohledu je pak jako nedostatek bráno
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zejména, že mezi podáním žaloby (obžaloby) a nařízením prvního jednání (hlavního
líčení) před soudem či mezi jednotlivými jednáními nebo mezi rozhodnutími soudů
jednotlivých stupňů uběhla delší doba. 346 Jak správně konstatováno v rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 5.10.2010, jestliže dojde v řízení k tomu, že bylo zrušeno
rozhodnutí z důvodu jeho relevantní vady, která spočívá zejména v tom, že rozhodnutí
je nepřezkoumatelné, nebo že nebyl respektován závazný právní názor, případně je zde
rozpor postupu orgánu veřejné moci předcházející vydání rozhodnutí s procesními
předpisy, je nezbytné při posouzení celkové délky řízení takové skutečnosti zohlednit,
a to především v případě, že dojde důsledkem takového pochybení orgánu ke zřejmému
prodloužení řízení naproti tomu, kdy by bylo orgánem postupováno z procesního hlediska
bez vad. 347 Dále jak správně konstatoval Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 31.8.2011,
sp. zn. 30 Cdo 4067/2010 , je k tíži postupu orgánu veřejné moci rovněž třeba přičítat
i to, že v případě rozhodování soudů o věcné příslušnosti, kdy otázka věcné příslušnosti
soudu nebyla problematická z důvodu toho, že by byla nedostatečně vylíčena skutková
tvrzení, nýbrž z důvodu nejednotného právního názoru soudů na posouzení takto
formulovaného nároku, do značné míry zkomplikovalo a prodloužilo celý průběh
řízení. 348 Taktéž jak bylo správně uzavřeno v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne
16.11.2010, sp. zn. 30 Cdo 3759/2009 k tíži postupu orgánu veřejné moci je třeba přičítat
skutečnost, že soudem byly prováděny důkazy či jiné úkony, o kterých mohlo být soudu
již od počátku známo, že nebudou pro rozhodnutí ve věci samé podkladem a že jsou tak
nadbytečné.349 Nebo jak v dalším svém rozsudku ze dne 24.2.2011, sp. zn. 5270/2009
Nejvyšší soud správně dospěl k závěru, že se nejedná o prodloužení přičitatelné státu,
jestliže se řízení přerušilo na základě shodného návrhu účastníků dle ust. § 110 o.s.ř.
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Avšak dle jeho názoru je takové přerušení řízení třeba odlišit od průběhu řízení, kdy je
soud opakovaně žádán účastníky o odročení jednání z důvodu snahy uzavřít mimosoudní
dohodu, aniž by k takové dohodě však došlo. V těchto případech je povinností
příslušného orgánu reagovat na nastalou procesní situaci tak, že využije veškeré jemu
dostupné procesní prostředky vedoucí k co nejrychlejšímu projednání a rozhodnutí věci.
K tíži postupu orgánu veřejné moci je pak tedy přičítáno, jestliže soud opakovaně odročí
jednání za účelem mimisoudního jednání stran, aniž by stanovil lhůty a uložil povinnosti
účastníkům podat informaci o výsledku takových jednání soudu.350 K tíži postupu orgánu
veřejné moci dále může být i přičítána podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8.9.2011,
sp. zn. 30 Cdo 2008/2010 doba, po níž bylo občanské soudní řízení přerušeno, jestliže
se ukáže, že přerušení bylo neproduktivní.351
Jako poslední kritérium je v zákoně pod písmenem e) uveden význam předmětu
řízení pro poškozeného. Zde je možno mluvit o určitých typech řízení, které již samy
o sobě v obecné rovině působí na poměry účastníka, kdy dlouhotrvající stav nejistoty
o výsledku řízení je sám o sobě významným zásahem do jeho osobní integrity a jsou tak
pro účastníka řízení významnější. Některé druhy řízení obvykle ze své povahy citelněji
dopadají na poměry účastníků. 352 Mezi taková řízení se zvýšeným významem řízení
pro účastníka se zpravidla řadí věci trestní, které v obecné rovině negativně ovlivňují
a zatěžují osobní život trestně stíhaného, věci opatrovnické, pracovněprávní spory, věci
osobního stavu, věci sociálního zabezpečení a věci týkající se zdraví nebo života. Význam
předmětu řízení pro poškozeného může být rovněž dán i jinými okolnostmi daného sporu
nespadajícími pod shora uvedený výčet, jako například vysokým věkem účastníka či jeho
zdravotním stavem. Nad rámec těchto obecně presumovaných předmětů řízení
se zvýšeným významem pro účastníka, zvýšený význam pro svou osobu tvrdí a prokazuje
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poškozený.353 Judikaturou Nejvyššího soudu rovněž byla správně dovozena významnost
řízení o náhradu škody na zdraví pro jeho účastníka.354 Nejvyšším soudem byla rovněž
shledána významnost pracovněprávním sporů pro jeho účastníka, když konkrétně
dovodil, že: „Pracovněprávním sporům je třeba věnovat zvláštní pozornost, neboť mají
pro jeho účastníky z povahy věci zvýšený význam. Význam předmětu řízení
pro poškozeného je dán zejména tím, že přetrvávající spor může zaměstnanci způsobit
problémy při hledání nového zaměstnání a v druhé řadě také tím, že od jeho výsledku
je odvislý nárok na náhradu mzdy. Pracovněprávní spor tak svojí povahou předurčuje
věc k neodkladnému a co nejvčasnějšímu projednání.“ 355 Zvýšený význam pro jeho
účastníka byl Nejvyšším soudem správně shledán i pro řízení o způsobilosti k právním
úkonům, když bylo navíc dovozeno, že takové řízení ze strany vnitrostátních orgánů
vyžaduje zvláštní či dokonce mimořádnou péči. Tu pak odůvodnil tím, že: „v řízení
o způsobilosti k právním úkonům může dojít k potencionálnímu zásahu do dalších
základních práv omezovaného, jako např. do lidské důstojnosti člověka, která je
garantována v preambuli Ústavy České republiky a v čl. 10 odst. 1 Listiny základních
práva a svobod. Na samotnou důstojnost účastníka řízení přitom útočí takové zásahy
soudu, při kterých veřejný orgán zachází s člověkem jako s věcí.“ 356 Podle názoru
Nejvyššího soudu je třeba přiznat zásadní povahu i tzv. řízením restitučním, neboť je není
možné stavět naroveň běžných majetkoprávních sporů, když jejich primárním účelem je
zmírnit následky některých majetkových křivd, které se staly v období od roku 1948
až 1989, a to křivd nesených mnoha současnými účastníky v době zahájení řízení již
po několik desetiletí. Soudy by tak i přes veškerou procesní, skutkovou či právní složitost
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měly jednat tak, aby bylo možno řízení co nejrychleji skončit pravomocným
rozhodnutím. K tomu ještě podotkl, že hlediskem, které svědčí pro promptní vyřízení
věci, může být rovněž zdravotní stav nebo věk účastníka řízení majícího obvykle
na projednání jeho věci v co nejkratším čase velký zájem.357 Na závěr k tomuto kritériu
ještě nutno podotknout, že význam předmětu řízení je posuzován ve vztahu
k poškozenému (žalobci), nikoliv k dalším od něj odlišným osobám (např. jednatel
žalující obchodní společnosti).358
Jak již shora řečeno, citovaná kritéria mohou modifikovat určenou základní výši
zadostiučinění o určitý procentní rozsah. Jak správně konstatoval Nejvyšší soud ve svém
stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia sp. zn. Cpjn 206/2010,
při vypočítávání přiměřeného zadostiučinění by se mělo vycházet ze základní částky
stanovené násobkem celkové doby řízení a částky přiznané za jednotku času řízení,
tj. měsíc, rok. Následně by měl být připočten či odečten vliv skutečností vyplývajících
ze shora blíže specifikovaných kritérií obsažených v ust. § 31a odst. 3 písm. b) až e)
zákona č. 82/1998 Sb. V tomtéž stanovisku Nejvyšší soud dospěl rovněž k závěru,
že pro poměry České republiky je přiměřené, když se základní částka, ze které je
při určování výše zadostiučinění vycházeno, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč
až 20.000,- Kč (cca 600 až 800 EUR) za jeden rok řízení, tedy 1.250,- Kč až 1.667,- Kč
(cca 50 až 67 EUR) za jeden měsíc řízení. K tomu však ještě dodal, že je třeba
zohledňovat i to, že ať se jedná o jakékoliv řízení, nějakou dobu trvá, a proto by nebylo
správné, aby se taktéž počáteční doba řízení odškodňovala ve výši totožné jako doba,
která ji přesahuje. Dle Nejvyššího soudu je tak rozumné ohodnocovat první dva roky
řízení, respektive prvních 24 měsíců, částkou nižší o polovinu, tedy 15.000,- Kč
až 20.000,- Kč za první dva roky řízení dohromady. Za jeden rok tedy 7.500,- Kč
až 10.000,- Kč. Podle názoru Nejvyššího soudu bude hrát při stanovování výše základní
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částky roli především celková délka řízení, přičemž jestliže v konkrétním případě bude
celková doba řízení extrémně dlouhá, je třeba přiznat částku za příslušný časový úsek
ve výši blížící se horní hranici uvedených intervalů. Základní částku za příslušný časový
úsek je možné zvýšit i v případě, kdy nepřiměřeně dlouhé je i samo řízení kompenzační
a zvýšení odškodnění je z tohoto důvodu navrhnuto žalobcem. Částku, ke které se dospěje
shora popsaným postupem, je pak možno následně upravit v důsledku působení
jednotlivých faktorů uvedených pod písm. b) až e) § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.
podle kritérií, jež jsou neuzavřeným výčtem okolností, ke kterým je možné v dané věci
při stanovování výsledné výše odškodnění přihlédnout, a základní částku je možné
přiměřeně zvýšit nebo snížit. Nejvyššímu soudu se pak jeví v obecné rovině jako
dostačující, aby se zachoval vztah přiměřenosti mezi utrpěnou újmou a za ni poskytnutým
odškodněním, zvýšení nebo snížení nepřesahující 50%. Ve výjimečných případech
je však možné s ohledem na okolnosti konkrétní věci uvažovat i o větším zvýšení nebo
snížení. 359 Jmenované stanovisko Nejvyššího soudu nám však nedává již konkrétní
návod, o jaké konkrétní hodnoty by se stanovená bazální částka zadostiučinění měla
modifikovat. Z judikatury Nejvyššího soudu v jednotlivých věcech vyplývá, že pojetí
modifikace se blíží metodice uvedené v Manuálu pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, ve znění zákona č. 160/2006 Sb., na případy
odškodňování průtahů v řízení vydaného Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování
České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. 360 Ve zmíněném manuálu
je přitom Kanceláří vládního zmocněnce na základě zkušeností a rozhodovací praxe
ESLP navrhována modifikace základní částky záporným způsobem o následující
hodnoty:
-

20%, jestliže byla konkrétní věc do určité míry složitá

-

40%, jestliže byla konkrétní věc velmi složitá

-

20%, jestliže se stěžovatel na délce řízení podílel částečně
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-

40%, jestliže se stěžovatel na délce řízení podílel významně

-

20%, jestliže byla věc projednávána na 3 stupních

-

40% , jestliže byla věc projednávána na 4 stupních

-

50%, jestliže věc měla pro stěžovatele malý význam, přičemž tuto modifikaci
lze uplatnit rovněž i v případech, kdy stěžovatelem je osoba právnická.

Naopak modifikace bazální částky kladným způsobem je navrhována o následující
hodnoty:
+ 20%, jestliže věc byla banální
+ 20%, jestliže stěžovateli nelze nic vytknout, spíše naopak
+ 20%, jestliže věc byla projednávána na jednom stupni
+

až 50%, jestliže věc měla pro stěžovatele velký význam.

Tato jednotlivá procentní zvýšení nebo snížení se mezi sebou nejprve navzájem
vykompenzují a teprve poté se o výsledek této kompenzace procentně zvýší či sníží
základní částka.361
Shora uvedená rozmezí modifikace základní částky jsou, ač se někdy
v konkrétních věcech mohou jeho názory na aplikaci jednotlivých kritérií lišit, Nejvyšším
soudem přebírána. Nicméně, jak již shora předestřeno, Nejvyšší soud ve svém
sjednocujícím stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia, sp. zn. Cpjn 206/2010
vyslovil názor, že se mu jeví jako dostačující zvýšení nebo snížení, které nepřesahuje
50%.362 Snížení vypočtené základní částky v soudním řízení o 40% a více je v praxi velmi
běžné. Příkladem lze uvést rozsudek Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího,
kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, kterým bylo rozhodnuto
ve věci žalobce M.Š. proti žalovanému Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
o nemajetkovou újmu tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 105.938,- Kč

361

Manuál pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění zákona č. 160/2006 Sb., na případy
odškodňování průtahů v řízení, s. 20-21.
362
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 118.
ISBN 978-80-7502-021-5.
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s příslušenstvím do 15 dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a dále byla žaloba, kterou
se žalobce domáhal na žalovaném zaplacení částky 54.062,- Kč s příslušenstvím,
zamítnuta (výrok II.) a dále byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci náhradu
nákladů řízení (výrok III.). V této věci se žalobce domáhal zaplacení 160.000,- Kč
s úrokem z prodlení s tím, že se jedná o náhradu nemajetkové újmy za nesprávný úřední
postup spočívající v nepřiměřené délce řízení projednávaného u Městského soudu
v Praze, když žalovaný na základě žádosti žalobce konstatoval porušení práva a dále
v průběhu řízení žalovaný uznal nárok žalobce ohledně částky 105.938,- Kč. Soudem I.
stupně byly v této věci shledány podmínky pro modifikaci částky 160.000,- Kč,
a to snížení o 30% pro významný podíl žalobce na délce řízení (kdy žalobce podal žalobu,
která byla vedena pro nedostatek náležitostí nejdříve jako nejasné podání a byla žalobcem
doplněna až po pěti měsících, žalobce podal současně několik žalob, přičemž daná věc
byla podána u věcně nepříslušného soudu a musela tak být vyloučena k samostatnému
projednání, žalobce zaplatil soudní poplatek až po zastavení řízení pro jeho nezaplacení,
podal velké množství opravných prostředků, a i v případech, kdy byl opravný prostředek
nepřípustný, část jich byla shledána nedůvodnými a v důsledku toho byla věc opakovaně
projednávána ve více stupních soudní soustavy), dále o 20% pro složitost věci
a opakované projednání věci na dvou stupních soudní soustavy a naopak zvýšení o 10%
s ohledem na význam řízení pro žalobce (ochrana osobnosti) a celkem tak dospěl k částce
85.500,- Kč. Odvolacím soudem bylo shledáno, že odvolací námitky žalobce nejsou
důvodné, že soud I. stupně si pro své závěry opatřil dostatek skutkových zjištění, z nichž
učinil správné právní závěry, s nimiž se odvolací soud ztotožnil. K tomu dále odvolací
soud uvedl, že základní částka ve výši 15.000,- Kč za každý rok nepřiměřeně dlouhého
řízení, z toho první dva roky v poloviční výši, odpovídá dosavadní soudní praxi v těchto
odškodňovacích řízeních a daný případ nevykazuje žádné výjimečné okolnosti, které
by odůvodňovaly stanovení vyšší sazby v rozpětí 15.000,- Kč až 20.000,- Kč. K tomu
dále uvedl, že jestliže žalobce poukazoval na to, že větší část řízení probíhala před
účinností zákona č. 160/2006 Sb. a výše odškodnění by měla odpovídat odškodnění
přiznávanému ESLP, nejedná se o námitku důvodnou, protože ESLP považoval za účinný
prostředek k odškodnění nepřiměřené délky řízení i náhradu přiznanou vnitrostátním
právem členského státu v rozsahu nižším, než k jaké by ve smyslu čl. 41 Úmluvy dospěl
sám. Odvolací soud tak dospěl k závěru, že soud prvního stupně správně zohlednil podíl
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žalobce na délce řízení i složitost věci a opakované projednání věci dvěma stupni soudní
soustavy a tím související snížení celkem o 50% a správně zohlednil i charakter řízení
navýšením o 10%, když k dalšímu navýšení okolnosti na straně žalobce nesvědčily.363
Nutno zmínit, že současná judikatura Nejvyššího soudu ohledně sporů, jejichž
předmětem je peněžité plnění, se od shora uvedené spodní meze přípustného snížení výše
zadostiučinění odklání, když konstantně vyjadřuje závěr, že v případech, kdy
je předmětem řízení plnění peněžité, by nemělo přiznané zadostiučinění v penězích svou
výší přesahovat výši předmětu sporu (nadto několikanásobně), ledaže by pro přiznání
mimořádné výše zadostiučinění svědčila kritéria vyjmenovaná v ustanovení § 31a odst. 3
písm. a) až d) zákona č. 82/1998 Sb.364
Zvláště snížená míra významu řízení pro poškozeného je podle názoru Nejvyššího
soudu, s nímž se ztotožňuji, spatřována v řízeních, kdy poškozeným je osoba zabývající
se hromadným skupováním a vymáháním pohledávek, neboť dle názoru Nejvyššího
soudu žalobce, který kupuje problematickou pohledávku, si musí být vědom
potencionálních obtíží, které jsou spojeny s vedením soudního řízení a okolnost, že koupil
problematickou pohledávku, u které mohl očekávat její obtížnou vymahatelnost,
dobrovolně,

proto

snižuje

z objektivního

hlediska

význam

předmětu

řízení

pro poškozeného.365
Ke snížení či zvýšení výše zadostiučinění přesahujícím 50% se správně vyjádřil
i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 1320/10 ze dne 9.12.2010, když vyslovil
názor, že to, že Nejvyšším soudem byla stanovena základní pravidla pro výpočet výše
přiměřeného zadostiučinění, je důležitým východiskem, které nicméně nezbavuje soudy
nižších stupňů povinnosti individuálně posoudit každý případ a na základě toho stanovit
adekvátní zadostiučinění, a to (eventuálně) i mimo rozpětí stanovené Nejvyšším

363

Viz. více v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.4.2013, č.j. 58 Co 130/2013-146.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.1.2013, sp. zn. 30 Cdo 2922/2012[online]. 2016
[cit. 2016-06-01]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6A8708B9747D19BFC1257B0C003CB64
F?openDocument&Highlight=0,.
365
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2013, sp. zn. 30 Cdo 679/2013[online]. 2016
[cit. 2016-06-01]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FA1C2900B4DE56B7C1257B6300359BA
0?openDocument&Highlight=0,.
364
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soudem. 366 V odůvodnění rozsudku mu pak musí být výše přiznaného zadostiučinění
zdůvodněna tak, aby bylo obsaženo hodnocení, ve kterém soud vyšel ze základní částky,
která byla stanovena násobkem celkové doby řízení v letech nebo v měsících, a částky
přiznávané za jednotku času řízení s tím, že následně bude připočten či odečten vliv
skutečností vyplývajících z kritérií, které obsahuje ust. § 31a odst. 3 písm. b) až e) zákona
č. 82/1998 Sb.367
Na závěr nutno podotknout, že dle názoru Nejvyššího soudu je možno dle
ust. § 152 odst. 2 o.s.ř. rozhodovat i v těchto věcech nejdříve o základu projednávané věci
tzv. mezitímním rozsudkem, který je rozhodnutím o skutkovém základu sporu
(skutkovém ději), přičemž jako základ věci je nutné rozumět posouzení všech otázek,
které vyplývají z uplatněného nároku, s výjimkou okolností týkajících se pouze výše
nároku. K tomu však Nejvyšší soud správně ještě zdůraznil, že takovým rozhodnutím
nelze řešit pouze dílčí spornou právní otázku týkající se uplatněného žalobního návrhu,
ani otázku, která má pro rozhodnutí ve věci samé povahu otázky předběžné a je rovněž
třeba, aby se soud při jeho vydávání vypořádal např. s promlčením nebo prekluzí nároku,
se spoluzaviněním poškozeného na vzniku škody, s případným vyloučením náhrady
škody nebo existencí důvodů vyloučení odpovědnosti.368
Pouze pro úplnost lze ještě poznamenat, že poškozenému náleží rovněž právo
na úrok z prodlení, a to jak správně dospěl Nejvyšší soud, ode dne následujícího
po uplynutí lhůty šesti měsíců poté, kdy byl poškozeným nárok řádně uplatněn postupem
podle ust. § 14 zákona č. 82/1998 Sb. Stát se totiž jako dlužník z odpovědnostního
závazkového právního vztahu ocitá v prodlení teprve marným uplynutím této lhůty
(a nikoliv uplynutím lhůty, kterou stanovil poškozený při uplynutí nároku) a tedy má

366

Nález Ústavního soudu ze dne 9.12.2010, sp. zn. III. ÚS 1320/10 [online]. 2016
[cit. 2016-06-03]. Dostupný z:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=68571&pos=1&cnt=1&typ=result.
367
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13.4.2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010-VIII [online]. 2016 [cit. 2016-07-29]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A85
0?openDocument&Highlight=0.
368
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.3.2003, sp. zn. 29 Odo 609/2002[online]. 2016
[cit. 2016-06-03]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BAFAA55DE14277F3C1257A4E0066FD3
0?openDocument&Highlight=0,.

140

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

povinnost zaplatit poškozenému rovněž i úrok z prodlení až teprve ode dne následujícího
po uplynutí lhůty.369
Ohledně náhrady nákladů řízení je ještě důležité zmínit, že je třeba je hodnotit
ve smyslu zásad úspěchu ve věci obdobně jako plný úspěch dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.,
jestliže je výsledek řízení takový, že poškozený žalobce dosáhne satisfakce tím, že škůdci
je uložena povinnost nahradit mu imateriální újmu nebo mu poskytnout satisfakci
morální, popřípadě dosáhne toho, že je konstatováno porušení jeho práva, a to ačkoliv
žalobci nebylo přiznáno jím požadované plnění nebo jeho výše.370

369

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.6.2003, sp. zn. 25 Cdo 2060/2001[online]. 2016
[cit. 2016-06-03]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/9D14057A9E8733FAC1257A4E0064B28
5?openDocument&Highlight=0,.
370
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.2.2014, sp. zn. 30 Cdo 2707/2013[online]. 2016
[cit. 2016-07-29]. Dostupné z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/63D335166BDAE00DC1257C860043CD1
4?openDocument&Highlight=0,.
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REGRESNÍ ÚHRADA
Zákon č. 82/1998 Sb. rovněž upravuje i tzv. právo na regresní úhradu, které

dle důvodové zprávy k uváděnému zákonu zajišťuje: „aby důsledky způsobené škody
mohly dopadnout na ty subjekty, jež škodu skutečně způsobily, zaplatí-li ti, kdo za škodu
odpovídají, poškozenému náhradu.“

371

Ač má institut regresní úhrady taktéž

kompenzační roli, je dle judikatury hlavním smyslem práva státu na regresní úhradu
zejména to, aby osoby zúčastněné na výkonu veřejné moci byly vedeny k odpovědnému
plnění jejich povinností tak, aby nedocházelo k porušování práv osob, vůči kterým
se veřejná moc vykonává.372 Na úvod ještě nutno říci, že se nejedná o povinnost, nýbrž
o právo oprávněného subjektu regresní úhradu požadovat, a to jestliže budou splněny
podmínky stanovené v ust. § 16 až § 18 zákona č. 82/1998 Sb. Podle ust. § 16 zákona
č. 82/1998 Sb. je dána možnost požadovat regresní úhradu na úředních osobách
a na územních celcích v přenesené působnosti. 373 Podle důvodové zprávy nebyla
navrhnuta možnost požadovat regresní úhradu po státních orgánech, když ve vztahu mezi
státem a státními orgány financovanými ze státního rozpočtu se smysl regresní úhrady
spočívající v tom, že dopad náhrady škody je přenesen na subjekty, kterými byla škoda
skutečně způsobena, ztrácí.374 Samotné ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.
nám pak stanoví, že stát může na úředních osobách a na územních celcích v přenesené
působnosti požadovat regresní úhradu, jestliže nahradil škodu způsobenou nezákonným
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo jestliže poskytl zadostiučinění
za vzniklou nemajetkovou újmu ze stejného důvodu a jestliže tyto úřední osoby nebo
územní celky škodu způsobily. 375 Předně se odpovědnost uplatňuje vůči nestátním
371

Důvodová zpráva k zákonu 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), zvláštní část, k § 16.
372
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.10.2010, sp. zn. 30 Cdo 1328/2009[online]. 2016
[cit. 2016-06-22]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C231B908475948D3C1257A4E006587A
A?openDocument&Highlight=0,.
373
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 202-204. ISBN
978-80-7400-427-8.
374
Důvodová zpráva k zákonu 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), zvláštní část, k § 16.
375
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 16 odst. 1.
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subjektům, tedy vůči právnickým a fyzickým osobám, na něž byla státní správa
delegována zákonem nebo na jeho základě a dále vůči notářům a soudním exekutorům
při výkonu činností podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. Dále se odpovědnost
uplatňuje vůči krajům a obcím v přenesené působnosti. Pro to, aby mohlo být právo
na regresní úhradu uplatněno, je nepodstatné, zda stát nahradil škodu nebo poskytl
zadostiučinění na základě předběžného projednání nároku nebo na základě rozsudku
soudu. Orgánem příslušným k uplatnění práva na regresní úhradu jsou ministerstva a jiné
ústřední orgány podle ust. § 6 zákona č. 82/1998 Sb. V těchto případech se výše regresní
úhrady nikterak neomezuje a na rozdíl od případů uvedených v ust. § 17 zákona
č. 82/1998 Sb. je tak nárokována ve výši plné. 376

Podle ust. § 16 odst. 2 zákona

č. 82/1998 Sb. jestliže bylo rozhodnutí územního samosprávného celku přezkoumáno
příslušným orgánem a následně rozhodnutí tohoto orgánu a územního samosprávného
celku byla zrušena pro nezákonnost, může stát požadovat regresní úhradu na kraji,
a to jestliže je příslušným orgánem orgán kraje, nebo na územním samosprávném
celku.377 K tomu je nutno poznamenat, že regres je v tomto případě směřován proti obci
nebo kraji samotnému a nikoliv proti osobám u něj zaměstnaných či jeho
funkcionářům. 378 Dále je nezbytné podotknout, že jestliže se vydávající orgán řídil
nesprávným právním stanoviskem příslušného orgánu, jež původní zákonné stanovisko
zrušil, a v důsledku toho bylo vydáno nezákonné rozhodnutí, nemá stát na regresní úhradu
právo. To však platí pouze pro případy, kdy původní rozhodnutí bylo zákonné.379 Podle
důvodové zprávy se bude obvykle jednat o případy, kdy rozhodnutí obce bylo
přezkoumáno okresním úřadem ve správním řízení nebo soudem v rámci správního
soudnictví.380 Podle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 82/1998 Sb. regresní úhrada může být
státem požadována jen ve výši, která odpovídá účasti územního celku v samostatné
376

MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 148149. ISBN 978-80-7502-021-5.
377
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 16 odst. 2.
378
MATES, Pavel, SEVERA, Jakub. Odpovědnost státu za výkon veřejné moci. Praha: Leges, 2014. s. 149.
ISBN 978-80-7502-021-5.
379
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 16 odst. 3.
380
Důvodová zpráva k zákonu 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), zvláštní část, k § 16.

143

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

působnosti, územního celku v přenesené působnosti nebo úřední osoby na způsobení
vzniklé škody.381
Na rozdíl od shora citovaného ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. upravuje ust. § 17
zákona č. 82/1998 Sb. právo na regresní úhradu přímo vůči osobám, jež se na vydání
nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu podílely.382 To je však
podmíněno tím, že k vydání předmětného rozhodnutí nebo k úřednímu postupu byly
takové osoby oprávněné. V případě, že by tomu tak nebylo, musel by stát případnou
náhradu škody či nemajetkové újmy uplatnit podle obecných ustanovení občanského
zákoníku. Výjimku z tohoto ustanovení však tvoří soudci a státní zástupci, pro něž platí,
že jestliže byla státem nahrazena škoda, jež vznikla z nezákonného rozhodnutí nebo
z nesprávného úředního postupu, na kterých se podílely takové osoby, či bylo z totožného
důvodu poskytnuto zadostiučinění za nemajetkovou újmu, je dána státu možnost
požadovat regresní úhradu pouze jestliže byla vina soudce či státního zástupce zjištěna
v kárném řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců
a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů či byla-li jejich vina zjištěna v řízení
trestním.383 Podle důvodové zprávy je touto výjimkou garantována nezávislost soudců
upravená v čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky. 384 V návaznosti na shora citované
ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb., dle něhož má stát právo požadovat regresní úhradu
na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, je ust. § 17 odst. 3
zákona č. 82/1998 Sb. založeno následné právo těchto úředních osob a územních celků
v přenesené působnosti na regresní úhradu vůči jejich zaměstnancům podílejícím
se na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. To je však
podmíněno tím, že tyto úřední osoby či územní celky v přenesené působnosti státu samy
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regresní úhradu podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. zaplatily.385 V případě, že je podle
ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. nárok na regresní úhradu uplatňován proti osobě, u které
to, že se účastnila na výkonu veřejné moci, náleželo k povinnostem v rámci služebního,
pracovního či obdobného poměru, řídí se výše regresní úhrady zvláštními předpisy.386
Tímto předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, kde v ust. § 257 odst. 2
je upraveno, že výše požadované náhrady škody, jež byla způsobena nedbalostí, nesmí
přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného výdělku před porušením
povinnosti, jíž škodu způsobil. Takové omezení však neplatí pro případy, kdy škoda byla
způsobena v opilosti, zneužitím jiných návykových látek nebo úmyslně. 387 Nezbytné je
však k tomu zdůraznit, že tuto úpravu nelze uplatnit u ostatních subjektů povinných
z regresní úhrady, jakými jsou například osoby, které vykonávají své pravomoci z titulu
čestné funkce. V těchto případech regresní úhrada nesmí přesáhnout jednu šestinu částky
zaplacené státem poškozenému, přičemž je stanoven limit ve výši maximálně
5.000,- Kč. 388 V odst. 5 ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. je pak zákonem u nároku
na regresní úhradu vyloučen nárok náhrady škody podle obecných předpisů.

389

Dle důvodové zprávy je důvodem takového vyloučení zejména ta skutečnost,
že v případech, kdy lze požadovat regresní úhradu, by se náhrada škody řídila různými
právními režimy.390 V posledním, 6. odstavci ust. § 17 zákona č. 82/1998, je zakotvena
ochrana zaměstnanců. Nelze uplatňovat nárok na regresní úhradu vůči zaměstnanci,
jestliže se podílel na nezákonném rozhodování nebo na nesprávném úředním postupu
na příkaz nadřízeného. Tato ochrana zaměstnance však neplatí pro případy, kdy
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by se uposlechnutím příkazu nadřízeného dopustil trestného činu.391 Uposlechnout pokyn
je povinností zaměstnance vyplývající z ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce,
a pakliže se jedná o příslušníky bezpečnostních sborů, je povinnost poslechnout rozkaz
zakotvena v ust. § 46 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Za tyto zaměstnance či příslušníky bezpečnostních sborů nese odpovědnost ten, kdo dal
k realizování nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu pokyn
či příkaz. To však neplatí, jestliže se splněním takového pokynu či příkazu zaměstnanec
či příslušník bezpečnostního sboru dopustil trestného činu.392
Pro regresní úhradu podle ust. § 16 a ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. platí společná
ustanovení obsažená v ust. § 18 zákona č. 82/1998 Sb. Tato společná ustanovení je třeba
obdobně rovněž použít i pro regresní úhradu v rámci odpovědnosti územních
samosprávných celků obsaženou v ust. § 24 a § 25 zákona č. 82/1998 Sb. 393 První
odstavec jmenovaného ust. § 18 zákona č. 82/1998 Sb. stanoví, že právo na regresní
úhradu vzniká pouze, jestliže škoda byla způsobena zaviněným porušením právní
povinnosti.394 Jak z citovaného odst. 1 vyplývá, nárok na regresní úhradu je na rozdíl
od odpovědnosti státu (či územních samosprávných celků) za škodu založené
na objektivním principu bez možnosti liberace, založen na odpovědnosti za zavinění.
Vzhledem k tomu, že zákonem není stanoveno, o jaké zavinění se má jednat, a dále
vzhledem k tomu, že dle nauky trestního práva je rozeznáváno zavinění úmyslné,
a to buď úmysl přímý nebo nepřímý, nebo zavinění nedbalostí, a to buď nedbalost
vědomá, nebo nevědomá, je otázkou, jaké zavinění postačí pro vznik práva na regresní
úhradu. 395 Jak se k tomu správně vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne
8.6.2011, když konstatoval, že jelikož není zákonem stanovena forma zavinění pro účely
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regresní odpovědnosti, postačuje i prokázání zavinění protiprávního jednání ve formě
nedbalosti, a to i nevědomé.396 Ta je dle názoru Nejvyššího soudu charakteristická tím,
že: „povinná osoba nechtěla státem odškodnitelnou újmu způsobit a ani nevěděla, že její
jednání (či opomenutí) k ní může vést, ačkoli to vzhledem ke svému postavení při výkonu
pravomocí státu vědět měla a mohla“.397 Důvodová zpráva pak jmenované ustanovení
odůvodňuje tím, že touto úpravou má být vyloučeno to, aby se regresní úhrada požadovala
po tom, kým byl sice jeho rozhodnutím nebo úředním postupem porušen zákon nebo
se na takové činnosti podílel, avšak stalo se tak pouze, protože se řídil podzákonným
předpisem odporujícím zákonu.398 Povinnost prokázat zavinění má žalobce, tedy ten, kdo
nárok na regresní úhradu uplatňuje. 399 Jak vidno, u regresní úhrady není na rozdíl
od obecné úpravy odpovědnosti za škodu zavinění předpokládáno.400 V případě, že škodu
způsobilo více osob, uplatňuje se odpovědnost dílčí, kdy každá z nich je povinna regresní
úhradu zaplatit podle své účasti na způsobené škodě. 401 Dle důvodové zprávy bylo
citované ustanovení do zákona vloženo z toho důvodu, že vzhledem k víceinstančnímu
rozhodování může k nezákonnosti rozhodnutí přispět vícero subjektů a státem tedy může
být v rámci regresní úhrady požadována jen ta část zaplacené náhrady škody, jež je
odpovídající účasti daného subjektu na způsobené škodě.402 V odůvodněných případech
však může být soudem rozhodnuto, že odpovídají společně a nerozdílně, tedy že každá
povinná osoba odpovídá v celém rozsahu za ostatní a všichni odpovídají za každého
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povinného jednotlivce a že oprávněnou osobou může být požadována regresní úhrada
od jakéhokoliv z povinných, který však nemá oprávnění se proti takovému požadavku
oprávněného bránit.

403

V případech, kdy bylo soudem takto rozhodnuto, stanoví

ust. § 18 odst. 4 zákona č. 82/1998 Sb., že ten kdo je povinen regresní úhradu platit
společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé
škody. 404 Citované ustanovení se tak dotýká vnitřní úpravy poměrů mezi osobami
povinnými, které se však nikterak nepromítne navenek do celkové povinnosti uhradit
regresní úhradu, kterou mají povinné osoby vůči osobě oprávněné.405 Následující odst. 5
pak zakotvuje moderační právo soudu, na jehož základě regresní úhrada může být soudem
přiměřeně snížena. Jako hlediska, k nimž má být zejména přihlíženo, stanoví, jak
ke škodě došlo a osobní a majetkové poměry fyzické osoby, která škodu způsobila. Zákon
však neumožňuje soudu, aby snížil regresní úhradu v případech, kdy byla škoda
způsobena úmyslně.406 Odstavcem 6 zákonodárce pak stanovil, že osoby, vůči kterým byl
nárok na regresní úhradu uplatněn, mají proti tomu subjektu, který na nich regresní úhradu
požaduje, právo uplatnit veškeré námitky, jež by mohly být tímto subjektem uplatněny
vůči poškozenému v řízení o náhradu škody.407
Regresní úhradu může uplatnit rovněž i územní samosprávní celek, a to vůči státu
nebo kraji. Jedná se o velmi specifickou regresní úhradu přiznanou územnímu
samosprávnému celku, který nahradil v samostatné působnosti škodu nebo nemajetkovou
újmu, jíž způsobil vydáním nezákonného rozhodnutí, když se při jeho vydání řídil
nesprávným právním názorem příslušného orgánu, který původní zákonné rozhodnutí
územního celku v řízení zrušil, nebo jestliže z totožného důvodu poskytl zadostiučinění
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za vzniklou nemajetkovou újmu.408 Územní samosprávný celek může regresní úhradu
vůči státu nebo kraji tedy uplatnit jedině, jestliže bylo původní rozhodnutí zákonné a bylo
zrušeno pouze z důvodu, že se územní samosprávný celek řídil nesprávným právním
názorem, který vyslovil orgán státní správy, orgán kraje nebo soudu ve svém zrušujícím
rozhodnutí a dopadem toho byl vznik objektivní odpovědnosti územního samosprávného
celku. Regresní úhradu pak územní samosprávný celek požaduje na příslušném orgánu,
tedy na tom, kdo rozhodnutí obsahující nesprávný právní názor vydal, tj. kraj nebo stát.409
Tato právní úprava vychází z toho, že občanským soudním řádem i správním řádem je
stanoveno, že právní názor orgánu rozhodujícího o opravném prostředku, jenž zrušil
rozhodnutí obce, je pro obec závazný. 410 V případě, že byla územním samosprávným
celkem v samostatné působnosti nahrazena škoda, či bylo poskytnuto zadostiučinění
za nemajetkovou újmu nebo byla zaplacena regresní úhrada, je zákonem územnímu
samosprávnému

celku

umožněno

požadovat

regresní

úhradu

od

těch,

kdo se na nesprávném úředním postupu nebo na vydání nezákonného rozhodnutí
podíleli.411 Obdobně se použijí v těchto případech ustanovení § 16 odst. 4, § 17 a § 18
zákona č. 82/1998 Sb.412 Z toho tak vyplývá, že se mají aplikovat stejné obecné zásady
i totožný rozsah regresní úhrady jako v případě regresní úhrady v oblasti odpovědnosti
státu a má tak být zajištěna rovná úprava práva na regresní úhradu. I územním
samosprávným celkem tak může být žádána regresní úhrada pouze ve výši, která
odpovídá účasti individuálních odpovědných osob na způsobení vzniklé škody,

408
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v limitech, jež stanoví ustanovení § 17 zákona č. 82/1998 Sb. a za shodného použití
ust. § 18 zákona č. 82/1998 Sb.413

413

VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 223-224. ISBN
978-80-7400-427-8.
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PROMLČENÍ NÁROKU

Smysl institutu promlčení i ve vztazích odpovědnosti za škodu, která byla způsobena
výkonem veřejné moci, spočívá v motivaci poškozeného ke včasnému výkonu
subjektivních občanských práv. V zákoně č. 82/1998 Sb. je obsažena v ust. § 32 až § 35
zvláštní úprava promlčení týkající se především počátku a délky lhůt. Nemění však
ničeho na obecné podstatě promlčení, kterou je pro poškozeného v případě uplatnění
námitky promlčení nepříznivý důsledek v podobě zániku nároku (nikoliv však samotného
práva). Po uplynutí promlčecí lhůty je stát pořád dlužníkem, který je povinný plnit
a jestliže v soudním řízení s úspěchem uplatní námitku promlčení, jeho dluh nezanikne
a v případě, že jej splní, nebude se u oprávněného jednat o bezdůvodné obohacení.
Základní předpoklad promlčení představuje to, že oprávněným nebylo jeho právo
vykonáno, tedy nebylo jím uplatněno v zákonem stanovené lhůtě žalobou podanou
u soudu proti odpovědnému subjektu. K tomu nutno poznamenat, že právo může být
uplatněno jak podáním samotné žaloby, tak taktéž i vzájemnou žalobou nebo námitkou
započtení.414
Ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. je upravena délka a počátek běhu
subjektivní promlčecí lhůty, v níž je nutné uplatnit nárok na náhradu škody, která byla
způsobena nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím, když stanoví
tříletou subjektivní lhůtu s počátkem běhu ode dne, kdy se poškozený o škodě a o tom,
kdo za ni odpovídá, dozvěděl. Pro případ, že je podmínkou pro uplatnění práva na náhradu
škody zrušení rozhodnutí, stanoví věta druhá citovaného ustanovení počátek běhu
promlčecí lhůty ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí.415 Tato věta druhá
však nepředstavuje speciální ustanovení ve vztahu k větě první, ale jedná se pouze o její
modifikaci, která se nepoužije v případě, že se oprávněný dozvěděl o vzniku škody
až po doručení zrušovacího rozhodnutí.416 V následujícím odst. 2 téhož ustanovení § 32
je pak zákonem stanovena objektivní promlčecí lhůta, a to (s výjimkou škody na zdraví)
414

VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 319-335. ISBN
978-80-7400-427-8.
415
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 32 odst. 1.
416
VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 319-335. ISBN
978-80-7400-427-8.
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v délce deseti let s počátkem běhu ode dne, kdy oprávněnému bylo doručeno (oznámeno)
nezákonné rozhodnutí, kterým mu byla způsobena škoda.417 Z uvedeného tak vyplývá,
že pro nároky na náhradu škody, která byla způsobená nezákonným rozhodnutím,
je zákonem stanovena kombinovaná subjektivní a objektivní promlčecí lhůta, přičemž
každá běží nezávisle na sobě a k promlčení dojde uplynutím jedné z nich. Vzhledem
k tomu tak objektivní promlčecí lhůta běží nezávisle na tom, kdy se o vzniku škody
oprávněný dozví a kdy mu začne běžet subjektivní lhůta, a tedy není vyloučeno, aby
výjimečně objektivní promlčecí lhůta uplynula dříve, než se oprávněný vůbec o vzniku
škody dozví. Jak již uvedeno výše, objektivní promlčecí lhůta neplatí pro nárok
na náhradu škody na zdraví, pro nějž platí jen promlčecí lhůta subjektivní. Speciálně je
upravena v ust. § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. promlčecí lhůta nároku na poskytnutí
zadostiučinění za nemajetkovou újmu, přičemž zákon rozlišuje promlčení nároku
založeného nepřiměřenou délkou řízení od ostatních nároků. Ve všech případech je
v zákoně kombinována na sobě nezávislá subjektivní šestiměsíční lhůta a objektivní
desetiletá lhůta.

418

V případě, že nejde o nesprávný úřední postup spočívající

v nepřiměřené délce řízení, je třeba při úvahách o promlčení práva na přiměřené
zadostiučinění postupovat podle věty první uvedeného odst. 3 stanovícího subjektivní
šestiměsíční promlčecí lhůtu běžící ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé
nemajetkové újmě, a objektivní desetiletou promlčecí lhůtu s počátkem běhu ode dne,
kdy nastala právní skutečnost, s níž je vznik nemajetkové újmy spojen. V případech,
kdy vznikla nemajetková újma nesprávným úředním postupem dle ust. § 13 odst. 1 věty
druhé a třetí nebo ust. § 22 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 82/1998 Sb., věta druhá
odst. 3 zmiňovaného ust. § 32 stanoví, že promlčecí lhůta neskončí dříve než za šest
měsíců od skončení řízení, ve kterém k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.419
Z uvedeného tak vyplývá, že v případech újmy vyvolané nepřiměřenou délkou řízení je
běh jak subjektivní, tak objektivní promlčecí lhůty modifikován tím, že není možné, aby

417
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promlčení nastalo dříve, než uplyne doba šesti měsíců od skončení tohoto řízení.420 Podle
důvodové zprávy je tímto v souladu s judikaturou ESLP podtržen pohled na řízení jako
na jeden celek, když je možné požadovat náhradu nemajetkové újmy do zmiňovaných
šesti měsíců od skončení řízení, a to i v případech, když průtahy nastaly pouze v nějaké
z předešlých fází řízení. Možné je však se taktéž domáhat náhrady nemajetkové újmy,
i jestliže předmětné řízení stále ještě probíhá, je-li zcela očividné, že s ohledem
na konkrétní okolnosti nemůže být již dosavadní délka řízení považována za přiměřenou.
V takových případech je tak nezbytné, aby bylo poškozenému umožněno se domoci
náhrady ihned.421
Speciálně je v ust. § 33 zákona č. 82/1998 Sb. rovněž upraveno i promlčení nároku
na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření, když
je zákonem upravena pouze objektivní promlčecí lhůta v délce dvou let s počátkem běhu
ode dne nabytí právní moci zprošťujícího rozhodnutí, rozhodnutí, kterým bylo trestní
řízení zastaveno, zrušujícího rozhodnutí, rozhodnutím, kterým byla věc postoupena
jinému orgánu, nebo rozhodnutí odsuzujícího k mírnějšímu trestu. 422 Může se však
ale i stát, že škoda vznikne později, tedy až po právní moci zprošťujícího rozhodnutí,
což bude typické například pro škodu na zdraví spočívající ve ztížení společenského
uplatnění. V těchto případech se tak běh promlčecí lhůty odvíjí od okamžiku, kdy škoda
vznikla. K tomu je však nutné podotknout, že vzhledem k tomu, že zákon v citovaném
ust. § 33 hovoří pouze o škodě, mají nároky na náhradu nemajetkové újmy vlastní úpravu
promlčení v shora citovaném ust. § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., jež je založena
na kombinaci šestiměsíční subjektivní promlčecí lhůty a desetileté objektivní promlčecí
lhůty.423
Promlčení regresní úhrady upravuje ust. § 34 zákona č. 82/1998 Sb. s tím,
že pro veškeré nároky na regresní úhradu stanoví jednotnou roční promlčecí lhůtu, když
420
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pro nárok státu podle ust. § 16 a ust. § 17 odst. 1 a nárok územního celku v samostatné
působnosti podle ust. § 23 a ust. § 24 na regresní úhradu je stanoven počátek běhu
ode dne, kdy byla náhrada škody zaplacena. Pro nárok územního celku v přenesené
působnosti a úřední osoby podle ust. § 17 odst. 2 na regresní úhradu je stanoven počátek
běhu ode dne, kdy regresní úhrada byla zaplacena.424 Promlčecí lhůta v tomto poměrně
krátkém trvání je odůvodňována především skutečností, že regresní úhrady se týkají státu,
územních celků a úředních osob, u kterých není důvod nárok neuplatnit bez zbytného
odkladu.425
Jak již bylo rozebráno v předchozích kapitolách, poškozený musí nejprve svůj
nárok na náhradu škody uplatnit u příslušného ústředního orgánu uvedeného v ust. § 6
zákona č. 82/1998 Sb. Vzhledem k tomu by tak bylo nesprávné, aby byla již tak poměrně
krátká promlčecí lhůta zkrácena tím, že by důvodnost nároku musela být posuzována
uvedeným orgánem.426 Zákon č. 82/1998 Sb. ve svém ust. § 35 proto upravuje stavení
promlčecí lhůty, a to tak že promlčecí lhůta neběží po dobu odpovídající délce projednání
nároku u příslušného orgánu, tedy ode dne uplatnění nároku na náhradu škody
do skončení předběžného projednání příslušným ústředním úřadem, avšak nejdéle
po dobu šesti měsíců (což zákon č. 82/1998 Sb. příslušenému orgánu k projednání nároku
na náhradu škody dává).427 Je třeba, aby citované ustanovení § 35 zákona č. 82/1998 Sb.
bylo aplikováno i na případy, kdy poškozeným z nepřiměřeně dlouhého řízení byla
podána před datem 27.4.2006 z tohoto důvodu stížnost k ESLP. 428 Nejvyšší soud
se již vícekrát zabýval problematikou, kdy po uplynutí šestiměsíční lhůty stanovené
k předběžnému projednání nároku ust. § 14 zákona č. 82/1998 Sb., zbylo poškozenému
jen několik dní z promlčecí lhůty stanovené ust. § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.
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K tomu pak správně ve svém rozsudku ze dne 21.12.2011 uzavřel, že: „Zákonný
požadavek na předběžné projednání nároku u ústředního orgánu podle ust. § 14 zákona
č. 82/1998 Sb. je podmínkou pro případné uplatnění nároku u soudu, a z toho důvodu
se také podle ust. § 35 zákona č. 82/1998 Sb. po dobu šesti měsíců běh promlčecí doby
staví. Uvedené však neznamená, že poškozený může přestat sledovat běh promlčecí doby.
Žalobci nic nebrání v tom, aby žalobu k soudu podal i předtím, než se žalovaná k jeho
nároku vyjádří, obzvláště pokud mu hrozí promlčení jeho práva, neboť ust. § 14 zákona
č. 82/1998 stanoví podmínku uplatnění nároku u příslušného úřadu, nikoliv vydání
stanoviska žalované. Soud v takovém případě vyčká vyjádření příslušného orgánu a poté
pokračuje v řízení.“429

429

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.12.2011, sp. zn. 30 Cdo 1529/2011[online]. 2016
[cit. 2016-08-04]. Dostupný z:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6B01EAB7811B9512C1257A4E0067342
4?openDocument&Highlight=0,.
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PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADY ŠKODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM
ÚŘEDNÍM POSTUPEM NA SLOVENSKU

Za existence Československa upravoval náhradu škody způsobenou nesprávným úředním
postupem na území Slovenska, stejně tak jako u nás, zákon č. č. 58/1969 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným
úředním postupem. Tento zákon platil ve Slovenské republice i po rozpadu
Československa a vzniku samostatného státu Slovenská republika dne 1.1.1993.
Ke změně právní úpravy došlo až zákonem č. 514/2003 Z.z., o zodpovědnosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov účinného od 1.7.2004.
Nutno říci, že právní úprava náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem je
ve Slovenské republice konstruována velmi podobně jako v České republice. Stejně tak
jako náš zákon č. 82/1998 Sb. se právní úprava provedená ve Slovenské republice
zákonem č. 514/2003 Z.z. týká odpovědnosti za škodu způsobenou orgány veřejné moci
při výkonu veřejné moci, orgány uzemní samosprávy při výkonu samosprávy a rovněž
i upravuje předběžné projednání nároku na náhradu škody (nemajetkové újmy) a právo
na regresní úhradu. Totožné je i to, že v případě, že byla škoda způsobena orgány veřejné
moci při výkonu veřejné moci, je odpovědným subjektem stát a v případě, že byla škoda
způsobena orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy, je odpovědným
subjektem územní samospráva. Stát se odpovědnosti za škodu taktéž nemůže zprostit.
Na rozdíl od české právní úpravy je ve slovenské právní úpravě vymezen pojem výkon
veřejné moci a orgán veřejné moci, kdežto v české právní úpravě vymezení pojmů zcela
chybí. Ve věcech náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem jednají
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí anebo orgán
příslušný dle odst. 1 písm. d) až m) zákona č. 514/2003 Z.z. (např. Generální prokuratura
Slovenské republiky, Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky, Národní banka
Slovenska, Národní rada Slovenské republiky, Soudní rada Slovenské republiky a další).
Slovenská právní úprava tak na rozdíl od té naší (dle níž jednají jménem státu ministerstva
a další ústřední správní úřady, když výslovně vyjmenovává Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo financí, Českou národní banku a Nejvyšší kontrolní úřad), vyjmenovává
výslovně velké množství příslušných orgánů. Rozdíl lze spatřovat taktéž v tom,
že dle české právní úpravy v případě, že nelze určit příslušný úřad, je jím příslušné
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Ministerstvo financí, kdežto dle slovenské právní úpravy je to Ministerstvo
spravedlnosti.430
Nesprávný úřední postup je pak definován velmi podobně v obou úpravách.
Dle slovenské právní úpravy je však více upřesněno, co je rovněž považováno
za nesprávný úřední postup. Výslovně je uvedeno porušení povinnosti orgánu veřejné
moci učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě (stejně tak jako dle
naší právní úpravy obsažené v ust. § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., která navíc stanoví,
že za nesprávní úřední postup lze také v případě, že zákonem není stanovena žádná lhůta
pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí, považovat porušení povinnosti učinit úkon
nebo vydat rozhodnutí ve lhůtě přiměřené), nečinnost orgánu veřejné moci při výkonu
veřejné moci, zbytečné průtahy v konání nebo jiný nezákonný zásah do práv, právem
chráněných zájmů fyzických a právnických osob. Slovenská právní úprava dále ještě
výslovně uvádí, co se naopak za nesprávný úřední postup nepovažuje, když výslovně
konstatuje, že nesprávným úředním postupem není postup nebo výsledek postupu
Národní rady Slovenské republiky při výkonu její působnosti podle čl. 86 písm. a) a d)
Ústavy Slovenské republiky a postup nebo výsledek postupu vlády Slovenské republiky
při výkonu její působnosti podle čl. 119 písm. b) Ústavy Slovenské republiky. 431
Obdobně jako v českém zákoně č. 82/1998 Sb. je i zákonem č. 514/2003 Z.z.
uložena poškozenému povinnost uplatnit nárok na náhradu škody nejprve na základě
písemné žádosti poškozeného o předběžné projednání nároku s příslušným orgánem
a stejně tak jako dle naší právní úpravy je platné, že jestliže není příslušným orgánem
uspokojen nárok na náhradu škody anebo jestliže je uspokojena pouze jeho část do šesti
měsíců ode dne přijetí žádosti, nebo není-li příslušným orgánem poškozenému oznámeno,
že jeho nárok na náhradu škody neuspokojí, může se poškozený domáhat uspokojení
nároku nebo jeho neuspokojené části na soudě. 432 K tomu se vyjádřil i Krajský súd
v Bratislavě ve svém usnesení z 25.2.2013, sp. zn. 14 Co/18/2013, když vyslovil závěr,
že se v případě uplatnění nároku navrhovatele na náhradu škody podle zákona
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Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
In: 514/2003 Z.z. 2016.
431
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
In: 514/2003 Z.z. 2016, § 9 odst. 1.
432
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
In: 514/2003 Z.z. 2016, § 15, 16.
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č. 514/2003 Z. z. před jednáním na soudě předběžné projednání nároku na náhradu škody
před příslušným orgánem vyžaduje obligatorně a až teprve v případě, že příslušný orgán
uplatněný nárok nepřizná či jej nepřizná částečně ve lhůtě 6 měsíců od přijetí žádosti
o předběžné projednání nároku, je žadatel oprávněn se domáhat přiznání náhrady škody
na soudě. 433 Slovenská právní úprava, na rozdíl od té naší, výslovně dále říká,
že při uplatnění nároku na soudě může být poškozeným požadována úhrada jen v rozsahu
nároku, který byl předběžně projednaný, a z titulu, který byl předběžně projednaný. 434
Zásadní rozdíl mezi českou právní úpravou a slovenskou právní úpravou spočívá
především v ustanoveních, které upravují délku promlčecích lhůt. Jak již v předchozí
kapitole blíže rozebráno, promlčecí lhůty jsou v české právní úpravě upraveny v ust. § 32
až § 35 zákona č. 82/1998 Sb., přičemž dle ust. § 32 činí v případě majetkové újmy
subjektivní promlčecí lhůta tři roky. Pro případ nemajetkové újmy však platí,
že subjektivní promlčecí lhůta činí pouhých šest měsíců. Objektivní lhůta je pak
pro materiální i nemateriální újmu stejná a činí deset let.435 Dle slovenské právní úpravy
obsažené v ust. § 19 až § 20 zákona č. č. 514/2003 Z.z. je však subjektivní promlčecí
lhůta tři roky, což platí, na rozdíl od té české právní úpravy, rovněž i pro promlčení práva
na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem. Objektivní
promlčecí lhůta je pak, stejně tak jako u české právní úpravy, deset let. To však
dle slovenské právní úpravy neplatí, pokud se jedná o škodu na zdraví nebo o škodu, která
byla způsobena rozhodnutím o zatknutí, zadržení nebo jiném zbavení osobní svobody
nebo rozhodnutím o trestu, o ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě. 436 Jak
ze shora uvedeného vyplývá, v české právní úpravě je pro případ nemateriální újmy
stanovena promlčecí lhůtě pouhých šest měsíců, v čemž je možné spatřovat jisté
zvýhodnění státu – České republiky jako zákonodárce a rovněž subjekt práva. Touto
problematikou se však zabýval i Ústavní soud ČR, když například ve svém usnesení
ze dne 9.7.2012, sp. zn. IV. ÚS 1615/12 dospěl k závěru, že: „ustanovení § 32 odst. 3
433

JAKUBÁČ, Róbert. Judikatúra vo veciach zodpovědnosti štátu. Bratislava: Iura Edition, 2013. s. 47. ISBN
978-80-8078-676-2.
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Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
In: 514/2003 Z.z. 2016, § 16.
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Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 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). In: 82/1998 Sb. 2016, § 32 - § 35.
436
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
In: 514/2003 Z.z. 2016, § 19.
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zákona č. 82/1998 Sb. je ústavně konformní, neboť nezakládá nerovnost mezi jednotlivými
poškozenými, bezdůvodně neprivileguje stát a není projevem svévole zákonodárce,
protože odchylnou úpravu otázky promlčení dovoluje specifický charakter uplatňovaného
nároku, přičemž stanovená promlčecí lhůta poskytuje dostatečný časový prostor k jeho
uplatnění. Ani stěžovatelem tvrzená roztříštěnost a vnitřní nekonzistence úpravy
odškodňování nemajetkové újmy není důvodem pro zásah Ústavního soudu, jsou-li práva
a povinnosti dotčených subjektů z napadené právní normy bez pochyb patrna, případně
lze-li je zjistit náležitým výkladem.“437
Další rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou je možné spatřovat v tom,
že slovenská právní úprava, na rozdíl od té české, upravuje od účinnosti změny zákona
č. 514/2003 Z. z. provedené zákonem č. 412/2012 Z. z. ze dne 27.11.2012 výslovně výši
poskytované náhrady nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, když v ust. § 17 odst. 4 říká, že výše náhrady
nemajetkové újmy nemůže být vyšší, než výše náhrady poskytované osobám poškozeným
násilnými trestnými činy podle zvláštního předpisu.438 Tímto zvláštním předpisem je pak
zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňování osob poškodených násilnými trestnými činmi
v znení zákona č. 79/2008 Z. z., který ve svém ust. § 6 říká, že celková suma odškodnění
poskytnutá podle tohoto zákona nesmí přesáhnout padesátinásobek minimální mzdy.439
K tomu nutno podotknout, že pro rok 2016 byla nařízením vlády Slovenskej republiky
č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 stanovena
měsíční minimální mzda ve výši 405,- EUR.440 Vzhledem k tomu je tak v současné době
stanoven na Slovensku limit zhruba ve výši 546.750,- Kč. Česká právní úprava žádný
takovýto zákonem stanovený limit neobsahuje, avšak, jak již v předchozích kapitolách
rozebráno, bylo Nejvyšším soudem České republiky vydáno sjednocující stanovisko
sp. zn. Cpjn 206/2010 stanovující doporučený rámec, ve kterém by se výše poskytnutého

437

Usnesení Ústavního soudu ze dne 9.7.2012, sp. zn. IV. ÚS 1615/12[online]. 2016 [cit. 2016-08-30].
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zadostiučinění měla pohybovat. K tomu nutno podotknout, že tímto doporučeným
rámcem se rozhodující orgány drží.
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ZÁVĚR

V každém demokratickém právním státě představuje nesprávný úřední postup orgánů
při výkonu veřejné moci negativní jev. Přesto se nejedná o jev nijak výjimečný, nesprávný
úřední postup tu vždy byl, je a zřejmě i bude. V každém právním státě by tak měl být
vytvořen systém právních mechanismů sloužících jak k ochraně před vznikem
nesprávného úředního postupu, tak i k odstranění právních důsledků vzniklých
nesprávným úředním postupem, a to včetně zajištění náhrady škody či nemajetkové újmy.
Jedním z těchto ochranných mechanismů je v našem státě institut odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem. K tomu je však
nutno říci, že jeho primárním účelem není zabránění vzniku nesprávného úředního
postupu nebo odstranění stavu již vzniklého nesprávného úředního postupu, ale primárně
je jeho funkcí a cílem náhrada škody, případně nemajetkové újmy, která vznikla
v důsledku již nastalého nesprávného úředního postupu. Jak již bylo v úvodu nastíněno,
právní základ tohoto institutu je obsažen v čl. 36 odst. 3,4 Listiny základních práv
a svobod, přičemž podmínky a podrobnosti upravuje zákon č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Ačkoliv je odpovědnost
za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem odpovědností za porušení
veřejnoprávních norem, je odpovědnostní vztah soukromoprávní a k rozhodování
o náhradě škody či nemajetkové újmy jsou příslušné civilní soudy, kdy se v první instanci
jedná o soudy okresní. Dle naší právní úpravy za škodu či nemajetkovou újmu
způsobenou nesprávným úředním postupem odpovídá stát či územní samosprávné celky,
přičemž podmínkou vzniku jejich odpovědnosti je kumulativní splnění celkem tří
předpokladů, a to existence odpovědnostního titulu, vznik újmy (majetkové
či nemajetkové) a jako poslední zde musí být příčinná souvislost mezi existencí
nesprávného úředního postupu a vznikem újmy. Odpovědnostní titul v těchto případech
představuje existence nesprávného úředního postupu.
V české justici je jedním z problematických jevů v rámci nesprávného úředního postupu
nepřiměřená délka soudních řízení. Jedná se však o problém komplexní, který úzce
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souvisí s celkovým stavem, fungováním a hlavně financováním českého soudnictví
a proto v dohledné době nelze především v některých okresech a krajích očekávat jeho
nápravu. Nutno však říci, že novela zákona č. 82/1998 Sb. provedená zákonem
č. 160/2006 Sb. znamenala zásadní průlom pro odškodňování nemajetkové újmy vzniklé
v důsledku nepřiměřené délky řízení, neboť do zákona č. 82/1998 Sb. byla zavedena
možnost poškozeného žádat přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.
Od této novely je poškozený povinen svůj nárok na přiměřené zadostiučinění uplatnit
nejprve u úřadu uvedeného v ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb. Ve většině případů
je příslušným úřadem Ministerstvo spravedlnosti České republiky, kde je zřízen přímo
odbor odškodňování, který žádost o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění posuzuje
a hodnotí, zda je nárok žadatele oprávněný. V případě, že dojde k závěru, že nárok
žadatele oprávněný je, konstatuje porušení práva či případně poskytne i přiměřené
zadostiučinění v penězích. Nutno podotknout, že ve většině případů je přiznána částka
nižší, než žadatel požadoval, neboť často je žadatelem vyžadována částka značně
nadsazená.

Při výpočtu přiměřeného zadostiučinění jak příslušný úřad v rámci

předběžného uplatnění nároku, tak poté v případě soudního řízení soud vychází
ze zákona, judikatury Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu i Evropského
soudu a taktéž z Manuálu k aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. Velmi kladně lze v tomto
ohledu hodnotit především snahu Nejvyššího soudu o dosažení konstantnosti výkladu
problematických otázek vznikajících při rozhodování o přiměřeném zadostiučinění
za nemajetkovou újmu. Nicméně i přesto není úplně možné některým excesům
v rozhodovací praxi soudů zabránit, když při rozhodování zejména o výši přiměřeného
zadostiučinění za nemajetkovou újmu musí být soudem vycházeno z tolika odlišných
pramenů majících různorodou povahu. Máme zde totiž zákon č. 82/1998 Sb., dále
judikaturu českých soudů a ESLP, ale i Manuál pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb., který
má pouze doporučující povahu. Zákonem č. 82/1998 Sb. totiž není dán téměř žádný
návod, jakým způsobem výši zadostiučinění vypočítat a úřady příslušné podle ust. § 6
zákona č. 82/1998 Sb. či soudy musí při určení jeho výše vycházet ze zákona, početné
judikatury Nejvyššího soudu České republiky a taktéž i ze shora uváděného Manuálu.
Proto je velmi podrobně problematice způsobu a rozsahu náhrady nemajetkové újmy
či škody věnována pátá část práce, která představuje těžiště rigorózní práce. Důkladně
jsou v ní vysvětleny formy satisfakce za vzniklou nemajetkovou újmu a též výpočet výše
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zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním
postupem. Zadostiučinění je poskytováno jako násobek zohlednitelné délky řízení
a základní částky stanovené s přihlédnutím ke skutečnosti, jak bylo řízení (ne)přiměřené,
a k okolnostem postupu orgánů veřejné moci v předmětné věci. Vzhledem k tomu,
že takto určenou výši zadostiučinění je možné dále modifikovat o určitý procentní rozsah
v návaznosti na určitá kritéria, je poukázáno i na ta, a to jak na ta stanovená judikaturou
Evropského soudu pro lidská práva, tak na ta, která byla v návaznosti na ně zakotvena
již v samotném zákoně č. 82/1998 Sb. a blíže vyložena judikaturou Nejvyššího soudu
České republiky a Manuálem pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. vydaným Ministerstvem
spravedlnosti – Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky
před Evropským soudem pro lidská práva. Následně je rozebrána i výše základní částky,
ze které je třeba dle závěru Nejvyššího soudu České republiky pro poměry České
republiky vycházet. Dále je pozornost soustředěna i na modifikaci o konkrétní hodnoty
navrhovanou v Manuálu pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. Jako součást této části je též
zařazen i rozbor dvou rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věcech týkajících
se České republiky, kde přestože byla totožná délka řízení vedených před českými soudy,
byla výše přiznaných zadostiučinění v každém případě odlišná. Pro porovnání jsou
rovněž rozebrána i rozhodnutí českého soudu ohledně výše přiznaného zadostiučinění
za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, kde je žalobcem
fyzická

osoba,

s níž

se

setkal

již

snad

každý

soud

v České

republice

a je pro ni charakteristické chování obstrukčního charakteru. Uvedená rozhodnutí jsou
zároveň i typickým příkladem rozhodnutí českých soudů ohledně snížení vypočtené
částky v soudním řízení.
Ve své rigorózní práci jsem náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným
úředním postupem uchopila komplexně a analyzovala jsem jak hmotněprávní úpravu
obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb., tak procesněprávní specifika řízení o náhradu škody
(příp. nemajetkové újmy), to vše ve světle judikatury Nejvyššího soudu České republiky,
Ústavního soudu a rovněž i Evropského soudu pro lidská práva.
V průběhu jsem taktéž poukazovala na konkrétní rozhodnutí soudů prvního stupně, soudů
odvolacích a na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, v nichž jsem se zejména
zaměřila na specifika v konkrétní věci soudy řešená a na rozbor vlivu různorodých
okolností na výši přiznaného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.
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Cílem bylo především odpovědět na otázky, v jakých pramenech práva je náhrada škody
způsobené nesprávným úředním postupem upravena, poukázala jsem rovněž i na právní
úpravu, která předcházela zákonu č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Dále jsem
popsala, co lze chápat pod pojmem nesprávný úřední postup, jaké jsou subjekty
odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci
nesprávným úředním postupem a taktéž, jaké jsou předpoklady odpovědnosti státu
či územního samosprávného celku za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou
nesprávným úředním postupem. Záměrem bylo též odpovědět na otázky, jakým
způsobem je nezbytné nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy uplatnit u ústředního
orgánu státní správy či posléze u soudu. Nejzásadnější otázka byla, jakým způsobem
a v jakém rozsahu se vzniklá škoda či nemajetková újma nahrazuje. Rovněž bylo mým
cílem poukázat na regresní úhradu a na promlčení nároku na náhradu škody
či nemajetkové újmy. Na závěr práce bylo poukázáno na slovenskou právní úpravu
náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem vycházející původně
ze stejného zákona č. 58/1969 Sb. jako naše česká úprava.
Za obohacující prvky rigorózní práce považuji především kapitolu pátou, kde byl velmi
podrobně ve světle judikatury a Manuálu pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. rozebrán
jednak způsob náhrady škody či nemajetkové újmy, jednak určení výše náhrady škody
či nemajetkové újmy a dále rozbor konkrétních rozhodnutí soudů prvního stupně, soudů
odvolacích a rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a porovnání s právní úpravou
na Slovensku.
Na závěr své rigorózní práce považuji za nutné vyjádřit se též ke stávající právní úpravě.
Současnou právní úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním
postupem provedenou v České republice zákonem č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti
za škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem shledávám jako dostatečnou a domnívám se, že odškodňování podle tohoto
zákona je účinným způsobem nápravy škody či nemajetkové újmy způsobené
nesprávným úředním postupem. Nicméně po podrobné analýze tohoto zákona
a po zkušenostech nabytých v praxi se domnívám, že má určité nedostatky, které by bylo
třeba eliminovat. Prvně mám za to, že je třeba odstranit nedostatek v tom, že zákon
č. 82/1998 Sb. klade na první místo nárok na náhradu škody. Naproti tomu je nemajetkové
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újmě věnováno pouze ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. (stanovující,
že za podmínek stanovených tímto zákonem stát a územní celky v samostatné působnosti
hradí rovněž i vzniklou nemajetkovou újmu) a ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb.,
které je velmi stručné, když pouze velmi stroze stanoví určitá pravidla pro určení způsobu
a rozsahu poskytnutí zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu a soudy v rámci
řízení či ústřední orgán státní správy v rámci předběžného uplatnění nároku
se při rozhodování o způsobu a rozsahu, v jakém bude zadostiučinění poskytnuto, musí
řídit judikaturou Nejvyššího soudu České republiky či Ústavního soudu České republiky
a rovněž i například Manuálem pro aplikaci zákona č. 82/1998 Sb. vydaným
Ministerstvem spravedlnosti – Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České
republiky před Evropským soudem pro lidská práva, který je pouhým doporučením,
jak by měla být Kanceláří vládního zmocněnce ustanovení zákona č. 82/1998 Sb.
aplikována. Navíc ustanovení § 31a zákona č. 82/1998 Sb. ani neuvádí, co je
nemajetkovou újmou rozuměno. Domnívám se, že zajistné není postačující, aby právo
(které dopadá na právní poměry osob, jež nejsou znalé výkladu soudů) bylo tvořeno
namísto zákonodárce soudy a je tedy třeba minimálně v zákoně č. 82/1998 Sb. více
konkretizovat způsob, jakým má být zadostiučinění za nemajetkovou újmu poskytováno,
a rovněž i určení výše zadostiučinění poskytovaného v penězích. Rovněž by nebylo
ani nepodstatné tanovit maximální výši zadostiučinění poskytovaného v penězích.
K samotnému názvu zákona č. 82/1998 Sb., kde je stále používán pojem „škoda“
(ač občanský zákoník č. 89/2012 Sb. již nevzal za východisko pojem „škoda“, ale pojem
„újma“) a o nemajetkové újmě v něm není ani zmínka, přičemž o nemajetkové újmě
se zákon zmiňuje, jak již shora konstatováno pouze v ust. § 1 odst. 3 a v ust. § 31a,
je třeba podotknout, že i to je nezbytné upravit a minimálně do samotného názvu pojem
nemajetková újma vložit, neboť to, že tohoto pojmu není užito ani v samotném názvu
zákona, může vyvolávat dojem, že stát a územní celky odpovědné za škodu nenesou
odpovědnost za vzniklou nemajetkovou újmu.
Dále se domnívám, že je třeba se zamyslet nad tím, že dle ust. § 31 odst. 4 zákona
č. 82/1998 Sb. je vyloučena náhrada nákladů zastoupení vzniklých v souvislosti
s předběžným uplatněním nároku na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy)
u ústředního orgánu státní správy. Dle komentáře i důvodové zprávy k zákonu č. 82/1998
Sb. je důvodem pro toto vyloučení neformální charakter předběžného uplatnění nároku.
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Je sice pravdou, že zákonem nejsou stanovena žádná procesní pravidla, ani náležitosti
podání k příslušnému úřadu, nicméně komentářem k zákonu č. 82/1998 Sb. je k tomuto
dodáno, že je třeba vycházet z toho, že z podání musí být zřejmé skutkové vylíčení toho,
z jakých důvodů je nárok na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) uplatňován, tak aby
jej nebylo možno zaměnit s jiným. Dále je třeba v návrhu specifikovat způsobenou újmu
a vztah příčinné souvislosti a rovněž je nutno, aby poškozený ve svém návrhu vyčíslil jím
požadovanou výši náhrady. V případě, že poškozený není právně zastoupen při tomto
předběžném uplatnění nároku ani není sám nikterak právně vzdělán, hrozí, že skutková
tvrzení vylíčí neúplně či k žádosti nepřipojí veškeré doklady, kdy v tom lepším případě,
jestliže ústřední orgán státní správy posoudí, že se jedná o žádost o náhradu škody
(příp. nemajetkové újmy) a ne například pouze o stížnost na postup některého z orgánů
veřejné moci, bude muset žadatele vyzvat k doplnění těchto tvrzení či dokladů, neboť
žadateli by nemělo být odpíráno uspokojení žádosti pouze z důvodu absence nějakého
tvrzení či dokladu. Rovněž je zde riziko, že poškozený podá žádost k nepříslušnému
ústřednímu orgánu státní správy a jestliže ji podá k některému z ústředních správních
úřadů ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 82/1998 Sb., bude tento povinen žádost
poškozeného o mimosoudní projednání nároku postoupit úřadu příslušnému. Avšak může
se i stát, že poškozený podá svoji žádost k úřadu, který není uveden v tomto ustanovení
a ten již nebude povinen žádost postoupit příslušnému úřadu. To vše vede přinejlepším
k prodloužení vyřízení žádosti poškozeného o mimosoudní projednání nároku. Jestliže
však má být smyslem předběžného uplatnění nároku poškozeného zabránění vyvolávání
nadbytečných soudních sporů a má být ústřednímu orgánu státní správy poskytnut
prostor, aby poškozenému mohl vyhovět smírnou cestou, je třeba, aby byl nárok
projednán během šesti měsíců, neboť v případě překročení této lhůty je zde sankcí riziko
soudního sporu. Z dosud získané praxe mohu konstatovat, že příslušné ústřední orgány
státní správy jsou mnohdy žádostmi o mimosoudní projednání nároku na náhradu škody
či nemajetkové újmy zahlceny a v případě, že žádost poškozeného není podána bez vad
a musí tedy poškozeného k doplnění tvrzení či dokladů vyzývat, nějakou dobu trvá,
než je výzva poškozenému doručena. Poté nějakou dobu trvá, než poškozený svoji žádost
doplní a to vše vede k prodloužení projednání žádosti a mnohdy poté dochází právě
k překročení šestiměsíční lhůty jen o pár dnů a poškozený již podává žalobu na náhradu
škody či nemajetkové újmy k příslušenému soudu. Domnívám se, že jestliže je zákonem

166

Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem

Mgr. Bc. Zdeňka Danielová 2016

stanovena povinnost předběžného projednání nároku, měla by být dána i možnost
(dle úspěchu ve věci) náhrady nákladů řízení vzniklých při projednávání uplatněného
nároku na náhradu škody u příslušného ústředního orgánu státní správy, aby byl nárok
poškozeného uplatněn bez vad a nárok byl tak projednán ve lhůtě šesti měsíců a došlo tak
skutečně k naplnění smyslu předběžného uplatnění nároku, tedy zabránění vyvolávání
nadbytečných soudních sporů. Ohledně předběžného uplatnění nároku jinak mohu
podotknout, že v zákoně č. 82/1998 Sb. zcela absentuje úprava postupu příslušného
ústředního orgánu státní správy a to jistě vede k nižší právní jistotě účastníků a bylo
by třeba jejich postup alespoň základně v zákoně upravit.
Taktéž se domnívám, že je třeba se zamyslet nad tím, že v ustanovení § 32 odst. 3
zákona č. 82/1998 Sb. je pro případ nemajetkové újmy stanovena subjektivní promlčecí
lhůta pouhých šest měsíců, když pro případ škody je pak stanovena subjektivní promlčecí
lhůta tři roky. Byť vím, že se k tomuto již vyjádřil Ústavní soud České republiky tak,
že ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. je ústavně konformní, když nezakládá
nerovnost mezi jednotlivými poškozenými, bezdůvodně neprivileguje stát a není
projevem svévole zákonodárce, domnívám se, že je v tom možné jisté zvýhodnění státu
a rovněž i subjektu práva spatřovat, kdy navíc právo na náhradu nemajetkové újmy
způsobené nesprávným úředním postupem je považováno za osobnostní právo a mělo
by se tak promlčovat ve lhůtě delší než šest měsíců, kterou stanoví zákon č. 82/1998 Sb.
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RESUMÉ
When the state power is being exercised, it might be exercised in contravention of the
rules set by the state itself and in this relation the pecuniary and non-pecuniary damage
might be caused. Regarding the fact that the state is obliged to comply with its law when
exercising the state authority and when the state legislation recognizes the principle that
no one shall incur damage without legal reason and, if caused, it should be compensated,
there must be an obligation for the state to be liable for such damage and to compensate
for such damage. This duty emerges for the Czech Republic from the Constitution of the
Czech Republic, the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, Act No. 82/1998
Coll., on State Liability for Damage Caused in the Exercise of Public Authority by
an Irregularity in a Decision or the Conduct of Proceedings and on Amendment to the Act
of the Czech National Council No. 358/1992 Coll., on Notaries and their Activities
(Notarial Code), and also from legal rules set by the competent European bodies
and binding upon the Czech Republic. One of the most frequent cases of failure of state
followed by causing of damage is irregularity in the conduct of proceedings; specifically
excessive length of procedure. This maladministration is a very broad term and even
the Act No. 82/1998 Coll. misses a specific characterisation of it. Therefore, the term
“irregularity in the conduct of proceedings” had to be interpreted by jurisprudence.
This thesis covers the topic of compensation for damage (non-pecuniary damage) caused
by irregularity in the conduct of proceedings in a comprehensive manner evaluating
substantive rules contained in the Act No. 82/1998 Coll. as well as specific features
of procedural rules with regard to jurisprudence of the Supreme Court of the Czech
Republic, the Constitutional Court of the Czech Republic, and the European Court
of Human Rights.
The goal of this thesis is to answer the question of which law sources regulate
the compensation of damage caused by irregularity in the conduct of proceedings (the
thesis also shows the legal rules preceding the Act No. 82/1998 Coll., on State Liability
for Damage Caused by an Irregularity in a Decision or the Conduct of Proceedings).
A further goal is to explain what the term “irregularity in the conduct of proceedings”
means, what the subjects of the liability for pecuniary and non-pecuniary damage caused
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by irregularity in the conduct of proceedings are, and also what the preconditions of state
or local authority liability for damage or non-pecuniary damage incurred by irregularity
in the conduct of proceedings are. Another task is to clarify how the claim
for compensation for pecuniary or non-pecuniary damage should be pursued at the central
authority or later at the competent court. The most essential issue of the thesis is devoted
to the manner and extent of compensation for pecuniary and non-pecuniary damage.
Furthermore, the thesis addresses the right to recourse and the limitation period applicable
to compensation for pecuniary or non-pecuniary damage. The final part of the thesis
focuses on the legal rules of the Slovak Republic, because those rules originally arose
from the Act No. 58/1969 Coll. as did the Czech ones.
The thesis contains judicial decisions of lower courts, higher courts, as well
as the European Court of Human Rights when referring to circumstances of each
particular case and their impact on the extent of compensation granted for non-pecuniary
damage.
This thesis is divided into eight chapters to gradually explain the theme. Following
the explanation of basic terms in the first chapter such as liability, damage, and liability
for damage caused in the exercise of public authority by an irregularity in a decision
or the conduct of proceedings, the thesis describes the legislation regarding
the compensation for pecuniary and non-pecuniary damage caused by maladministration.
The fundamental rules contained in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms,
Act No. 82/1998 Coll. (including its most important amendments), Act No. 58/1969 Coll.,
which preceded the above-mentioned act, and the legal documents developed
by the competent European bodies, are shown.
The third chapter is dedicated to liability for pecuniary and non-pecuniary damage
incurred by the exercise of public authority by an irregularity in the conduct
of proceedings. In this chapter, the subjects of the liability and the preconditions
of liability of state or local authority are examined. First, particular examples
of irregularity in the conduct of proceedings are analysed in detail. These have been
defined by the Act No. 82/1998 Coll., which only describes the irregularity in the conduct
of proceedings as a situation of excessive length of the procedure (because there is a nonexhaustive list of types of irregularities in the conduct of proceeding) and by the
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jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic or the Constitutional Court
of the Czech Republic. This thesis focuses especially on excessive length of the procedure
before a competent authority (because of the high frequency of claims for compensation
for damages caused by this type of maladministration) and explains it pursuant
to the jurisprudence. In this connection, the criteria for determining whether the length
of procedure has been exceeded or not are clarified. However, this chapter does not omit
other examples of irregularity in the conduct of proceedings. Further, two presumptions
for liability are explained in this part of the thesis, specifically: the existence of damage
(non-pecuniary damage) and the causal connection between irregularity in the conduct
of proceedings and the existence of damage (non-pecuniary damage).
The core of the fourth chapter is an examination of the claim for compensation
for pecuniary or non-pecuniary damage in the form of so-called preliminary claim
or judicial claim.
The most essential part of this thesis is chapter five, which at the beginning presents forms
of reparation for non-pecuniary damage caused by irregularity in the conduct
of proceedings. Then, the calculation of the extent of reparation for non-pecuniary
damage caused by irregularity in the conduct of proceedings is explained. The calculation
is the following: multiple of length of proceeding and basic sum determined with regard
to how the length of proceeding was or was not excessive and with respect
to circumstances of actions carried out by the competent authority. Such an extent
of reparation might be further adjusted using a relevant percentage according to particular
factors. The thesis points out these factors, which have been determined
by the jurisprudence of the European Court of Human Rights and which have also been
reflected as a consequence of this jurisprudence in the Act No. 82/1998 Coll. and in more
detail further interpreted by the jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic
and by the Manual for Application of the Act No. 82/1998 Coll., issued by the Office
of the Government Agent before the European Court of Human Rights of the Ministry
of Justice of the Czech Republic. Next, “the basic amount for the calculation” is analysed
pursuant to the conclusion of the Supreme Court of the Czech Republic regarding
the conditions in the Czech Republic. Moreover, the thesis focuses on different
modifications of “the basic amount” as suggested by the above-referred Manual
for Application of the Act No. 82/1998 Coll. As part of this chapter, analysis of two
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decisions of the European Court of Human Rights against the Czech Republic is listed.
These two cases have in common that both considered the same length of procedure
before a Czech court, nonetheless, the European Court of Human Rights granted different
extent of reparation in each particular case. For comparison, decisions of Czech courts
on extent of reparation for damage caused by irregularity in the conduct of proceedings
are discussed. In those cases, the plaintiff is a natural person who was met by each court
in the Czech Republic and for whom the obstruct behaviour is very characteristic. This
behaviour is a typical example of a fact, which leads to reduction of extent of reparation
according to the decisions of Czech courts.
The object of the sixth chapter is the right to recourse, whereas the seventh chapter
addresses the issue of the limitation period applicable to right to compensation
for pecuniary and non-pecuniary damage caused by irregularity in the conduct
of proceedings.
Finally, the eighth part examines the development of legal rules regarding
the compensation for damage caused by irregularity in the conduct of proceedings
in the Slovak Republic, because the legal rules of both the Czech and the Slovak Republic
originally proceeded from the Act No. 58/1969 Coll. To finish, the differences between
current Slovak and Czech legal rules are described.
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