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Odškodnění 
Desatero dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění 

 
 
 

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění 
za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Jeho cílem je informovat 
žadatele, co mohou po ministerstvu požadovat, jak má ministerstvo postupovat. Současně 
tím dává najevo, na základě jakých kritérií bude správnost postupu ministerstev 
posuzovat. 
 

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění 
za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup 
 

Veřejný ochránce práv působí podle zákona o veřejném ochránci práv mimo jiné 
k ochraně osob před nezákonným jednáním úřadů nebo před jejich nečinností. Současně 
je povolán postihovat ty případy, kdy úřady nepostupují v souladu s principy dobré správy.  
 

Jednou z možností, které má k naplnění svých úkolů k dispozici, je doporučit příslušnému 
ministerstvu, aby poskytlo náhradu škody či přiměřené zadostiučinění vzniklé 
nezákonností nebo nečinností některého z jemu podřízených úřadů. Žádost musí podat 
vždy osoba, která byla postižena. To ochránci nepřísluší.  
 

Ochránce narazil ve své praxi na nejednotný postup ministerstev při posuzování žádostí 
o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, na nečinnost 
při jejich vyřizování a na nepředvídatelnost posouzení. Zvláště chybná praxe panuje 
při posuzování žádostí o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Z těchto 
důvodů si vzal za cíl, formulovat desatero dobré praxe pro postup ministerstev. Cílem je, 
aby žadatelé věděli, co mohou po ministerstvu požadovat. Současně tím dává ochránce 
najevo, na základě jakých kritérií bude správnost postupu ministerstev posuzovat.  
 

1. Každé ministerstvo má mít jedno místo příslušné k vyřizování žádostí 
o odškodnění podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon 
č. 82/1998 Sb.)  
U ministerstva je určen jeden organizační útvar, u něhož se shromažďují žádosti 
dle zákona č. 82/1998 Sb. Ostatní útvary bezodkladně postupují žádosti na jedno místo 
oprávněné tyto prošetřit a vyřídit. Jednotlivá ministerstva si vzájemně vyměňují informace 
a sjednocují postupy.  
 

2. Ministerstvo má vést statistiky přijatých žádostí o odškodnění.  
U každého ministerstva musí existovat systém pro statistické sledování dat, které by mělo 
být rozděleno do převažujících oblastí. Součástí statistik má být i přesná a jasná evidence 
případů, ve kterých byla náhrada škody či přiměřené zadostiučinění poskytnuta 
(s ohledem na možnost předvídatelnosti v obdobných věcech) a v jaké výši. 
 

3. Ministerstvo musí každou žádost striktně posoudit podle jejího obsahu.  
Ministerstvo po obdržení žádosti posoudí, zda se podle obsahu jedná o žádost o náhradu 
škody způsobenou nesprávným úředním postupem (zejména nečinností příslušného 
úřadu) či nezákonným rozhodnutím; současně posoudí, zda se jedná o žádost 
o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Žádosti nesmí 
být posuzovány podle názvu či zjevně chybně zvolené formulace. 
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4. Ministerstvo má žadatele informovat, že žádost obdrželo.  
Po obdržení žádosti by mělo ministerstvo každého žadatele informovat, že žádost 
obdrželo, příp. ho požádat o sdělení čísla účtu, na který by v případě kladného vyřízení 
žádosti měli zaslat požadovanou náhradu škody. 
 

5. Ministerstvo má činit kroky k odstranění příčin nečinnosti častěji se objevujících 
v žádostech o odškodnění.  
Ukazuje-li praxe na nečinnost (systémovou) v některé agendě ministerstva, ministerstvo 
činí bezodkladně průkazné kroky k odstranění příčin nečinnosti. Činí tak v zájmu ochrany 
práv jednotlivců před nečinností, pro zajištění spravedlivého procesu i za účelem snížení 
nákladů státu za možnou způsobenou škodu. 
 

6. Ministerstvo má vyzvat žadatele k doplnění žádosti.  
Chybí-li v žádosti některý z důležitých podkladů, bez nichž není možné žádost objektivně 
posoudit, příp. tam není uvedena výše požadované náhrady škody či přiměřeného 
zadostiučinění, ministerstvo vyzve žadatele k doplnění.  
 

7. Ministerstvo nesmí a priori odmítat dobrovolné plnění v případě zjištění 
pochybení.  
Zjistí-li ministerstvo, že v posuzovaném případě došlo k pochybení úřadu (zejména 
nečinnosti), nepotřebuje pro odškodnění rozhodnutí soudu.  
Dobrovolné plnění v případě zjištění pochybení je mimosoudním vyrovnáním. Obě strany 
šetří náklady soudního řízení a současně nedochází k nedůvodnému zatěžování soudů. 
Ministerstvo dobrovolné plnění posuzuje se znalostí Úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8 a také judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva.  
Praxe dobrovolného plnění v případě zjištění pochybení je jedním z měřítek účinnosti 
vnitrostátního prostředku ochrany tak, jak ho požaduje Úmluva i Evropský soud pro lidská 
práva. 
 

8. Ministerstvo musí žadatele vyrozumět o vyřízení žádosti do šesti měsíců.  
Ministerstvo odpoví žadateli do 6 měsíců, zda jeho žádosti vyhoví či nikoliv. 
Pokud z vážných důvodů nemůže ministerstvo věc vyřídit ve lhůtě 6 měsíců, vyrozumí 
žadatele o důvodech zpoždění, a termínu, kdy lze odpověď ministerstva očekávat. 
Současně je povinností ministerstva poučit žadatele o jeho právu domáhat se odškodnění 
u příslušného soudu.1[1].  
 

9. Ministerstvo má výsledek posouzení žádosti odůvodnit. V případě vyhovění 
žádosti musí odškodnění vyplatit bezodkladně.  
Ministerstvo vysvětlí a řádně odůvodní žadateli důvody, pro které nebylo možné žádosti 
vyhovět. Tuto povinnost má ministerstvo i v případě, že žádosti o náhradu škody zcela 
nebo zčásti vyhoví.  
Žádá-li osoba o přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, vyhověním 
žádosti není pouze výplata v penězích, ale podle intenzity nemajetkové újmy také 
konstatování nezákonnosti nebo nečinnosti a omluva. Přiměřené zadostiučinění 
(v penězích) se poskytuje za současného splnění dvou podmínek: a) nemajetkovou újmu 

                                                 
1 Ustanovení § 15 odst. 2 zákona zní: „Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do šesti měsíců 
ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen.“ 
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nebylo možné nahradit jiným způsobem; b) samotné konstatování porušení se nejeví 
jako dostatečné.  
Při posuzování důvodnosti žádosti musí ministerstvo respektovat ustálenou judikaturu 
Evropského soudu pro lidská práva. V případě potřeby ministerstvo požádá o součinnost 
ministerstvo spravedlnosti. 
Je-li žádosti zcela nebo zčásti vyhověno, musí být náhrada vyplacena bezodkladně, 
nejpozději do šesti měsíců od obdržení žádosti. 
 

10. Ministerstvo může přistoupit k advokátnímu zastoupení jen ve zcela ojedinělých, 
skutkově a právně složitých případech.  
Ministerstvo vyřizuje žádosti o odškodnění prostřednictvím svých odborných zaměstnanců. 
Také v případě, že žadatel uplatní svůj nárok u soudu, měl by ministerstvo zastupovat 
jeho odborný zaměstnanec. Zastoupení ministerstva advokátem lze omezit jen na zcela 
ojedinělé, skutkově a právně složité případy. Zastoupení ministerstva advokátem 
v případě obvyklé a běžné agendy ministerstva je zcela nepřípustné. Ani při plném 
úspěchu státu v soudním sporu, není vyloučeno, že soud nepřizná státu náklady právního 
zastoupení. Náklady vynaložené na advokáta jdou tak zcela na vrub státního rozpočtu. 
Slovy Ústavního soudu lze k uvedenému shrnout, že „zastoupení státu lze akceptovat 
jako výjimku z pravidla, jíž je nutno vykládat přísně restriktivním způsobem“.  
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