
Příloha č. 1

Právní  odůvodnění  žádosti  o  náhradu škody způsobené nezákonným

rozhodnutím

1.  Podle  zákona č.  82/98 Sb.  o  odpovědnosti  za  škodu způsobenou  při

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem § 1

odst. 1 stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu při

výkonu státní moci.

2. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 2 odpovědnosti za škodu podle tohoto zákona

nelze zprostit.

3. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 3  Odst. 1 písm. a) stát odpovídá za škodu,

kterou způsobily státní orgány.

4. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 5  Stát odpovídá za podmínek stanovených

tímto zákonem za škodu, která byla způsobena rozhodnutím ve správním

řízení – písm. a) a nesprávným úředním postupem – písm. b).

5. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 6 odst. 1 ve věcech náhrady škody způsobené

rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním  postupem  jednají  jménem  státu

„úřady“.

Podle zákona č. 82/98 Sb. § 6 odst. 2 úřadem podle odst. 1 je

písm. a) příslušný úřad

6. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 7 odst. 1 právo na náhradu škody způsobené

nezákonným  rozhodnutím  mají  účastníci  řízení,  ve  kterém  bylo  vydáno

rozhodnutí, z něhož vznikla škoda.



7. Podle zákona č. 82/98 Sb. Odst. 8 odst. 1 poškozený má právo na náhradu

škody nezákonným rozhodnutím, pokud bylo rozhodnutí pro nezákonnost

zrušeno.

8.  Podle  zákona  č.  82/98  Sb.  §  14  odst.  1  nárok  na  náhradu  škody se

uplatňuje u úřadu podle § 6 zákona 82/98 Sb.

9. Podle zákona č.  82/98 Sb. §  14 odst.  3 uplatnění nároku na náhradu

škody  podle tohoto zákona  je podmínkou pro případné uplatnění nároku na

náhradu škody u soudu.

10. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 15 odst. 1 přizná-li příslušný úřad náhradu

škody, je povinnost nahradit škodu do šesti měsíců od uplatnění nároku.

11. Podle zákona č.  82/98 Sb. § 15 odst 2 domáhat se náhrady škody u

soudu se domáhá poškozený pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl

jeho nárok plně uspokojen.

12. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 16, 17 a 18 stát požaduje  regresní úhradu

na úředních osobách, kteří škodu způsobily.

13.  Podle zákona č. 82/98 Sb. § 22 Stát odpovídá za škodu způsobenou

nesprávným  úředním  postupem.  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.

14.  Podle zákona č.  82/98 Sb. §  26 pokud není  stanoveno jinak,  řídí  se

právní vztahy upravené v tomto zákoně občanským zákoníkem.



15. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 31 písm. a) náhrada škody zahrnuje takové

náklady  řízení,  které  byly  účelně  vynaloženy  na  zrušení  nebo  změnu

nezákonného rozhodnutí nebo na nápravu nesprávného úředního postupu.

Písm. b) náhradu nákladů řízení může poškozený uplatnit jen tehdy, jestliže

neměl možnost učinit tak v průběhu řízení na základě procesních předpisů,

anebo jestliže mu náhrada nákladů řízení nebyla takto přiznána.

Písm. c) Náklady zastoupení jsou součástí nákladů řízení. Zahrnují účelně

vynaložené hotové výdaje a odměnu za zastupování

16. Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Podle zákona č. 82/98

Sb. § 31 a odst. 1 bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo

nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se podle tohoto

zákona též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

17. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 31 a odst. 2 zadostiučinění se poskytne v

penězích,  jestliže  nemajetkovou  újmu  nebylo  možné  nahradit  jinak  a

samotné konstatování práva by se nejevilo jako dostačující.  Při stanovení

výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne k závažnosti vzniklé újmy a k

okolnostem, za nichž k nemajetkové újmě došlo.

18. Podle zákona č. 82/98 Sb. § 31 a odst. 3 v případech, kdy nemajetková

újma vznikla nesprávným úředním postupem se přihlédne při stanovení výše

přiměřeného zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu.

Zejména k :

a) celkové délce řízení

b) složitosti řízení

c) jednání poškozeného

d) postupů orgánů veřejné moci během řízení

e) významu předmětu řízení pro poškozeného



19. Podle zákona č. 89/2012 Sb.

§  5  odst.  1  kdo  se  veřejně  nebo  ve  styku  s  jinou  osobou  přihlásí  k

odbornému  výkonu  jako  příslušník  povolání  nebo  stavu,  dává  tím

najevo, že je schopen se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním

nebo stavem spojena. 

Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

§ 2 odst. 1

Každé  ustanovení  práva  lze  vykládat  jenom  ve  shodě  s  Listinou

základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na

nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které

se tím chrání. 

Rozejde-li  se  výklad jednotlivého ustanovení  pouze podle jeho slov s

tímto příkazem, musí mu ustoupit.

§ 2 odst. 2 

Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z

vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu

zákonodárce,  nikdo  se  však nesmí dovolávat  slov  právního předpisu

proti jeho smyslu.

§ 2 odst. 3

Výklad a  použití  právního předpisu  nesmí být  v rozporu s  dobrými

mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné

lidské cítění.

§ 3 odst. 2 písm. c)

Nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých



§ 4 odst. 1

Má se zato, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka a

i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní

může v právním styku očekávat.

§ 6 odst. 1

Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

§ 6 odst. 2

Nikdo nesmí těžit  ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo

nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal, nebo nad kterým

má kontrolu.

§ 2894 odst. 1 

Povinnost nahradit  jinému újmu vždy zahrnuje  povinnost  k náhradě újmy

na jmění (škody).

§ 2895

Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění.

§ 2896

Oznámí- li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným  vylučuje

nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu.

§ 2909

Porušení dobrých mravů

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých

mravů, je povinen ji nahradit.



§ 2910

Porušení zákona

Škůdce, který  vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a

zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co

tím způsobil.

§ 2920 odst. 1

Kdo je   stižen  duševní  poruchou,  nahradí  způsobenou škodu,  pokud byl

způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky.

§ 2921

Společně  a  nerozdílně  se  škůdcem  nahradí  škodu  i  ten,  kdo  nad  ním

zanedbal náležitý dohled.

Není-li  škůdce  povinen  k  náhradě,  nahradí  poškozenému  ten,  kdo  nad

škůdcem zanedbal dohled.

§ 2923

Kdo se vědomě ujme  osoby nebezpečných vlastností tak, že ji bez nutné

potřeby svěří určitou činnost (zaměstnání), nahradí  společně a nerozdílně s

ní škodu způsobenou.

§ 2950

Kdo se  hlásí  jako příslušník  určitého  stavu nebo povolání  k  odbornému

výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník,  nahradí  škodu,  způsobí-li  ji

neúplnou nebo nesprávnou nebo škodlivou radou.

§2951 odst. 2 

Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění

musí  být  poskytnuto v penězích,  nezajistí-li  jeho jiný způsob skutečné a

dostatečné účinné odčinění způsobené újmy.



§ 2952

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li

skutečná škoda, ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu

zprostil nebo mu poskytl náhradu.

§ 2955

Nelze-  li  výši  náhrady  škody  přesně  určit  ,  určí  ji  přesně  podle

spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případů soud.

§ 2956

Vznikne-li  škůdci  povinnost  odčinit   člověku  újmu  na  jeho  přirozeném

právu,  nahradí  škodu  i  nemajetkovou  újmu,  kterou  tím  způsobil,  jako

nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.

§ 2957

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly

odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení

újmy,  zvláště  pak  způsobení  újmy  s  použitím lsti,  pohrůžky,  zneužitím

závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinku zásahu uváděním ve

veřejnou známost. Vezme se rovněž v úvahu i obava poškozeného  ze ztráty

života nebo vážného poškození zdraví.

§ 2971

Náhrada nemajetkové újmy

Odůvodňují-li  to  zvláštní  okolnosti,  na  nichž  škůdce  způsobil  újmu

protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní

povinnost,  anebo  způsobil-li  újmu  úmyslně,  nahradí  škůdce  též

nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako

osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.

 


