Doplňující informace
k žádosti o zadostiučinění
za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou
civilního nebo trestního soudního řízení
K čemu slouží formulář žádosti a proč žádost podat?
Pomocí formuláře můžete požádat o přiměřené zadostiučinění v penězích za nepřiměřenou
délku civilního nebo trestního soudního řízení.
Teprve když neuspějete u Ministerstva spravedlnosti (zadostiučinění nepřizná nebo žádost včas
neposoudí), můžete se obrátit na soud. Jen soud může státu uložit, aby zadostiučinění vyplatil.
Za projednání žádosti o zadostiučinění u ministerstva se neplatí.

K čemu formulář neslouží?
Neslouží k uplatnění jiných možných nároků, například na náhradu škody způsobené nezákonným
rozhodnutím a jiným nesprávným úředním postupem (skutečné škody na majetku, ušlého zisku
a nákladů zastoupení v soudním řízení) nebo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě,
trestu nebo ochranném opatření a dalších.
Tyto nároky můžete uplatnit jinou žádostí. Výši újmy většinou musíte nejen tvrdit, ale také doložit
a prokázat, že ji způsobilo pochybení státu.
Bližší informace k odškodňování Ministerstvem spravedlnosti najdete na www.justice.cz v sekci
Ministerstvo → Odškodňování a oběti trestných činů → Odškodňování (zákon č. 82/1998 Sb.).

Na co si dát pozor?
Žádost o zadostiučinění k ministerstvu i žalobu k soudu (pokud neuspějete), musíte podat
do konce promlčecí doby. Pokud to nestihnete, soud Vám zadostiučinění nemusí přiznat.
Promlčecí doba trvá šest měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděli o újmě, kterou Vám způsobuje
nepřiměřeně dlouhé řízení, a neskončí dříve než šest měsíců od skončení celého řízení.
(S podáním žádosti ale nemusíte čekat na konec řízení.)
Promlčecí doba neběží po dobu, kdy žádost posuzuje ministerstvo, ale nejdéle šest měsíců.
Doručením vyrozumění o posouzení žádosti, ale nejpozději po šesti měsících (i když nedostanete
odpověď s posouzením žádosti), pokračuje v běhu původní šestiměsíční doba (neběží znovu):
zjištění újmy
(konec celého řízení)

podání žádosti
o zadostiučinění

běží promlčecí doba 6 měsíců

vyrozumění o vyřízení,
jinak 6 měsíců od žádosti

promlčení!

neběží promlčecí doba doběhne promlčecí doba 6 měsíců

Pokud Vám ministerstvo do šesti měsíců nevyhoví (neodpoví), podejte na stát (Českou republiku
– Ministerstvo spravedlnosti) žalobu k soudu ve zbytku promlčecí doby (pozor na čas, který uběhl
již před podáním žádosti ministerstvu). Poraďte se s právníkem (více v letáku Právní pomoc).
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Jak ministerstvo žádost posuzuje?
Posouzení žádosti se řídí hlavně zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.), a nestanoví-li jinak,
také občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
Ministerstvo spravedlnosti jménem státu zváží, zda nárok uzná jako oprávněný (alespoň zčásti),
a předejde tak zbytečnému soudnímu řízení.
Ministerstvo o žádosti nerozhoduje ve správním řízení, a nevydává tedy rozhodnutí.
Obdržíte však písemné odůvodněné stanovisko ministerstva, bez ohledu na to, zda žádosti zcela
nebo zčásti vyhoví, nebo ne.
Stanovisko Vám ministerstvo zašle na adresu, kterou jste uvedli v žádosti.
Pokud ministerstvo žádosti vyhoví (plně nebo zčásti), vyplatí odpovídající částku.

Co mohu dělat, když mi ministerstvo nevyhoví?
Pokud s výsledkem nejste spokojeni nebo ministerstvo neodpovědělo do šesti měsíců a blíží se
konec šestiměsíční promlčecí doby, zvažte podání žaloby k soudu proti České republice –
Ministerstvu spravedlnosti. Poraďte se případně s právníkem (více v letáku Právní pomoc).
Můžete si vybrat, zda žalobu podáte u Obvodního soudu pro Prahu 2 (protože žalujete Českou
republiku, jejímž jménem bude jednat Ministerstvo spravedlnosti), nebo u okresního soudu,
„v jehož obvodu došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu újmy“, tedy u okresního
soudu, u kterého začalo nepřiměřeně dlouhé řízení, nebo je v obvodu takového vyššího soudu.
Při podání žaloby se platí soudní poplatek 2 000 Kč. Mohli byste však zkusit požádat soud
o osvobození. Více v letáku Soudní poplatky.

Mám se poradit s právníkem?
Poradu doporučujeme, pokud
 žádost o odškodnění újmy nesouvisí s nepřiměřenou délkou soudního řízení, protože je
obtížnější řádně uvést a doložit výši újmy a její vztah k pochybením státu, nebo
 zvažujete podání žaloby k soudu.
Více v letáku Právní pomoc.

Pomůže mi ombudsman?
Ombudsman může prověřit postup Ministerstva spravedlnosti, konkrétně to, zda dodrželo
Desatero dobré praxe pro posouzení odškodnění.
Samotné odškodnění Vám může přiznat jedině soud.
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