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Shrnutí
Práce představuje srovnání právní úpravy způsobu určení výše náhrady nemajetkové újmy
od státu, přičemž se zaměřuje na náhradu nemajetkové újmy za: 1) neoprávněné zbavení
svobody (např. uvalením vazby, zadržením apod., nikoli z důvodu uložení trestu odnětí svobody),
2) nezákonné trestní stíhání a 3) nepřiměřenou délku trestního stíhání. Cílem práce bylo
vyhledat zahraniční právní úpravy, které obsahují konkrétní, nikoli jen obecná pravidla pro
určení výše náhrady nemajetkové újmy, například pomocí stanovení pevných hranic výše
náhrady, maximálních limitů apod.
Z analýzy právních úprav v jednotlivých jurisdikcích vyplynulo, že většina z nich vychází při určení
výše náhrad z existující správní praxe, judikatury národních soudů a Evropského soudu pro lidská
práva. Specifická právní úprava obsahující konkrétní pravidla ohledně stanovení výše náhrady
újmy v zákonech často chybí. Tato skutečnost je vysvětlitelná i tím, že nemateriální újma se už
ze své podstaty špatně vyčísluje, jelikož je individuální, a je nutné vždy přihlížet ke konkrétním
okolnostem případu. To do určité míry neplatí v případě neoprávněného zbavení svobody a
nepřiměřené délky řízení, u kterých lze narazit na určení limitů či rozsahu náhrady újmy (pomocí
denních či ročních sazeb) nepoměrně častěji než v případě nezákonného trestního stíhání.
Jurisdikce, které výši náhrady legislativně upravují, stanovují výši náhrady újmy pomocí určení
pevného rozpětí, paušální částky, denní/měsíční/roční sazby dle délky doby, po niž byla osoba
zbavena svobody nebo kdy bylo řízení vedeno nad rámec doby, kterou lze označit
za přiměřenou. Případně jsou stanoveny maximální limity výše náhrady, přičemž tyto limity
mohou být v mimořádných případech zvýšeny nebo jsou odstupňovány dle závažnosti újmy.
Z analýzy částek přiznávaných dle místní legislativy v jednotlivých jurisdikcích vyplynulo, že výše
náhrad se od sebe často výrazně liší. Určitý sjednocující prvek napříč Evropou přesto existuje,
neboť dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva by měly soudy nebo správní orgány,
které náhradu přiznávají, v jednotlivých státech Rady Evropy zohledňovat i existující judikaturu
Evropského soudu pro lidská práva tak, aby přiznaná výše náhrady nebyla zjevně nepřiměřená
judikatuře tohoto soudu. Toto platí pro případy neoprávněného zbavení svobody a pro
nepřiměřenou délku trestního stíhání. Naopak v případě nezákonného trestního stíhání
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod výslovně nevyžaduje plošné
poskytování odškodnění dotčeným osobám. Je tudíž na státu, jestli si pro tyto případy zvolí
nějaké odškodňovací schéma (a jaké), nebo zda takové nároky vznesené vůči státu ponechá
žalovatelné na základě obecných ustanovení o náhradě újmy.
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Shrnutí
Tato práce představuje srovnání právní úpravy týkající se určení výše náhrady nemajetkové újmy
od státu za:




neoprávněné zbavení svobody (např. uvalením vazby, zadržením apod., nikoli z důvodu
uložení trestu odnětí svobody),
nezákonné trestní stíhání,
nepřiměřenou délku trestního stíhání.1

Cílem této práce bylo identifikovat zahraniční právní úpravy, které obsahují konkrétní pravidla
pro určení výše náhrady nemajetkové újmy, a to například pomocí stanovení pevných hranic výše
náhrady nebo maximálních limitů, nikoli tedy jen obecná pravidla, jež mají pomoci soudům určit,
čím se mají ve svých úvahách řídit.
Níže je představen seznam jurisdikcí, ve kterém je uvedeno, zda ve sledovaných státech byla
zaznamenána právní úprava obsahující takováto pravidla:
Stát
Belgie
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemsko

Nezákonné trestní
stíhání
x
x
x
x
x
x
x
x
√
x
x
x
x

Neoprávněné zbavení
svobody
x
x
√
x
x
x
√
√
√
√
√
√
√

Nepřiměřená délka
řízení
X
X
√
√
X
X
√
X
X
X
X
√
X

(stanoveno pomocí metodiky)

Polsko
Portugalsko
Rakousko
Slovensko
Slovinsko
Spojené
království
Španělsko
Švédsko

x
x
x
x
x
x

x
x
√
x
x
x

(určeno judikaturou)

(určeno judikaturou)

x
x

x
√

√
X
X
X
√
X
X
X

(praxe kancléře pro
spravedlnost)

1

Ve většině zkoumaných jurisdikcí nebyla řešena přímo problematika nepřiměřené délky trestního řízení, nicméně
existovala v nich obecná úprava nepřiměřené délky řízení. Předpokládáme, že pod nepřiměřenou délku řízení lze
podřadit i nepřiměřenou délku trestního stíhání.
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Z provedené analýzy vyplývá, že jen část států má v právní úpravě specifikován postup pro výpočet
výše náhrady za nemajetkovou újmu. Většina jurisdikcí vychází při určení výše náhrad z existující
správní praxe, judikatury národních soudů a Evropského soudu pro lidská práva (dále také „ESLP“).
Některé státy mají speciální ustanovení nebo dokonce i zákony, které upravují náhradu újmy
způsobené státem při výkonu veřejné moci v trestním řízení. Řada států však nechává náhradu
újmy způsobené v trestním řízení upravenu pouze obecnými ustanoveními o náhradě škody.
S existencí určitého zákonem stanoveného schématu pro odškodnění za nezákonné trestní stíhání
se autoři této práce nesetkali v žádné jurisdikci s výjimkou Lotyšska, kde jsou stanoveny limity výše
náhrady újmy. V common law státech pak existují civilněprávní delikty (zejména zlovolné trestní
stíhání), na základě kterých je možné žalovat stát pro neodůvodněné trestní řízení. V takových
případech upravuje minimální výši náhrady újmy referenční judikatura.
V případě neoprávněného zbavení svobody a nepřiměřené délky řízení lze na určení limitů či rozsahu
náhrady újmy narazit častěji. Tuto skutečnost si autorky této práce vysvětlují tím, že na náhradu
újmy za nezákonné trestní stíhání není upřena taková pozornost, neboť zde chybí tlak ESLP na
spravedlivé odškodňování. Naopak na rozdíl od neoprávněného zbavení svobody a nepřiměřené
délky řízení Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále také „Úmluva“)
výslovně nestanovuje, že osobám dotčeným neoprávněným trestním stíháním náleží náhrada
újmy, která jim byla ze strany státu způsobena. Dalším problémem je to, že nemajetková újma se
už ze své podstaty špatně vyčísluje, jelikož je individuální a je nutné přihlížet ke konkrétním
okolnostem případu. Nejlépe se tak dá paušalizovat u jasně měřitelných jednotek, jako jsou dny
strávené ve vězení/měsíce vedeného řízení aj. Níže je představena tabulka obsahující ve stručnosti
vnitrostátní pravidla pro stanovení výše kompenzace v zemích, které tuto úpravu mají:
Shrnující tabulka: Určení výše náhrady za nemajetkovou újmu
Shrnutí právní úpravy, pokud specifikuje podmínky (pomocí vzorce, stanovení postupu výpočtu
apod.) pro určení výše náhrady za nemajetkovou újmu:
Estonsko
 V případě zbavení osobní svobody se náhrada nemajetkové újmy provádí podle denní sazby
za každý započatý kalendářní den, kdy byla osoba zbavena osobní svobody. Výše denní sazby
se získá tak, že se poslední čtvrtletní údaj o průměrné hrubé měsíční mzdě, který zveřejnil
estonský statistický úřad a který předchází měsíci, v němž byl nárok na odškodnění uplatněn,
vydělí 30. V případech nepřiměřené délky řízení činí odškodnění za nemajetkovou újmu –
za každý rok průtahů - částku odpovídající průměrné hrubé měsíční mzdě. Jde o průměrnou
hrubou měsíční mzdu za poslední čtvrtletí, kterou zveřejňuje statistický úřad Estonska a která
předchází měsíci, v němž byl nárok uplatněn.
Finsko
 Výše odškodnění v případě nepřiměřených průtahů v řízení činí 1 500 eur za každý rok,
během něhož došlo k průtahům v řízení z důvodů, za které je odpovědný soud nebo jiný
orgán veřejné moci. Celková částka odškodnění se zvýší až o 2 000 eur, má-li případ
pro dotčenou stranu zvláštní význam. Výše náhrady nemajetkové újmy může činit
maximálně 10 000 eur. Ze zvláštních důvodů může být tato hranice překročena.
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Itálie
 Výše náhrady újmy za nezákonnou vazbu nemůže přesáhnout v přepočtu 516 456,90 eur
(1 miliarda lir).
 Spravedlivé zadostiučinění v penězích za nepřiměřenou délku řízení se pohybuje v rozsahu
400 až 800 eur za každý rok, případně za zlomek roku přesahující šest měsíců, který přesahuje
přiměřenou dobu trvání procesu. Tato částka může být zvýšena až o 20 % za roky následující
po třetím roce řízení a až o 40 % za roky následující po sedmém roce řízení.
Litva
 Osoba, která utrpěla újmu v důsledku:
a) nezákonného odsouzení, b) nezákonné vazby v době přípravné fáze trestního řízení,
c) nezákonné vazby, d) nezákonného použití procesních donucovacích prostředků,
e) nezákonného uložení správního trestu - uvěznění
by měla mimosoudní cestou získat náhradu nemajetkové újmy, přičemž výše této náhrady
v penězích nesmí přesáhnout 1 500 eur. Stejná limitace výše náhrady újmy se uplatní
v případě osob, kterým přiznal mezinárodní orgán odškodnění, ale neurčil výši peněžní
náhrady. V případě, kdy se poškozený rozhodne jít cestou vypořádání za pomoci rozhodnutí
soudu, tato limitace výše nemajetkové újmy se pravděpodobně na soudy nevztahuje.
Lotyšsko
 V případech stanovených zákonem (např. v případě vydání rozsudku o zproštění obžaloby,
zastavení trestního řízení z důvodu rehabilitujících okolností ve prospěch obviněného atd.)
se náhrada nemajetkové újmy stanovuje až do výše 7 000 eur. V případě, kdy došlo k závažné
nemajetkové újmě, může být odškodnění stanoveno až do výše 10 000 eur, avšak v případě
újmy na životě nebo zvlášť závažné újmy na zdraví může maximální výše odškodnění činit až
30 000 eur.
 Právo na náhradu nemajetkové újmy ve výši dvoudenní mzdy za každý den, kdy byla osoba
zbavena svobody, se poskytuje osobám, které byly neoprávněně nebo nezákonně zbaveny
svobody, v případech, kdy bylo použito procesní donucovací opatření spojené se zbavením
osobní svobody stanovené v trestním řádu, nebo byla-li v rámci přestupkového řízení
uložena sankce uvěznění a ta byla zcela nebo zčásti vykonána. Výše mzdy odpovídá minimální
měsíční mzdě v národním hospodářství, která se dělí 30.
Maďarsko
 V případech neoprávněného omezení nebo zbavení svobody je možné ve zjednodušeném
řízení získat odškodnění 7 000 forintů (přibližně 500 Kč) za každý den takovéhoto omezení.
Německo
 Náhrada nemajetkové újmy v případě zbavení svobody činí 75 eur za každý den.
 Výše zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení činí 1 200 eur za každý rok prodlení,
nicméně pokud je tato částka s ohledem na okolnosti konkrétního případu nepřiměřená,
může soud stanovit jinou částku.
Nizozemsko
 V případě zbavení svobody je výše kompenzace stanovená v trestněprávních pravidlech
sjednocujících praxi. Pravidla jsou stanovena dle typu zařízení, kde byla osoba zadržována
(policejní cela, vazební věznice aj.); kompenzace se pohybuje od 100 do 130 eur za den.
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Polsko
 V případech, kdy příslušný soud konstatuje, že délka řízení byla nepřiměřeně dlouhá, soud
přizná stěžovateli částku v rozmezí od 2 000 PLN do 20 000 PLN (přibližně 11 130 Kč až
111 300 Kč). Částka nesmí být nižší než 500 PLN (přibližně 2 780 Kč) za každý rok probíhajícího
řízení. Má-li projednávaná věc zvláštní význam pro stěžovatele, který sám svým jednáním
k průtahům nepřispěl, může být přiznaná částka za každý rok řízení i vyšší než 500 PLN.
Rakousko
 Výše náhrady újmy z důvodu zbavení osobní svobody činí nejméně 20 eur, nejvýše však
50 eur za každý den zbavení svobody.
Slovinsko
 Peněžitá náhrada za případy nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení se
přiznává ve výši 300 eur až 5 000 eur.
Švédsko
 Výše odškodnění za zbavení svobody se určuje na základě délky trvání zásahu. Podle praxe
kancléře pro spravedlnost je odškodnění za útrapy obvykle stanoveno na 30 000 SEK
(přibližně 74 720 Kč) za první měsíc. Od druhého do šestého měsíce včetně se vyplácí
náhrada ve výši 20 000 SEK (přibližně 49 810 Kč) a poté ve výši 30 000 SEK měsíčně až
do dvanáctého měsíce včetně. Výše odškodnění se pak postupně zvyšuje, čím je doba zásahu
delší.
Spojené království
 V případě civilněprávních deliktů, na základě kterých je možné žalovat stát za nezákonné
uvěznění a za určitých podmínek i za nezákonné trestní stíhání, stanovuje judikatura dolní
limity pro určení náhrady za způsobenou nemajetkovou újmu, jež se navyšují o inflaci.
Například výše nemajetkové újmy za zlovolné trestní stíhání (malicious prosecution), tedy
za trestní stíhání bez rozumného důvodu založené na zlé vůli vyšetřujících policistů/státních
zástupců, by měla být náhrada minimálně 2000 GBP (59 226 Kč); za dva roky kontinuálního
trestního stíhání je pak přiměřená částka 10 000 GPB (296 130 Kč), navýšená o inflaci oproti
roku 1997, kdy byl vydán předmětný rozsudek.
 Náhrada újmy za první den nezákonného uvěznění/zatčení (false imprisonement, wrongful
arrest, unlawful arrest) by měla být 3 000 GBP (88 839 Kč) s tím, že další dny se snižuje
(s navýšením o inflaci od roku 1997). Částka za první hodinu uvěznění by měla být minimálně
500 GPB (14 806,50 Kč).
Přehled závěrů analýzy
Z analýzy tedy vyplývá, že:
1) v případě nezákonného trestního stíhání je výše náhrady nemajetkové újmy stanovena:
A. pomocí maximálního limitu, přičemž limitů je stanoveno více dle závažnosti následků
pro dotčenou osobu
o V Lotyšsku může být náhrada nemajetkové újmy stanovena až do výše 7 000 eur.
V případě, kdy došlo k závažné nemajetkové újmě, může být odškodnění stanoveno
až do výše 10 000 eur, avšak v případě újmy na životě nebo zvlášť závažné újmy
na zdraví může maximální výše odškodnění činit až 30 000 eur.
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B. pomocí referenční minimální částky stanovené judikaturou v common law systému
o Ve Spojeném království existuje civilněprávní delikt zlovolné trestní stíhání
(malicious prosecution), tedy trestní stíhání bez rozumného důvodu založené na zlé
vůli vyšetřujících policistů nebo státních zástupců. Judikaturou jsou stanoveny
minimální částky, které jsou považovány za přiměřené, a to ve výši 2000 GBP
(59 226 Kč); za dva roky kontinuálního trestního stíhání je pak přiměřená částka
10 000 GPB (296 130 Kč), navýšená o inflaci oproti roku vydání rozsudku, který tyto
referenční hodnoty určil. Stejný civilněprávní delikt existuje i v Irsku, judikaturu
stanovující referenční částky nebylo však možné dohledat.
2) v případě neoprávněného zbavení osobní svobody může být výše náhrady nemajetkové újmy
stanovena:
A. pomocí maximálního limitu
o v Itálii 516 456,90 eur;
o v Litvě 1 500 eur.
B. pomocí denní sazby za každý den zbavení svobody
o v Estonsku denní sazba odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě dělené 30ꓼ
v prvním čtvrtletí roku 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda 1 473 eur, tj.
denní sazba by činila 49,10 eur;
o v Lotyšsku denní sazba odpovídá minimální měsíční mzdě vydělené 30, násobené 2
(minimální měsíční mzda činí přibližně 430 eur, tj. denní sazba činí přibližně 28,60
eur);
o v Maďarsku lze ve zjednodušeném řízení získat odškodnění 7 000 forintů (přibližně
500 Kč) za každý den omezení;
o v Německu je přiznáváno 75 eur za každý den zbavení svobody;
o v Nizozemsku se denní sazba v závislosti na typu zbavení svobody pohybuje od 100
do 130 eur za den;
o v Rakousku se přiznává 20 - 50 eur za každý den zbavení svobody.
C. paušální částkou, která je odstupňována dle délky trvání zbavení svobody
o ve Švédsku je přiznáváno 30 000 SEK (přibližně 74 720 Kč) za první měsíc.
Od druhého do šestého měsíce včetně se vyplácí náhrada ve výši 20 000 SEK
(přibližně 49 810 Kč), poté ve výši 30 000 SEK měsíčně až do dvanáctého měsíce
včetně.
D. pomocí referenční částky určené judikaturou v common law systému
o ve Spojeném království existují limity/přibližné částky stanovené judikaturou
navyšované o inflaci. Pro civilněprávní delikt nezákonného zatčení a uvěznění by
tato částka za první hodinu zbavení svobody měla být minimálně 500 GPB a
přibližně 3000 GBP (88 839 Kč) za prvních 24 hodin zbavení svobody. Za další dny
se denní sazba bude postupně snižovat. Částky je nutné navýšit o inflaci oproti roku
vydání rozsudku, který referenční hodnoty stanovil.
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3) v případě nepřiměřené délky řízení může být výše náhrady nemajetkové újmy stanovena:
A. dle počtu let trvání řízení, které jsou již považovány za přesahující rámec přiměřené doby
trvání řízení; v případě velmi dlouhých průtahů může být částka od určitého roku průtahů
zvýšena
o v Estonsku odpovídá odškodnění nemajetkové újmy za každý rok průtahů
průměrné hrubé měsíční mzdě za poslední čtvrtletí, kterou zveřejňuje Statistický
úřad Estonska a která předchází měsíci, v němž byl nárok uplatněn (v prvním
čtvrtletí roku 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda 1 473 eur);
o ve Finsku činí výše odškodnění 1 500 eur za každý rok, během něhož došlo
k průtahům v řízení z důvodů, za které je odpovědný soud nebo jiný orgán veřejné
moci. Celková částka odškodnění se zvýší až o 2 000 eur, má-li případ pro dotčenou
stranu zvláštní význam. Výše náhrady nemajetkové újmy může činit maximálně
10 000 eur. Ze zvláštních důvodů může být tato hranice překročena;
o v Itálii se výše spravedlivého zadostiučinění pohybuje v rozsahu 400 až 800 eur
za každý rok trvání řízení, případně zlomek roku přesahující šest měsíců, který
přesahuje přiměřenou dobu trvání procesu. Tato částka může být zvýšena až o 20 %
za roky následující po třetím roce řízení a až o 40 % za roky následující po sedmém
roce řízení;
o v Německu činí výše přiměřeného zadostiučinění 1 200 eur za každý rok prodlení,
přiznána však může být i jiná výše;
o v Polsku soud přiznává částky v rozmezí od 2 000 PLN do 20 000 PLN (přibližně
11 130 Kč až 111 300 Kč). Částka nesmí být nižší než 500 PLN (přibližně 2 780 Kč)
za každý rok probíhajícího řízení. Má-li projednávaná věc zvláštní význam
pro stěžovatele, který sám svým jednáním k průtahům nepřispěl, může být
přiznaná částka za každý rok řízení i vyšší než 500 PLN.
B. paušální částkou
o Slovinsko přiznává náhradu v rozmezí 300 eur až 5 000 eur celkem.
Z výše popsaného přehledu je zřejmé, že výše náhrad se v jednotlivých zemích od sebe často
výrazně liší. Stejně tak se různí postupy, kterými se mohou dotčené osoby domoci náhrady
nemajetkové újmy. V některých zemích nabízí právní systém možnost postupovat mimosoudní
cestou s možností žádat o náhradu určený správní orgán a případně se obrátit se svým nárokem i
na soud. Ve zbytku jurisdikcí možnost mimosoudního vyrovnání chybí a dotčené osoby se mohou
domáhat náhrady jen soudní cestou.
Kromě limitů výše náhrady újmy (pokud takové ve vnitrostátním právu existují) by měly soudy
zohledňovat i existující judikaturu ESLP pro obdobné případy tak, aby přiznaná výše náhrady nebyla
zjevně nepřiměřená náhradám přiznávaným ESLP v obdobných případech. Ve vztahu k určení výše
peněžité náhrady za způsobenou nemajetkovou újmu je podstatné, že v případě, kdy národní
právo umožňuje pouze částečnou reparaci, může ESLP dle čl. 41 Úmluvy přiznat poškozené straně
takové zadostiučinění, které se mu jeví jako vhodné.2

2

RAINEY, Bernadette, Elizabeth WICKS a Clare OVEY. The European Convention on Human Rights, s. 49
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Stručně k úpravě náhrady nemajetkové újmy dle Úmluvy a judikatury ESLP
V případě nezákonného zbavení osobní svobody z čl. 5 odst. 5 Úmluvy plyne, že každý, kdo byl
nezákonně zbaven osobní svobody, má nárok na odškodnění. Státům Rady Evropy tudíž z Úmluvy
vyplývá povinnost mít určitý mechanismus k odškodnění osob, jež byly zbaveny svobody v rozporu
s čl. 5 Úmluvy.3 V případě některých států se můžeme setkat dokonce i se speciálními zákony
pro odškodňování nezákonného zbavení svobody v rozporu s Úmluvou (Belgie, Lucembursko). To,
že k takovému nezákonnému zbavení svobody došlo, může konstatovat buď vnitrostátní orgán,
nebo ESLP, podá-li k němu dotčená osoba stížnost. Není nutné, aby se vnitrostátní orgán přímo
odvolával na konkrétní ustanovení čl. 5 Úmluvy, postačí, že se ho věc materiálně týká.4 Podle
judikatury ESLP musí být nárok na náhradu újmy vymahatelný u soudu (nestačí, že nárok přizná
arbitrárně nějaký státní orgán). Odškodněním se rozumí i nárok na náhradu nemajetkové újmy,
kterého by se mělo být možné domáhat. Co se týče výše odškodnění, platí, že výše odškodnění
na vnitrostátní úrovni by neměla být značně nižší než částka, kterou ESLP sám přiznává
v obdobných případech porušení čl. 5 Úmluvy (např. Ganea proti Moldavsku).5 Podobný princip se
uplatňuje i u nepřiměřené délky řízení podle čl. 6 Úmluvy.
Čl. 6 Úmluvy zakotvuje právo na spravedlivý proces, jehož nedílnou součástí je právo na projednání
věci v přiměřené lhůtě. K přiměřené délce soudního procesu existuje rozsáhlá judikatura ESLP;6
ESLP řeší počátek a konec lhůty, jakož i kritéria posouzení přiměřenosti, mezi něž patří složitost
věci, chování stěžovatele, postup státních orgánů a význam pro stěžovatele. V úvahu bere ESLP i
počet stupňů soudní soustavy v dané zemi.7

3

Čl. 5 Úmluvy
Právo na svobodu a osobní bezpečnost
1. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Nikdo nesmí být zbaven svobody kromě následujících případů,
pokud se tak stane v souladu s řízením stanoveným zákonem:
a. zákonné uvěznění po odsouzení příslušným soudem;
b. zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby proto, že se nepodrobila rozhodnutí vydanému soudem podle
zákona, nebo proto, aby bylo zaručeno splnění povinnosti stanovené zákonem,
c. zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro
důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve
spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání;
d. jiné zbavení svobody nezletilého na základě zákonného rozhodnutí pro účely výchovného dohledu nebo jeho zákonné
zbavení svobody pro účely jeho předvedení před příslušný orgán;
e. zákonné držení osob, aby se zabránilo šíření nakažlivé nemoci, nebo osob duševně nemocných, alkoholiků,
narkomanů nebo tuláků;
f. zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby, aby se zabránilo jejímu nepovolenému vstupu na území, nebo
osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění nebo vydání.
2. Každý, kdo je zatčen, musí být seznámen neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, s důvody svého zatčení a s každým
obviněním proti němu.
3. Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením odstavce 1 písm. c tohoto článku, musí být
ihned předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo
být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění může být podmíněno zárukou, že se dotyčná
osoba dostaví k přelíčení.
4. Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud
urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné.
5. Každý, kdo byl obětí zatčení nebo zadržení v rozporu s ustanoveními tohoto článku, má nárok na odškodnění.
4
KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech, s. 550-560.
5
KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech, s. 550-560.
6
COUNCIL OF EUROPE/EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Guide on Article 6 of the European Convention on
Human Rights. 31 August 2021n. l. Dostupné také z:
https://www.ejtn.eu/PageFiles/15659/2013%20ECtHR%20Case-law%20Guide%20Article%206%20civil.pdf.
7
KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech, s. 697-701.
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V čl. 6 Úmluvy není na rozdíl od čl. 5 Úmluvy explicitně uvedeno, že stát má jeho porušení
kompenzovat. Ve spojení s čl. 13 Úmluvy8 má stát zajistit účinné prostředky nápravy porušení
práva chráněného Úmluvou, a to bud´ kompenzační, anebo preventivní prostředky nápravy,
případně jejich kombinaci (Kudła proti Polsku). Smyslem preventivních prostředků je zabránit
vzniku nebo pokračování nepřiměřené délky řízení; kompenzační prostředky mají naopak zajistit
odškodnění v momentě, kdy už k průtahu došlo. Pokud stát zvolí určité kompenzační schéma, opět
platí, že by kompenzace měla být přiměřená částkám, které v podobných případech přiznává ESLP,
respektive neměla by být nepřiměřeně nízká oproti částkám, které uděluje v podobných případech
ESLP.9 Podrobnější rozbor k procesu vyčíslování výše náhrady lze nalézt v případu Apicella proti
Itálii. Povinnost státu zajistit takové odškodnění lze mimo jiné dovodit z čl. 41 Úmluvy.10 Je též
důležité upozornit na to, že dle ESLP lze už jen samotným porušením práva na spravedlivý proces
nepřiměřenou délkou řízení presumovat existenci nemajetkové újmy (Apicella proti Itálii).
V případě problematiky nezákonného trestního stíhání a kompenzace za něj, nikoli například
za zabavení svobody s ním spojené, lze dle našeho právního názoru dovodit, že trestní stíhání,
které není podpořeno dostatečnými důkazy, je vedeno se zlým úmyslem aj., může představovat
porušení čl. 6 Úmluvy, za něž by stát měl být povinen dotčenou osobu odškodnit; analogicky jako
u čl. 5 se dá dovodit, že např. pouhé zastavení trestního stíhání ještě jeho porušení nezpůsobuje
(Masson a Van Zon proti Nizozemsku). Na rozdíl od zbavení osobní svobody však Úmluva
po státech nevyžaduje explicitně plošné poskytování odškodnění dotčené osobě. Je tudíž na státu,
jestli si pro tyto případy zvolí nějaké odškodňovací schéma a jaké, případně zda takové nároky
vznesené vůči státu ponechá žalovatelné na základě obecných ustanovení o náhradě újmy.

Přehled právní úpravy v jednotlivých státech
V následující části je detailně popsána právní úprava náhrady nemajetkové újmy v jednotlivých
státech. Z výzkumu, který jsme provedly, dovozujeme, že v některých případech (především
v případě nezákonného trestního stíhání) právní úprava v jednotlivých státech absentuje.
V takovýchto případech předpokládáme, že v jurisdikci upravuje problematiku pouze obecná
právní úprava a výše náhrady se řídí místní judikaturou. Pokud podrobnější regulace v určité
jurisdikci chybí, dané problematice se v následující části práce nevěnujeme.

Belgie
Nezákonné zbavení osobní svobody
Náhrada újmy za nezákonné zbavení osobní svobody je v Belgii primárně upravena zákonem z 27.
března 1973 o odškodnění v případě neúčinného zadržení.11 Zákon je návazný přímo na čl. 5
Úmluvy; podle čl. 27 zákona má právo na náhradu újmy každá osoba, která byla zbavena svobody

8

Čl. 13
Právo na účinné opravné prostředky
„Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před
národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.“
9
KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech, s. 717-735.
10
Čl. 41
Spravedlivé zadostiučinění
„Jestliže Soud zjistí, že došlo k 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.“
11
13 MARS 1973 Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante/ 13 MAART 1973. - Wet
betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis. Dostupné na:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1973031350&la=F.
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za podmínek neslučitelných s ustanoveními článku 5 Úmluvy. Nárok na takovou náhradu újmy je
třeba vznést před civilním soudem proti belgickému státu.
Kromě toho zákon v čl. 28 obsahuje ještě jedno konkrétnější schéma náhrady újmy. Podle čl. 28
odst. 1:
„Každý, kdo byl zadržen po více než 8 dní, aniž by toto zadržení/jeho pokračování bylo
způsobeno jeho vlastním chováním, může požádat o náhradu újmy:
a) pokud byl přímo nebo nepřímo osvobozen rozhodnutím, které je res iudicata (věc
rozsouzená);
b) pokud obdržel soudní rozhodnutí, že trestní stíhání bylo zastaveno (tzv. non-lieu)12
c) pokud byl zadržen nebo držen ve vazbě poté, co vypršely lhůty pro takové omezení
na svobodě v rámci trestního stíhání.“
Dotčená osoba se může obrátit rovnou na Ministerstvo spravedlnosti, které o věci musí
rozhodnout do šesti měsíců. Pokud žadatel splní podmínky dle čl. 28 odst. 1 zákona, je mu náhrada
újmy rovnou přiřčena (čl. 28 odst. 3). Je-li náhrada zamítnuta/není přiznána v dostatečné výši nebo
Ministerstvo nerozhodne do 6 měsíců, je možné se odvolat k ministru spravedlnosti. Ten
za účelem rozhodnutí o odvolání může zřídit odvolací komisi, kterou tvoří první předseda
Nejvyššího soudu, první předseda Státní rady (Conseil d'État),13 předseda Asociace francouzsky
nebo vlámsky hovořících advokátních komor (čl. 28 odst. 3, 4 a 5). Je však též možné nežádat
náhradu újmy skrz Ministerstvo spravedlnosti, ale u soudu (čl. 28 odst. 3).
Náhrada újmy, kterou je možné obdržet, zahrnuje skutečnou materiální škodu, kterou žadatel
utrpěl (včetně nákladů na obhajobu) jakož i nemajetkovou újmu.14 Podle čl. 28 odst. 2 zákona by
výše náhrady újmy měla být stanovena na spravedlivém základě s přihlédnutím ke všem
okolnostem veřejného a soukromého zájmu.
Nezákonné trestní stíhání
Kromě výše uvedeného schématu dle zákona z 27. března 1973 o odškodnění v případě
neúčinného zadržení15, je možné žádat i náhradu újmy za trestní stíhání samotné a to na základě
obecných ustanovení Občanského zákoníku o náhradě újmy (čl. 1382 a násl.).16 Z toho plyne, že
samotné zastavení trestního stíhání nebo osvobozující rozsudek není dostačující, nýbrž je nutné
dokázat, že újmu zaviněně způsobily osoby jednající jménem státu a že taková újma je v příčinné
souvislosti s jejich jednáním. Je možné žádat náhradu skutečné materiální škody i nemateriální
újmy. Judikatura je sjednocována Nejvyšším soudem (Cour de cassation).

Česká republika
Právní úpravu náhrady nemajetkové újmy způsobené ze strany státu, respektive územního
samosprávného celku v samostatné působnosti, lze nalézt v zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci“).

12

Důvody zastavení trestního stíhání jsou obdobné jako v § 172 TZ.
Státní rada je podobně jako ve Francii nejvyšším správním soudem a zároveň má určitou poradní pravomoc vůči
vládě a parlamentu při tvorbě legislativy.
14
ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
15
ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
16
Code civil/ Burgerlijk wetboek. Příslušná část dostupná na:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1804032153&la=F.
13
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Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci umožňuje uplatnit nárok
na náhradu škody u úřadu označeného v § 6 zákona. V případech, kdy došlo ke škodě v trestním
řízení, je tímto úřadem Ministerstvo spravedlnosti (viz § 6 zákona). Uplatnění nároku na škodu
u příslušného úřadu (Ministerstva spravedlnosti) je podmínkou případného uplatnění nároku
u soudu (§ 14 odst. 3 zákona). Na soud je pak možné se obrátit, nebyl-li nárok do 6 měsíců ode
dne jeho uplatnění plně uspokojen (§ 15 odst. 2 zákona).
Co se týče způsobu a rozsahu náhrady škody, právní úprava je obsažena v § 26 a násl. zákona. Tato
ustanovení jsou speciální vůči obecné právní úpravě náhrady újmy17 v občanském zákoníku
(§ 2951 a násl. OZ) (viz § 26 zákona). Do roku 2006 nebyla v zákoně o odpovědnosti státu za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci náhrada nemajetkové újmy výslovně zakotvena. Ustanovení
§ 31a, který upravuje zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, bylo zavedeno novelou
zákonem č. 160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci.
„§ 31a Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu
(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.
(2) Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit
jinak a samotné konstatování porušení 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.
(3) V případech, kdy nemajetková újma vznikla nesprávným úředním postupem podle § 13
odst. 1 věty druhé a třetí nebo § 22 odst. 1 věty druhé a třetí18, přihlédne se při stanovení
výše přiměřeného zadostiučinění rovněž ke konkrétním okolnostem případu, 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.“
Novela reagovala na rozhodnutí ESLP, že česká právní úprava neposkytuje dostatečné
prostředky nápravy v případě nepřiměřené délky řízení (porušení čl. 6 Úmluvy) (zejména
rozhodnutí Hartman proti České republice).19 Je také třeba upozornit na skutečnost, že
deklarovaná priorita jiné náhrady/samotného konstatování práva není relevantní, jelikož
judikatura ESLP i Ústavního soudu považuje naopak za výjimečnou jinou formu náhrady než
v penězích (navíc, jak je rozebráno výše, u porušení čl. 5 Úmluvy plyne přímo z něho právo
na finanční kompenzaci).
17

Zákon nepoužívá novou terminologii OZ, kdy se hovoří o náhradě újmy, která může být materiální a nemateriální.
Náhrada materiální újmy se pak označuje jako náhrada škody.
18
Ustanovení § 13 odst. 1 věty druhé a třetí a § 22 odst. 1 věty druh a třetí upravují odpovědnost státu za újmu,
respektive odpovědnost územních celků v samostatné působnosti za újmu. V obou případech ustanovení zákona
stanovuje, 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.“
19
Důvodová zpráva k zákonu 160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci.
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Nezákonné zbavení osobní svobody
Povinnost státu nahradit nemajetkovou újmu za nezákonné zbavení svobody je konkretizována
v § 6a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci:
„Odpovědnost státu a územních celků v samostatné působnosti za porušení práva na osobní
svobodu se posoudí podle ustanovení tohoto zákona upravujících odpovědnost za nezákonné
rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.“
Toto ustanovení bylo přijato výše zmíněnou novelou zákonem č. 160/2006 Sb., a jak uvádí
komentářová literatura20, ve své podstatě deklaruje, že odškodnění za porušení čl. 5 Úmluvy/čl. 8
LZPS se má řešit podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.
Přímo nezákonnou vazbu pak řeší § 9 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci,21 který uvádí, že v případě, že došlo k zastavení trestního stíhání/zproštění
obžaloby/postoupení věci jinému orgánu, má osoba, jež byla vzata do vazby, právo na odškodnění
za nezákonné rozhodnutí o vazbě. Je třeba si uvědomit, že jak konstatovaly české soudy, čl. 5
Úmluvy je přímo aplikovatelný (rozsudek NS 31 Cdo 3916/2008, nález II. ÚS 590/08); výše zmíněná
ustanovení tak čl. 5 Úmluvy spíše konkretizují22 a určují, že pro získání náhrady újmy se aplikuje
zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.23
Náhrada nemajetkové újmy za nezákonné zbavení osobní svobody se řídí § 31a odst. 1 a 2 zákona
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Zákon neobsahuje žádný specifický
klíč stanovující podmínky pro určení výše náhrady za nemajetkovou újmu (například stanovení
postupu výpočtu, určení maximální výše náhrady, stanovení rozpětí náhrady apod.).
Nejvyšší soud schválil jako své výkladové stanovisko k výši újmy za výkon vazby závěry vyjádřené
v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010, uveřejněného ve Sbírce
rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 52/2012 Sb. rozh. civ.24 Nejvyšší soud došel
k závěru, že při určení náhrady újmy se má přihlížet ke kritériím vycházejícím z judikatorní praxe
ESLP, a to:
i) k povaze trestní věci;
ii) k celkové délce omezení osobní svobody; a
iii) k následkům v osobní sféře poškozené osoby.
K orientační sazbě Nejvyšší soud uvedl: „vycházeje z úrovně odškodnění jednotlivých evropských
států, jakož i ze životní úrovně v České republice, (…) adekvátním odškodněním je částka v rozmezí

20

VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017.
Beckova edice komentované zákony, komentář k § 6a.
21
(1) Právo na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě má také ten, na němž byla vazba vykonána, jestliže
bylo proti němu trestní stíhání zastaveno, jestliže byl obžaloby zproštěn nebo jestliže byla věc postoupena jinému
orgánu.
22
V případě čl. 9 i teoreticky rozšiřují podmínky pro odškodění nad rámec čl. 5.
23
Za pozornost stojí nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2018, sp. zn. III. ÚS 2062/18, ve kterém soud konstatuje, že
za zadržení, které bylo v době provedení zákonné, neplyne dotčené osobě právo na náhradu újmy bez ohledu
na výsledek následného trestního řízení. Právo na odškodnění by vzniklo, pokud by byl porušen čl. 5 Úmluvy. Z toho
plyne, že zatímco u trestního stíhání a vazby se nezákonnost v podstatě presumuje, pokud řízení skončilo určitým
způsobem, na zadržení se tato kritéria neuplatní.
24
KNÖTIG, Petr. Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodnění za výkon vazby. Nsoud.cz [online].
9.2.2012 [cit. 2021-10-7]. Dostupné z:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Sjednocuji
ci_stanovisko_Nejvyssiho_soudu_k_otazce_odskodneni_za_vykon_vazby~?openDocument&lng=CZ..
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500,- Kč až 1.500,- Kč za jeden den trvání vazby, v jejímž rámci soud promítne jiné okolnosti svého
posuzování.“25
Nejvyšší soud dále uvedl, že trvání vazby jen po několik dnů může působit stejně intenzivně jako
vazba trvající několik týdnů, a tudíž by první dny vazby měly být odškodňovány vyšší částkou než
dny následující. Dále je třeba vycházet z konkrétních okolností každého případu a osobní situace
dané osoby, ze které plyne míra zásahu do jejích základních práv (byl-li již dotyčný trestaný,
konkrétní podmínky ve věznici, možnost kontaktu s rodinou, dopad v profesním životě, dopad
na čest a pověst, způsobení úzkosti a strachu aj.).
Nezákonné trestní stíhání
Nejvyšší soud vydal jako své stanovisko ve věci odškodnění za nezákonné trestní stíhání rozsudek
ze dne 27. 6. 2012 sp. zn. 30 Cdo 2813/2011, uveřejněný ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek
Nejvyššího soudu pod č. 122/2012 Sb. rozh. civ.26 V rozsudku soud shrnuje, že je ustálenou soudní
praxí, že stát odpovídá za škodu způsobenou zahájením trestního stíhání, které neskončilo
pravomocným odsuzujícím rozhodnutím trestního soudu podle zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci. Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání je považováno
za nezákonné rozhodnutí, přičemž pro posouzení jeho nezákonnosti je klíčový výsledek trestního
stíhání (zproštění obžaloby/zastavení trestního stíhání). To ovšem neplatí, pokud si stíhaná osoba
stíhání sama zavinila/byla jí udělena milost (Pl. ÚS 11/10). Náhrada nemajetkové újmy
za nezákonné trestní stíhání se pak se řídí § 31a odst. 1 a 2 zákona.
Nejvyšší soud dospěl dále k závěru, že pro určení nemajetkové újmy za nezákonné trestní stíhání
by měla být užita obdobná kritéria jako v případě újmy za výkon vazby, tj.:
i) povaha trestní věci;
ii) délka trestního řízení;
iii) následky způsobené trestním řízením v osobnostní sféře poškozené osoby.
Nejvyšší soud nestanovil žádné konkrétní částky pro určení nemajetkové újmy za trestní stíhání.
Součástí úvahy o výši újmy by však mělo být porovnání výše zadostiučinění v obdobných
případech, tak aby mezi případy s obdobnými skutkovými okolnostmi nebyly neodůvodněné
rozdíly. To soud ještě rozvedl v rozsudku ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1747/2014,
uveřejněném ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 67/2016 Sb. rozh. civ.
Nepřiměřeně dlouhé trestní řízení
Nepřiměřená délka řízení je nesprávným úředním postupem podle § 13 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Jak stanovuje § 13 odst. 1 zákona,
za nesprávný úřední postup se považuje nevydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, nebo
není-li lhůta stanovena, nevydání rozhodnutí ve lhůtě přiměřené.

25

KNÖTIG, Petr. Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodnění za výkon vazby. Nsoud.cz [online].
9.2.2012 [cit. 2021-10-7]. Dostupné z:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Sjednocuji
ci_stanovisko_Nejvyssiho_soudu_k_otazce_odskodneni_za_vykon_vazby~?openDocument&lng=CZ.
26
KNÖTIG, Petr. Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu v otázce přiznání a výše náhrady za nemateriální újmu
způsobenou tím, že proti poškozenému bylo vedeno trestní řízení, které neskončilo odsouzením. Nsoud.cz [online].
12.10.2012 [cit. 2021-10-7]. Dostupné z:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Sjednocuji
ci_stanovisko_Nejvyssiho_soudu_v_otazce_priznani_a_vyse_nahrady_za_nematerialni_ujmu_zpusobenou_tim__ze
_proti_poskozenemu_bylo_vedeno_trestni_rizeni__ktere_neskoncilo_odsouzenim~?openDocument&lng=C.
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V případě nepřiměřeně dlouhého trestního řízení se použijí všechny odstavce ustanovení § 31a,
včetně odstavce 3, který stanovuje, že při stanovení výše přiměřeného zadostiučinění se přihlédne
rovněž ke konkrétním okolnostem případu, 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.“
Obdobná kritéria používá i ESLP ve své judikatuře k určování, zda byla délka vnitrostátního
soudního řízení přiměřená. Nepřiměřenou délku řízení považuje ESLP za porušení práva
na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy) a požaduje, aby státy přijaly dostatečné preventivní a
kompenzační prostředky, aby těmto průtahům zamezily a kompenzovaly ty, do jejichž práv jimi
bylo zasaženo. Je též třeba uvést, že dle judikatury ESLP by kompenzace za nepřiměřenou délku
řízení neměly být nepřiměřeně nízké oproti částkám, které by ve stejném případě přiznal
stěžovateli ESLP (více viz výše).
Tato kritéria mohou pomoci při určování výše náhrady, nicméně jsou stále poměrně vágní.
Z tohoto důvodu se pro určení výše náhrady používá:


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 řízení27 (dále jen „Manuál“) a



Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011 sp. zn. Cpjn 206/2010.28

Manuál na případy odškodňování průtahů v řízení byl vypracován v květnu 2006 Kanceláří vládního
zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Je
koncipován jako pomůcka příslušným orgánům při aplikaci zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci na poskytování přiměřeného zadostiučinění
za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení.29 Manuál má pouze doporučující
povahu, odráží však názor Kanceláře vládního zmocněnce ohledně toho, jak by se při určování výše
náhrady mělo postupovat. Manuál byl přijat ve stejné době jako novela zákona č. 160/2006 Sb. a
taktéž reagoval na rozhodnutí ESLP, že kompenzační schéma ČR pro nápravu nepřiměřené délky

27

KANCELÁŘ VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE PRO ZASTUPOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO
LIDSKÁ PRÁVA. 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. Květen 2006. Dostupné také z: https://www.oziveni.cz/wpcontent/uploads/2016/07/manual_odskodneni_za_prutahy_2006.pdf
28
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 4. 2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010. Dostupné na:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A850?openDoc
ument&Highlight=0
Shrnutí dostupné na: KNÖTIG, Petr. Stanovisko Nejvyššího soudu v otázce odškodňování za nepřiměřeně dlouhé
průtahy v řízení [online]. 14.04.2011 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Stanovisko
_Nejvyssiho_soudu_v_otazce_odskodnovani_za_neprimerene_dlouhe_prutahy_v_rizeni~?openDocument&lng=CZ.
29
Tamtéž, s. 1.
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řízení není dostatečné. Kancelář čerpala v té době z existujících rozhodnutí ESLP a vytvořila
následující tabulky:30
Celková délka řízení (v letech)

Základní částka

2 a méně

15 000 (přibližně 1 250 na měsíc)

3

30 000

4

45 000

5

60 000

6

75 000

7

90 000

8

105 000

9

120 000

10

135 000

11

150 000

12

165 000

13

180 000

14

195 000

15

210 000

za každý další rok

+ 15 000

Snížení

+ % ze základní částky

++ % ze základní částky

věc složitá…

... do určité míry = – 20%

... velmi = – 40%

stěžovatel se na délce řízení podílel

... částečně = – 20%

... významně = – 40%

věc byla projednávána na ...

... 3 stupních = – 20%

... 4 stupních = – 40%

věc měla pro stěžovatele malý význam

až – 50%

Zvýšení

% ze základní částky

věc byla banální

+ 20%

stěžovateli nelze nic vytknout, spíše naopak

+ 20%

věc byla projednávána na jednom stupni

+ 20%

věc měla pro stěžovatele velký význam

až + 50%

Kromě toho sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2011 sp. zn. Cpjn
206/201031 uvádí, že: „…pro poměry České republiky je přiměřené, jestliže se základní částka, z níž
se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, pohybuje v rozmezí mezi 15.000,- Kč až
20.000,- Kč (cca 600 až 800 eur) za jeden rok řízení.“
30

Tamtéž, s. 20 až 21.
Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 4. 2011, sp. zn.
Cpjn 206/2010. Dostupné na:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A850?openDoc
ument&Highlight=0
31
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Judikatura Nejvyššího soudu setrvává na závěru, že Stanovisko z roku 2006 je nadále aktuální
z hlediska výše přiznávaných částek, a to i přes růst cen a životní úrovně, ke které došlo od roku
2006 dodnes.32

Dánsko
Podmínky náhrady újmy způsobené zatčením nebo zadržením v souvislosti s trestním stíháním
upravuje soudní řád (Retsplejeloven)33 v kapitole 93 a. Kromě majetkové újmy jsou kompenzovány
také útrapy, způsobené nepříjemnosti a narušení či zničení postavení a vztahů. Odškodnění lze
přiznat i tehdy, pokud zbavení svobody, k němuž během řízení došlo, nebylo přiměřené vzhledem
k výsledku trestního stíhání (§ 1018 a odst. 1 a 2 soudního řádu). O těchto nárocích rozhoduje
státní zástupce (§ 1018 e soudního řádu).

Estonsko
Obecnou právní úpravu problematiky odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou ze strany státu
lze najít v zákoně o odpovědnosti státu (State Liability Act).34 Dle § 9 tohoto zákona, který upravuje
kompenzaci nemajetkové újmy:
§9
„(1) Fyzická osoba může požadovat finanční náhradu nemajetkové újmy při neoprávněném
snížení důstojnosti, poškození zdraví, zbavení osobní svobody, porušení nedotknutelnosti
obydlí nebo soukromého života nebo tajemství dopravovaných zpráv nebo při poškození cti
nebo dobrého jména.
(2) Nemajetková újma se nahrazuje úměrně závažnosti trestného činu s přihlédnutím
k formě a závažnosti zavinění.“

Shrnutí dostupné na: KNÖTIG, Petr. Stanovisko Nejvyššího soudu v otázce odškodňování za nepřiměřeně dlouhé
průtahy v řízení [online]. 14.04.2011 [cit. 2021-10-11]. Dostupné z:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Stanovisko
_Nejvyssiho_soudu_v_otazce_odskodnovani_za_neprimerene_dlouhe_prutahy_v_rizeni~?openDocument&lng=CZ.
32
„K možnosti překonání závěrů učiněných ve Stanovisku s ohledem na ekonomický růst se Nejvyšší soud vyjadřoval v
usnesení ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 30 Cdo 3171/2018, kde zopakoval, že při stanovení finančního zadostiučinění za
nepřiměřenou délku řízení je třeba přiznat zadostiučinění přiměřené konkrétním okolnostem případu a závažnosti
vzniklé újmy, a naopak se vyvarovat mechanické aplikaci práva s touhou po dosažení matematicky přesného výsledku
(srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 4539/2011), a že na přiměřenost výše
základní částky zadostiučinění nemá vliv ani znehodnocení měny v důsledku inflace nebo změna kursu měny (srov.
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1964/2012, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.
11. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2989/2011, ze dne 24. 6. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3331/2012, a ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. 30
Cdo 5760/2017).
Obdobně se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce vlivu změny životní úrovně (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9.
2019, sp. zn. 30 Cdo 1153/2019). Z poslední doby se Nejvyšší soud obdobně k této otázce vyjádřil např. v usnesení ze
dne 18. 8. 2020, sp. zn. 30 Cdo 2184/2020. Při vydání Stanoviska Nejvyšší soud vycházel zejména z rozhodovací praxe
Evropského soudu pro lidská práva, jež v tomto ohledu nedoznala změn (obdobně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 27. 11. 2019, sp. zn. 30 Cdo 3171/2018).“ Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2020 sp. zn. 30 Cdo
1433/2020. [online]. bod č. 21. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na:
https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AC86E55214343162C125865B001DF54F?openDoc
ument&Highlight=0,
33
Retsplejeloven. Dostupné z: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1445.
34
State Liability Act. Dostupné z: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507062016001/consolide.
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„§ 13 (1) Při stanovení výše náhrady se přihlíží k následujícím skutečnostem:
1) rozsah, v jakém byla újma nepředvídatelná;
2) objektivní překážky bránící vzniku újmy;
3) závažnost porušení práv;
4) omezení stanovená soukromým právem, pokud jde o podíl poškozeného na vzniku újmy;
5) další okolnosti, které by činily náhradu újmy v plné výši nespravedlivou.“
Odpovědnost za škodu či újmu způsobenou orgány působícími v trestním a přestupkovém řízení
upravuje podrobně zákon o náhradě újmy způsobené v trestním či přestupkovém řízení
(Compensation for Damage Caused in Offence Proceedings Act)35, který je ve vztahu speciality
k obecné úpravě zákona o odpovědnosti státu.36
Tento zákon upravuje tři druhy situací:
 kompenzace závisí na výsledku trestního nebo přestupkového řízení (dle § 5)
o Pokud je osoba zproštěna obžaloby nebo je vůči ní trestní řízení zastaveno na základě
ustanovení 199 odst. 1 trestního řádu37 bodů 1) neexistovaly důvody pro trestní
stíhání, 2) uplynula promlčecí doba trestného činu nebo 5) nabylo právní moci
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání ve vztahu k této osobě z důvodu výskytu
okolností vylučujících trestní stíhání, může tato osoba požadovat náhradu újmy za
předpokladu, že újma byla způsobena některým z následujících důvodů: došlo k „1)
vzetí do vazby; 2) zatčení jako podezřelého; 3) zákazu vycestování z místa bydliště; 4)
odvolání z funkce; 5) zajištění nebo zabavení majetku; 6) délka řízení byla
nepřiměřená.“
 kompenzace za újmu na základě přezkumu původního rozhodnutí soudu (dle § 6)
o Pokud je trest osobě snížen, osoba je zproštěna obžaloby nebo je trestní řízení
ve vztahu k osobě zastaveno38 v důsledku obnovy trestního řízení v trestní věci znovu
otevřené v rámci přezkumu, může tato osoba požadovat náhradu újmy, která jí byla
způsobena předchozím rozsudkem.
 kompenzace bez ohledu na výsledek trestního nebo přestupkového řízení (dle § 7)
o „Pokud orgán působící v trestním a přestupkovém řízení z nedbalosti nebo vědomě
poruší procesní právo a způsobí tím osobě újmu, tato osoba má právo požadovat
náhradu této újmy bez ohledu na konečný výsledek přestupkového nebo trestního
řízení, kterým byla újma způsobena.“ „Orgán řízení se odpovědnosti zprostí, pokud
prokáže, že újmu nezpůsobil úmyslně nebo z nedbalosti.“ „Osoba má právo požadovat
náhradu újmy způsobené jí nuceným umístěním ve zdravotnickém zařízení na základě
ustanovení trestního řádu, pokud bylo soudní rozhodnutí o jejím umístění ve
zdravotnickém zařízení zrušeno.“39

35

Compensation for Damage Caused in Offence Proceedings Act. Dostupné z:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014001/consolide.
36
Ibid, § 1 odst. 3.
37
Code of Criminal Procedure. Dostupné z: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013093/consolide.
38
K zastavení došlo na základě ustanovení 199 odst. 1 trestního řádu bodů 1) neexistují důvody pro trestní stíhání, 2)
uplynula promlčecí doba trestného činu nebo 5) nabylo právní moci rozhodnutí o zastavení trestního stíhání
z důvodu výskytu okolností vylučujících trestní stíhání.
39
Compensation for Damage Caused in Offence Proceedings Act. Čl. 7 odst. 1, 2, 4. Dostupné z:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122014001/consolide.
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§ 11. Náhrada nemajetkové újmy
„(1) Podle § 5 nebo § 6 tohoto zákona se náhrada nemajetkové újmy fyzické osobě poskytne
pouze tehdy, byla-li v trestním řízení zbavena svobody nebo bylo-li porušeno její právo
na přiměřenou délku řízení.
(2) Podle § 7 tohoto zákona se náhrada nemajetkové újmy fyzické osobě poskytne pouze
tehdy, byla-li v přestupkovém řízení zbavena svobody; byla mučena nebo s ní bylo nelidsky či
ponižujícím způsobem zacházeno; byla jí způsobena újma na zdraví nebo byla porušena
nedotknutelnost obydlí nebo soukromého života; bylo porušeno tajemství doručovaných
zpráv nebo byla pošpiněna její čest nebo dobré jméno. Pokud byla osoba v důsledku porušení
procesního práva vystavena mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení, není
poskytnutí náhrady nemajetkové újmy podmíněno úmyslem nebo nedbalostí orgánu činného
v trestním řízení.
(3) Vznik nemajetkové újmy se předpokládá. Taková újma se nahrazuje v penězích v rozsahu,
v jakém ji nelze napravit jinými prostředky, včetně přiznání chyby a omluvy.
(4) V případě zbavení osobní svobody se náhrada nemajetkové újmy provádí podle denní
sazby za každý započatý kalendářní den, kdy byla osoba zbavena osobní svobody. Výše denní
sazby se získá tak, že se poslední čtvrtletní údaj o průměrné hrubé měsíční mzdě, který
zveřejnil estonský statistický úřad a který předchází měsíci, v němž byl nárok na odškodnění
uplatněn, vydělí 30.
(5) V případech nepřiměřené délky řízení činí odškodnění za nemajetkovou újmu - za každý
rok průtahů - částku odpovídající průměrné hrubé měsíční mzdě. Jde o průměrnou hrubou
měsíční mzdu za poslední čtvrtletí40, kterou zveřejňuje statistický úřad Estonska a která
předchází měsíci, v němž byl nárok uplatněn.“
Výše uvedené případy jsou jediné, které v Estonsku zakládají nárok na kompenzaci
za nemajetkovou újmu způsobenou v průběhu trestního nebo přestupkového řízení. Samotná
skutečnost, že osoba byla trestně stíhána, nezakládá právo na to, aby osoba získala kompenzaci
nemajetkové újmy.41 Kompenzaci za újmu způsobenou v trestním řízení (v přípravné fázi řízení i
v části řízení před soudem) nebo přestupkovém řízení orgánem vedoucím řízení poskytuje
poškozeným Ministerstvo financí na základě jejich písemné žádosti.

Finsko
Nezákonné zbavení osobní svobody
Finský zákon o odškodnění za odsouzení nebo uvěznění nevinné osoby ze státních prostředků (laki
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta
maksettavasta korvauksestai)42 upravuje podmínky odškodnění za neoprávněné zatčení, uvěznění
nebo jiné zbavení svobody. Zákon blíže nespecifikuje výši náhrady nemajetkové újmy, která
dotčeným osobám za způsobenou újmu náleží.

40

Pro představu, v prvním čtvrtletí roku 2021 činila průměrná hrubá mzda 1 473 eur. ECPRD Request no. 4757 State
compensation for unlawful criminal prosecution
41
ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
42
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta
korvauksestai. Dostupné z: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740422.
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Nepřiměřeně dlouhé trestní řízení
Zákon o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení (laki oikeudenkäynnin viivästymisen
hyvittämisestä)43 stanovuje, že účastník řízení má právo na odškodnění tehdy, bylo-li porušeno
jeho právo na projednání věci v přiměřené lhůtě (§ 3 zákona o odškodnění nepřiměřené délky
soudního řízení).
§ 4 zákona o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení
„Při posuzování, zda v řízení došlo k průtahům, se kromě délky řízení zohlední zejména:
1) povaha a rozsah případu;
2) chování účastníků řízení, orgánů veřejné moci [vymezených v § 2a odst. 1] a
soudů v průběhu řízení;
3) význam případu pro dotčenou stranu.
Kromě toho se při posuzování průtahů v řízení přihlíží k judikatuře Evropského soudu
pro lidská práva Rady Evropy týkající se aplikace čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod.“
§ 6 odst. 1–3 zákona o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení
„Účelem odškodnění je kompenzovat úzkost, nejistotu nebo jiné srovnatelné
nepříjemnosti vzniklé v důsledku průtahů v řízení.
Výše odškodnění činí 1 500 eur za každý rok, během něhož došlo k průtahům v řízení
z důvodů, za které je odpovědný soud nebo jiný orgán veřejné moci. Celková částka
odškodnění se zvýší až o 2 000 eur, má-li případ pro dotčenou stranu zvláštní význam.
Případ je považován za zvláště významný, pokud se přímo týká zdraví, živobytí,
právního postavení nebo obdobné záležitosti. Odškodnění může být sníženo nebo
zvýšeno v závislosti na okolnostech uvedených v § 4 odst. 1 nebo okolnostech jim
podobným.
Odškodnění činí maximálně 10 000 eur. Ze zvláštních důvodů může být tato hranice
překročena.“
Kompenzace ve formě peněžité náhrady přichází v úvahu tehdy, není-li možné odškodnit průtahy
snížením nebo jiným zmírněním sankce (§ 6 odst. 4 zákona o odškodnění nepřiměřené délky
soudního řízení).44 Podmínky a okolnosti snižování trestu jsou upraveny v trestním zákoníku
(§ 2 odst. 2 zákona o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení). Nárok na náhradu
způsobené újmy musí být uplatněn před koncem hlavního líčení v písemné nebo ústní podobě
(§ 7 zákona o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení). O nároku pak rozhodne soud
současně s rozhodnutím ve věci samé a v rozhodnutí uvede, u kterých orgánů k významnému
zpoždění došlo (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o odškodnění nepřiměřené délky soudního řízení). Pokud
účastník s rozhodnutím soudu nesouhlasí, může podat odvolání (§ 11 zákona o odškodnění
nepřiměřené délky soudního řízení).
Náhradu za újmu vyvolanou průtahy lze podle § 2 odst. 3 zákona o odškodnění nepřiměřené délky
soudního řízení požadovat i na základě zákona o náhradě újmy (vahingonkorvauslaki)45, jenž
upravuje rovněž odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci (§ 2 kapitoly 3 zákona
o náhradě újmy). Náhrada újmy zahrnuje náhradu újmy na zdraví, na majetku a v určitých
případech také náhradu za způsobené útrapy (§ 1 kapitoly 5 zákona o náhradě újmy). Osoba, která
utrpěla újmu v důsledku vadného rozhodnutí orgánu veřejné moci, však nemá na náhradu újmy
43

Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. Dostupné z:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090362.
44
Korkein oikeus: Ennakkopäätökset KKO:2021:14. Dostupné z:
https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/kko202114.html, bod 27.
45
Vahingonkorvauslaki. Dostupné z: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412.
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nárok tehdy, pokud bez závažného důvodu nepodala opravný prostředek, jímž by mohlo být vzniku
újmy zabráněno (§ 4 kapitoly 3 zákona o náhradě újmy).
§ 5 kapitoly 3 zákona o náhradě újmy
„Žalobu na náhradu újmy způsobené rozhodnutím vlády, ministerstva, úřadu vlády,
soudu nebo soudce lze podat pouze tehdy, pokud bylo rozhodnutí změněno nebo
zrušeno nebo pokud byla osoba, která se dopustila pochybení, shledána vinnou
z nesprávného úředního postupu nebo jí byla uložena povinnost nahradit újmu.“
§ 6 kapitoly 3 zákona o náhradě újmy
„Je-li odpovědnost (…) zjevně nepřiměřená nebo existují-li pro to s ohledem na rozsah
újmy a na další okolnosti zvláštní důvody, může být výše udělené náhrady snížena.“

Francie
Nezákonné zbavení osobní svobody
Kompenzace za nezákonné zbavení osobní svobody v průběhu trestního řízení je stanovena
na základě čl. 149 trestního řádu.46 Podle čl. 149 trestního řádu „…osoba, která byla
zadržena/držena ve vazbě během trestního řízení, které skončilo rozhodnutím o zastavení trestního
stíhání, propuštěním anebo konečným zproštěním obžaloby, má na svou žádost právo na plnou
náhradu škody a nemajetkové újmy, která jí tímto zbavením svobody byla způsobena…“ Nárok
nevznikne v případech, kdy je takové rozhodnutí založeno pouze na tom, že osoba nebyla příčetná,
na rozhodnutí o amnestii nebo na dobrovolném sebeobvinění dané osoby, kterým se snažila
chránit skutečného pachatele, aj. (čl. 149 trestního řádu). Náhradu materiální i nemateriální újmy
přiznává předseda příslušného odvolacího trestního soudu do šesti měsíců od právní moci
předmětného rozhodnutí (čl. 149-1 a 149-2). Proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat k Národní
komisi pro odškodění za zadržení při kasačním soudu (čl. 149-3).47 Detailnější ustanovení lze pak
nalézt v prováděcí části trestního řádu ve čl. R26 až R40-3.
Co se týče náhrady nemajetkové újmy, ta má být především kompenzací za pocit šoku a stresu,
který pociťuje člověk neoprávněně zbavený svobody. Národní komise pro odškodění za zadržení
uznala jako jeden z faktorů zvyšujících výši náhrady nemajetkové újmy: oddělení od rodiny (např.
od malých dětí, partnera s dítětem v nouzi aj.) nebo podmínky uvěznění (špatné podmínky
ve vězení, časté transfery) aj. Povaha činu, z něhož byla osoba obviněna, sama o sobě nehraje
úlohu v náhradě újmy, pokud ovšem nebyla důvodem špatného zacházení například ze strany
spoluvězňů. To, že osoba zbavená svobody již byla trestána, pak roli při posuzování výše újmy
nehraje roli. Chování osoby zbavené svobody v rámci trestního řízení by také nemělo hrát roli.48
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Code de procédure pénale. Dostupný na:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182924/#LEGISCTA0000
21331517.
47
Cour de cassation. Nejvyšší soud francouzského soudnictví.
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La réparation de la détention provisoire : explications. Dostupné z:
https://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/commission_nationale_repar
ation_detentions_620/reparation_detention_provisoire_11885.html.
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Nezákonné trestní stíhání a nepřiměřená délka trestního řízení
Kromě toho je možné též žádat odškodnění za protiprávní stíhání a to na základě čl. L 1411-1
zákona o soudní organizaci.49 Ten stanoví, že:
„Stát je povinen napravit újmy způsobené vadným fungováním spravedlnosti.“
„S výjimkou zvláštních ustanovení vzniká tato odpovědnost pouze v případě hrubé nedbalosti
nebo odepření spravedlnosti.“
Do této kategorie spadají především případy nepřiměřeně dlouhého trestního řízení. Kdy se jedná
o nepřiměřeně dlouhé trestní řízení, je stanoveno judikaturou dle konkrétních okolností případu.
Dle judikatury lze očekávat náhradu za nemajetkovou (morální) újmu ve výši 150/200 eur za každý
měsíc prodlení. S nárokem je možné obrátit se na civilní soudy.50

Irsko
Nezákonné zbavení osobní svobody
V Irsku, podobně jako ve Spojeném království, existuje občanskoprávní delikt nezákonné uvěznění
(false imprisonment).51
Do irského práva je dále zákonem o evropské úmluvě o lidských právech (European Convention on
Human Rights Act 2003)52 transformována Evropská úmluva o ochraně lidských práv. Při porušení
Úmluvy se občané mohou obracet přímo na obecné soudy, včetně žádosti o náhradu způsobené
újmy (čl. 3 odst. 2 zákona).
V nedávném případu G. E. -v- The Commissioner of An Garda Siochana & Ors potvrdil irský odvolací
soud náhradu újmy za false imprisonment ve výši 7 500 eur za 25 dnů zadržení. Částka byla snížena
z toho titulu, že zde existovaly určité důvody k tomu, aby byl žalobce prověřován (neměl potřebné
oprávnění k pobytu). Irský soud zde naopak odmítl argumentaci rozhodnutím Nejvyššího soudu
Spojeného království v rozhodnutí (WL (Congo)) v. Secretary of State for the Home Department
[2011] UKSC 12 (‘the Lumba case’), že v případě, že došlo k nezákonnému zatčení, ale toto zatčení
mohlo být zákonné, náleží žalobci nominal damages,53 tedy pouze menší náhrada újmy
pro případy, kdy došlo k určitému bezpráví vůči žalobci, ale neutrpěl žádnou skutečnou ztrátu.54
Jak uvádí soudce s odvoláním na příslušnou literaturu v prvostupňovém rozsudku ve věci G. E. -vThe Commissioner of An Garda Siochana & Ors, při posuzování újmy u nezákonného uvěznění se
bere v úvahu především nemateriální újma, která je obvykle přiznána. Ta zahrnuje ztrátu
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Code de l'organisation judiciaire. Dostupné z:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071164/LEGISCTA000006138026/#LEGISCTA0000
33458639.
50
LECOCQ, Gauthier. LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT. Www.village-justice.com [online]. [cit.
2021-07-22]. Dostupné z: https://www.village-justice.com/articles/mise-cause-responsabilite-etat,39636.html.
51
DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS. Civil Liability of Prosecutors under Irish Law. 6.5.2010. Dostupné také z:
https://www.dppireland.ie/publications/conference-papers/page/4/
52
European Convention on Human Rights Act 2003. Dostupný na:
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/20/enacted/en/print.html.
53
Court of Appeal: €7,500 award for false imprisonment upheld against gardaí [online]. 20 APR 2021 [cit. 2021-818]. Dostupné z: https://www.irishlegal.com/articles/court-of-appeal-7-500-award-for-false-imprisonment-upheldagainst-garda.
54
Rozsudek Hight Court G. E. -v- The Commissioner of An Garda Siochana & Ors, [2018] IEHC 293 THE HIGH COURT
[2013 No. 4516 P], 9th day of May, 2018, bod 54-55. Dostupný na: https://www.courts.ie/acc/alfresco/751bb064d583-4fd9-a305-59d074b944c2/2018_IEHC_293_1.pdf/pdf#view=fitH.
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důstojnosti, dobré pověsti, duševní úzkost a ponížení. Dále je též možné obdržet sankční náhradu
škody. 55
Nezákonné trestní stíhání
V irském právu, které vychází z common law je možné domoci se odškodnění za trestní stíhání
na základě některých občanskoprávních deliktů (torts), zejména podobně jako ve Velké Británii
na základě tzv. zlovolného trestního stíhání (malicious prosecution).
Delikt zlovolného trestního stíhání vznikl v době, kdy trestní stíhání iniciovaly soukromé osoby, což
vyžadovalo právní ochranu proti takovým stíháním vedeným z postranních úmyslů. K úspěšnému
prokázání tohoto deliktu je nutné ze strany žalobce prokázat, že:
i)
trestní řízení skončilo v jeho prospěch,
ii)
žalovaný (státní zástupce/policejní vyšetřovatel) zahájil řízení a/nebo se ho
účastnil se zlým úmyslem,
iii)
pro takové řízení neexistoval rozumný nebo pravděpodobný důvod,
iv)
žalobci vznikla škoda.
Klíčovým rysem tohoto deliktu je nutnost zproštění viny. Pokud byl žalobce odsouzen, žalobě
nebude vyhověno, bez ohledu na existenci důkazů, že takové odsouzení bylo dosaženo nezákonně.
Za malicious prosecution by měli být odpovědní buď vyšetřující policisté (Garda Síochána zkráceně
Gardaí), nebo státní zástupci. Nárok je vznášen proti státu, jehož jménem dotyční jednali. Dalším
možným občanskoprávním deliktem, který přichází v úvahu je „nedbalost“ (Negligance).56 Nároky
by měly být podobné jako ty uvedené u nezákonného uvěznění nebo u malicious prosecution
ve Spojeném království.
Nároky vůči státu vyřizuje v Irsku agentura State Claims Agency.

Itálie
Nezákonné zbavení osobní svobody
Problematiku upravují čl. 314 a 315 trestního řádu (Codice di procedura penale).57 Předpokladem
tohoto práva je materiální nebo formální nespravedlnost vazby před zahájením trestního stíhání.58
Ústavní soud postupně rozšířil tento institut, včetně předběžné vazby nebo použití předběžného
opatření o vazbě na žádost cizího státu. Soud rovněž zdůraznil, že článkem 314 trestního řádu je
projevena vůle poskytnout nápravu ve všech objektivních případech porušení osobní svobody,
které se ukázaly v rámci ex-post vyhodnocení jako nespravedlivé.
Žádost o náhradu újmy musí být podána v rámci dvouleté prekluzivní lhůty. Výše přiznané náhrady
nemajetkové újmy nesmí přesáhnout 516 456,90 eur.
Čl. 314
1. Kdo byl zproštěn obžaloby rozsudkem, který nabyl právní moci, z důvodu, že skutek
neexistuje, obžalovaný se jej nedopustil, skutek není trestným činem nebo dle trestního
zákoníku nejde o trestný čin, má právo na spravedlivou náhradu za to, že v průběhu řízení
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Rozsudek Hight Court G. E. -v- The Commissioner of An Garda Siochana & Ors, [2018] IEHC 293 THE HIGH COURT
[2013 No. 4516 P], 9th day of May, 2018, bod 54-55. Dostupný na: https://www.courts.ie/acc/alfresco/751bb064d583-4fd9-a305-59d074b944c2/2018_IEHC_293_1.pdf/pdf#view=fitH.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447: codice di procedura penale. Dostupné
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před zahájením soudního procesu byl ve vazbě, pokud si osoba vzetí do vazby úmyslně
nezavinila nebo nepřispěla k jejímu uložení svojí nedbalostí.
2. Stejné právo má i osoba, která byla z jakéhokoli důvodu zproštěna obžaloby, nebo
odsouzený, který byl v průběhu řízení vzat do vazby, pokud bylo pravomocným rozhodnutím
stanoveno, že opatření nařizující vazbu bylo vydáno nebo ponecháno v platnosti, aniž by byly
splněny podmínky pro jeho použití podle článků 273 a 280.
(…)
Čl. 315
Žádost o náhradu musí být podána pod sankcí nepřípustnosti návrhu, do dvou let ode dne, kdy
nabyly právní moci osvobozující nebo odsuzující rozsudek, rozhodnutí o zastavení trestního řízení
se stalo vykonatelným nebo rozhodnutí o ukončení případu (jeho archivaci) bylo oznámeno osobě,
proti níž bylo vydáno v souladu s čl. 314 odst. 3 zákona.
2. Výše náhrady nemůže v žádném případě přesáhnout miliardu lir (pozn. autora odpovídá částce
516 456,90 eur).
Nepřiměřeně dlouhé trestní řízení
Významné procento případů pocházejících z Itálie, které řešil Evropský soud pro lidská práva, se
týkaly stížností na nepřiměřenou délku soudního řízení. Dlouho neexistoval ustálený systém
náprav, dokud Itálie neschválila níže popsaný zákon, tzv. Pintův zákon.59 Problematiku upravuje
zákon č. 89 z roku 2001 o spravedlivém odškodnění za porušení limitu pro přiměřenou délku řízení
a o změně čl. 375 občanského soudního řádu (dále jen „zákon o odškodnění za porušení limitu
pro přiměřenou délku řízení“).60 Podmínkou pro založení práva na odškodnění je:
 Nepřiměřená délka řízení;
 Poškozený upomínal adekvátním způsobem příslušný orgán před uběhnutím lhůty;
 Vznik újmy;
 Příčinná souvislost mezi nepřiměřenou délkou řízení a újmou.61
 Dle čl. 2 odst. 2-bis zákona je za rozumnou délku řízení považováno:
o 3 roky pro řízení v prvním stupni;
o 2 roky pro řízení v druhém stupni;
o 1 rok pro kasační řízení;
o 3 roky pro výkon rozhodnutí;
o 6 let pro insolvenční řízení.
Čl. 1 bis
1. Účastník soudního řízení má právo na uplatnění prostředků sloužících k prevenci proti
porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ratifikované podle zákona
ze dne 4. srpna 1955, č. 848, pokud jde o neúspěch dodržení přiměřené lhůty uvedené v čl. 6
odst. 1 Úmluvy.
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2. Kdo, přestože v jeho věci byly uplatněny preventivní prostředky nápravy uvedené v čl. 1-ter,
utrpěl majetkovou nebo nemajetkovou újmu v důsledku nepřiměřené délky soudního řízení,
má právo na spravedlivou nápravu.
Dle čl. 2-bis
1. Soudce se vypořádá zpravidla formou spravedlivého zadostiučinění, peněžní částkou, která
není nižší než 400 eur a vyšší než 800 za každý rok nebo za zlomek roku přesahující šest
měsíců, který přesahuje přiměřenou dobu trvání procesu. Tato částka může být zvýšena až
o 20 % za roky následující po třetím roce řízení a až o 40 % za roky následující po sedmém
roce řízení.
1-bis. Částka může být snížena až o 20 %, pokud je účastníků řízení více než deset, a až o 40 %,
pokud je účastníků řízení více než padesát.
1-ter. Částku lze snížit až na jednu třetinu v případě úplného zamítnutí návrhů navrhovatele
v řízení, jehož se žádost o spravedlivou náhradu týká.
1- quater. Náhrada újmy se přiznává pouze jednou v případě, kdy došlo ke spojení několika
žalob týkajících se téže strany. Přiznaná částka náhrady újmy může být zvýšena až o 20 %
za každou žalobu, pokud je spojení žalob nařízeno na žádost jedné ze stran sporu.
2. Náhrada se stanoví v souladu s článkem 2056 občanského zákoníku s přihlédnutím k:
a) výsledku procesu, v němž došlo k porušení popsanému v článku 2 odst. 1;
b) chování soudce a stran;
c) povaze dotčených zájmů;
d) hodnotě a významu věci, posuzované ve vztahu k osobním poměrům účastníka řízení.
3. Rozsah odškodnění, a to ani odchylně od odstavce 1, nemůže být v žádném případě vyšší,
než je hodnota věci (pozn. autora pravděpodobně ve smyslu hodnoty sporu) nebo, je-li nižší,
hodnotě práva zjištěné soudcem.
Zákon o odškodnění za porušení limitu pro přiměřenou délku řízení umožňuje náhradu
nemajetkové újmy, přičemž tím je myšlena:
- nemajetková újma (narušení psychické pohody poškozeného);
- biologická újma (poškození psychologické a fyzické integrity osoby, potvrzené lékařským
posouzením);
- existenční újma (porušení ostatních ústavou chráněných zájmů, které osobám náleží).
Důkazní břemeno ohledně toho, že došlo k újmě, spočívá na poškozeném. Vypořádání
nemajetkové újmy musí být provedeno na základě zásady spravedlnosti.
I přes existenci Pintova zákona (zákon o spravedlivém odškodnění za porušení limitu
pro přiměřenou délku řízení) a přes uznání Evropským soudem pro lidská práva, že jde o efektivní
nástroj nápravy62, Evropský soud pro lidská práva již v několika případech proti Itálii došel k závěru,
že postup určení náhrady újmy dle Pintova zákona nevedl k určení dostatečné (efektivní) náhrady
újmy. Dle pilotního judikátu Scordino „se mohou národní soudy odchýlit od striktní a formální
aplikace kritérií přijatých Evropským soudem pro lidská práva, ale musejí zachovat ve svém
hodnocení rozpětí určené soudem, nemohou poskytnout náhradu újmy jinak než v rozumném
poměru k částce, kterou přiznává Evropský soud pro lidská práva v obdobných případech.“63 Tento
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problém byl reflektován zejména rozhodnutím italského Nejvyššího kasačního soudu
č. 1340/200464, které na tuto judikaturu reaguje.65

Litva
Otázka náhrady nemajetkové újmy za postup orgánů v trestním řízení je regulovaná občanským
zákoníkem (Civilinis kodeksas)66 a zákonem o náhradě újmy plynoucí z nezákonného jednání
veřejných institucí a zastoupení státu a vlády Litevské republiky, dále jen „zákon o náhradě újmy“
(Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir
atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymas).67
Přiznání náhrady nemajetkové újmy způsobené nezákonným omezením osobní svobody,
nezákonným trestním stíháním nebo nepřiměřenou délkou řízení podléhá v první řadě obecným
kritériím zakotveným v čl. 6.250 odst. 2 občanského zákoníku:68
1. Za nemajetkovou újmu se považuje utrpení, citové prožitky, nepříjemnosti, duševní otřes,
citová deprese, ponížení, zhoršení pověsti, snížení možnosti sdružovat se s ostatními atd.,
které soud hodnotí v penězích.
2. Nemajetková újma se odškodňuje pouze v případech stanovených zákony. Nemajetková
újma se odškodňuje ve všech případech, kdy vznikla v důsledku trestného činu, zhoršení
zdravotního stavu nebo zbavení osobní svobody, jakož i v dalších případech stanovených
zákony. Soud při stanovení výše nemajetkové újmy přihlédne k následkům takto vzniklé újmy,
k závažnosti zavinění osoby, která újmu způsobila, majetkovým poměrům poškozeného,
k výši majetkové újmy vzniklé poškozenému, jakož i k dalším okolnostem významným pro věc,
obdobně ke kritériím dobré víry, spravedlnosti a přiměřenosti.
Kromě obecných kritérií se na náhradu nemajetkové újmy v níže uvedených případech
vztahují určitá zvláštní kritéria. „Například podle Nejvyššího soudu Litvy, soudy rozhodující
o výši nemajetkové újmy v případech, kdy je újma způsobena nepřiměřenou délkou řízení,
musí použít zvláštní kritéria jako je délka průtahů v trestním řízení, závažnost obvinění proti
osobě, omezení jejích práv v průběhu řízení, dopad průtahů na občanská práva a povinnosti
obviněného, chování obviněného a jeho obhájce v souvislosti s průtahy v řízení. Zohlednit je
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podle Nejvyššího soudu třeba také ekonomickou situaci státu, celkovou materiální situaci
jeho občanů a podstatné okolnosti zjištěné soudem v konkrétním případě.“69
Dle článku 6.272 občanského zákoníku:
„Odpovědnost za újmu způsobenou protiprávním jednáním úředníků během přípravné fáze
trestního řízení, státních zástupců, soudců a soudu
1. Újmu vzniklou buď nezákonným odsouzením, nebo nezákonným uvězněním, jako
prostředek k potlačení, jakož i nezákonným vzetím do vazby nebo uplatněním nezákonných
procesních opatření k donucení, nebo nezákonným uložením správního trestu - uvěznění70 nahradí stát v plné výši bez ohledu na zavinění úředníků během přípravné fáze trestního
řízení, státního zastupitelství nebo soudu.
2. Stát odpovídá v plné výši za újmu způsobenou protiprávním jednáním soudce nebo soudu
rozhodujícího v občanskoprávním řízení, pokud újma vznikla zaviněním soudce nebo jiného
soudního úředníka.
3. Kromě majetkové újmy má poškozený nárok na náhradu nemajetkové újmy.
4. Vznikne-li újma úmyslným zaviněním úředníků během přípravné fáze trestního řízení,
státního zastupitelství, soudních úředníků nebo soudců, nabývá stát po náhradě újmy vůči
těmto úředníkům právo na regresní úhradu částek v zákonem stanovené výši, a to v rámci
zákonem stanoveného postupu.“
Poškozené osoby mohou získat náhradu újmy dvěma cestami – soudní nebo mimosoudní cestou.
Zákon o náhradě újmy upravuje převážně mimosoudní postup pro získání náhrady újmy. Ten
spočívá v tom, že poškození se mohou obracet se svým nárokem na Ministerstvo spravedlnosti,
které by jim mělo do tří měsíců od vznesení nároku na mimosoudní odškodnění doprovázené
všemi potřebnými dokumenty k výpočtu výše náhrady újmy, respektive újmy, poskytnout
odůvodněnou písemnou nabídku kompenzace. Ministerstvo poškozenému stanoví lhůtu
pro odpověď nepřesahující měsíc. V této lhůtě může buď poškozený uzavřít s Ministerstvem
spravedlnosti smír, nebo může odpovědět odůvodněným odmítnutím nabídky (respektive může
nereagovat, což je považováno za ekvivalent odmítrnutí nabídky). Osoba, která nabídku
ministerstva odmítla nebo na ní nereagovala, se může následně obrátit na soud s žalobou
na náhradu újmy dle občanského zákoníku (§ 3 odst. 6 a 9 zákona o náhradě újmy).
Určení výše náhrady újmy v případě mimosoudního vyrovnání upravuje čl. 4 zákona o náhradě
újmy:
„1. Osoba, která utrpěla újmu v důsledku nezákonného odsouzení, nezákonné vazby v době
přípravné fáze trestního řízení, nezákonné vazby, nezákonného použití procesních
donucovacích prostředků, nezákonného uložení správního trestu - uvěznění (Občanský
zákoník Litevské republiky článek 6. 272 odst. 1), jakož i osoba, které přiznal mezinárodní
orgán nárok na úhradu újmy, ale neurčil výši peněžní náhrady, by měla být odškodněna
za skutečnou majetkovou škodu mimosoudně, tj. za ztrátu nebo poškození majetku,
vynaložené náklady, ztrátu příjmu (ztráta platu nebo jiného příjmu ze zaměstnání po zdanění
a povinných odvodů na sociálním a zdravotním pojištění; dávek; důchodu), které by osoba
obdržela, kdyby nedošlo k protiprávnímu jednání, jakož i za nemajetkovou újmu vypočtenou
v souladu s tímto článkem. Mimosoudní náhrada majetkové škody nesmí přesáhnout 2 900
eur a náhrada nemajetkové újmy v penězích nesmí přesáhnout 1 500 eur. Ministerstvo
spravedlnosti v rámci náhrady za ztrátu na výdělku odvádí povinné příspěvky na státní
sociální pojištění (placené zaměstnavatelem a zaměstnancem) do rozpočtu Státního fondu
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sociálního zabezpečení za dobu, po kterou osoba nepobírala mzdu v důsledku protiprávního
jednání. Povinné pojistné na státní sociální zabezpečení se nezapočítává do výše majetkové
újmy, která má být osobě nahrazena.“
(…)
11. Výše nemajetkové újmy, která má být odškodněna, se určuje podle závažnosti obvinění,
výše uloženého trestu nebo sankce, délky nezákonného zbavení svobody, nezákonné vazby
v době přípravné fáze trestního řízení, nezákonné vazby nebo nezákonného správního trestu
- uvěznění, zveřejnění informace o nezákonném odsouzení, nezákonné vazbě v době
přípravné fáze trestního řízení, nezákonné vazbě, nezákonném použití procesních
donucovacích prostředků nebo nezákonném použití správního trestu - uvěznění, a dalších
následků nemajetkové újmy, stejně jako dalších okolností.“
Z tohoto ustanovení vyplývá, že v případě mimosoudního vypořádání je výše nemajetkové újmy,
která může být přiznána, limitována částkou 1500 eur. V případě, kdy se poškozený rozhodne jít
cestou vypořádání za pomoci rozhodnutí soudu (například protože nepřistoupí na nabídku
Ministerstva spravedlnosti na vypořádání v určité výši), tato limitace výše nemajetkové újmy
pravděpodobně odpadá.
“Podle judikatury litevských soudů není osvobozující rozsudek sám o sobě bezpodmínečným
důvodem pro odškodnění osoby zproštěné obvinění. Zproštěná osoba pro získání odškodnění musí
prokázat, že jednání soudu nebo státních zástupců bylo nezákonné. Dále osoba žádající
o odškodnění musí prokázat, že jí skutečně vznikla újma a že existuje příčinná souvislost mezi
protiprávním jednáním a vznikem újmy.”71
Ačkoli právní úprava vyjmenovává konkrétní důvody pro náhradu újmy (nezákonné odsouzení,
nezákonná vazba nebo zatčení, nezákonné použití procesních donucovacích prostředků nebo
nezákonné uložení správního trestu uvěznění), dle judikatury Nejvyššího soudu skutečnost, že
zákon neuvádí určitá jednání orgánů nebo úředníků jako možný základ pro vznik nároku k náhradě
újmy, nezbavuje osoby práva požadovat náhradu, pokud tato újma byla uvedeným jednáním
skutečně způsobena. Soudy musí posuzovat případné protiprávní jednání způsobující újmu nejen
ve světle výše uvedených zákonů, ale také v kontextu obecných právních zásad, dle ústavy a
mezinárodních dohod.72

Lotyšsko
Proces pro uplatnění nároku na náhradu újmy je regulován zákonem o náhradě újmy způsobené
v trestním a přestupkovém řízení (Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums).73
Článek 4. Zákonné důvody pro náhradu újmy v trestním řízení
(1) Fyzická osoba má právo na náhradu újmy, pokud nastala jedna z následujících okolností:
1) nabyl právní moci zprošťující rozsudek soudu, kterým byla osoba zproštěna obžaloby a
všech obvinění, která proti ní byla vznesena;
2) trestní řízení bylo v plném rozsahu ukončeno z důvodu rehabilitace osoby;
3) nabyl právní moci rozsudek soudu, kterým byla osoba zproštěna pro některý z trestných
činů, pro které byla shledána trestně odpovědnou, pokud bylo vůči této osobě v průběhu
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konkrétního trestního řízení použito procesní donucovací opatření spočívající ve zbavení
osobní svobody a pro trestný čin, pro který zákon nestanoví trest odnětí svobody;
4) trestní řízení bylo ukončeno z důvodu rehabilitace osob, pokud bylo vůči osobě
v průběhu příslušného trestního řízení uplatněno procesní donucovací opatření spojené se
zbavením osobní svobody a trestní řízení pokračuje v části týkající se trestného činu;
5) doba trvání procesního donucovacího opatření spojeného se zbavením osobní svobody
uplatněného v příslušném trestním řízení přesáhla dobu trvání trestu odnětí svobody
uloženého pravomocným rozsudkem;
6) bylo rozhodnutím oprávněné úřední osoby v trestním řízení zjištěno porušení při
procesní činnosti, v jehož důsledku byl zničen nebo nepřiměřeně poškozen majetek.
Článek 6. Protiprávní a neodůvodněné jednání
(1) Jednání orgánu, státního zastupitelství nebo soudu ve smyslu tohoto zákona je
protiprávní, jestliže tímto jednáním byly porušeny právní normy a následně nastal některý ze
zákonných důvodů pro náhradu újmy uvedených v tomto zákoně. Protiprávní jednání se
zakládá rozhodnutím orgánu, úředníka oprávněného v trestním řízení nebo soudu.
(2) Jednání orgánu, státního zastupitelství, soudu nebo Kontrolní služby ve smyslu tohoto
zákona je neopodstatněné, pokud jeho rozhodnutí v době přijetí bylo v souladu s právními
normami, ale později nastal některý ze zákonných důvodů pro náhradu újmy uvedených
v tomto zákoně.
Článek 11. Nemajetková újma
Pro účely tohoto zákona se nemajetkovou újmou rozumí újma způsobená nezákonným nebo
nepřiměřeným postupem orgánu, státního zastupitelství nebo soudu v trestním řízení nebo
v řízení o správním deliktu:
1) zásah do života, zdraví, svobody, cti a důstojnosti fyzické osoby, osobního nebo
rodinného tajemství, jiných nemajetkových práv nebo právem chráněných zájmů, v jehož
důsledku vznikly nepříznivé nemajetkové následky;
2) zásah do dobré pověsti transakcí právnické osoby, obchodního tajemství, autorských
práv nebo jiných nemajetkových práv nebo právem chráněných zájmů, v jehož důsledku
vznikly nepříznivé nemajetkové důsledky.
Článek 14. Stanovení náhrady nemajetkové újmy
(1) Nemajetková újma se stanoví podle významu porušených práv a právem chráněných
zájmů a závažnosti konkrétního porušení s přihlédnutím k povaze orgánu, státního
zastupitelství nebo soudu (článek 6), dalším okolnostem významným pro daný případ.
(2) Nemajetková újma se nahrazuje obnovením stavu, který existoval před vznikem újmy,
nebo není-li to možné nebo zcela možné, nebo není-li to vhodné, omluvou nebo vyplacením
přiměřeného zadostiučinění.
(3) Pokud rozhodující orgán nebo soud po posouzení okolností konkrétního případu zjistí, že
porušení práv soukromé osoby nebo jejích právem chráněných zájmů není závažné, může být
samostatnou nebo dodatečnou náhradou nemajetkové újmy písemná nebo veřejná omluva.
(4) Náhrada nemajetkové újmy se stanoví až do výše 7 000 eur. V případě kdy došlo k závažné
nemajetkové újmě, může být odškodnění stanoveno až do výše 10 000 eur, avšak v případě
újmy na životě nebo zvlášť závažné újmy na zdraví může maximální výše odškodnění činit až
30 000 eur. Výše náhrady nemajetkové újmy způsobené neoprávněným nebo nezákonným
omezením svobody se stanoví podle § 15 tohoto zákona.
Článek 15. Stanovení výše náhrady nemajetkové újmy způsobené neoprávněným nebo
nezákonným omezením svobody
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(1) Nastal-li některý ze zákonných důvodů pro náhradu újmy stanovených tímto zákonem,
má fyzická osoba právo na náhradu nemajetkové újmy za neoprávněné nebo nezákonné
omezení svobody, jestliže:
1) byl uložen trest a osoba trest zcela nebo zčásti vykonala;
2) bylo použito procesní donucovací opatření spojené se zbavením osobní svobody
stanovené v trestním řádu;
3) bylo použito donucovací opatření zdravotnické povahy související se zbavením osobní
svobody stanovené v trestním zákoně;
4) v rámci trestního řízení bylo použito donucovací opatření výchovné povahy - umístění
do nápravně výchovného ústavu;
5) v rámci přestupkového řízení byla uložena sankce uvěznění a ta byla zcela nebo zčásti
vykonána;
6) bylo uplatněno správní zadržení, které přesáhlo zákonem stanovenou dobu.
(2) Při dodržení podmínek uvedených v § 4 odst. 1 a v § 5 (pokud byla sankce správního
uvěznění zcela nebo zčásti vykonána) tohoto zákona, se fyzické osobě poskytne náhrada újmy
za nezákonné nebo neoprávněné omezení svobody ve výši dvoudenního platu za každý den
(24 hodin), kdy byla omezena svoboda.
(3) Při výpočtu výše náhrady nemajetkové újmy se přihlíží k minimální měsíční mzdě74
stanovené v době vzniku podmínek uvedených v § 4 odst. 1 a § 5 (pokud byla správní sankce
uvěznění zcela nebo zčásti vykonána).
(4) Mzda za jeden den se vypočte tak, že se minimální měsíční mzda v národním hospodářství
v době vzniku podmínek uvedených v § 4 odst. 1 a v § 5 (pokud byla správní sankce uvěznění
zcela nebo zčásti vykonáno) vydělí 30. Mzda za jeden den se stanoví v celých číslech
po odečtení číslic za desetinnou čárkou.
(5) Byla-li svoboda fyzické osoby omezena na dobu kratší než 24 hodin, má se za to, že
svoboda této osoby byla omezena na 24 hodin, s výjimkou případu uvedeného v § 5 odst. 2
tohoto zákona.
(6) V případě uvedeném v § 5 (2) tohoto zákona, se fyzické osobě za nezákonné nebo
neoprávněné omezení svobody (doba přesahující dobu správní sankce uvěznění) poskytne
náhrada mzdy ve výši mzdy za dvě hodiny práce za každou hodinu (60 minut), po kterou byla
svoboda omezena. Hodinová mzda se vypočte tak, že se minimální mzda v národním
hospodářství v době vzniku podmínek uvedených v § 5 odst. 2 tohoto zákona vydělí číslem
240. Hodinová mzda se stanoví v celých číslech po odečtení desetinných míst.
(7) Byla-li svoboda fyzické osoby v případě uvedeném v § 5 odst. 2 tohoto zákona omezena
na dobu kratší než 60 minut, má se za to, že svoboda této osoby byla omezena na dobu 60
minut.
(8) Rozhodující orgán může snížit výši náhrady újmy vypočtené podle ustanovení tohoto
oddílu s přihlédnutím k údajům charakterizujícím osobnost a spoluzodpovědnost fyzické
osoby, jejíž svoboda byla nepřiměřeně omezena.
„Náhrada újmy není vždy stanovena v penězích, nicméně právo požadovat přiměřenou náhradu
existuje v každém případě, kdy byl vynesen zprošťující rozsudek nebo státní zástupce upustil
od obžaloby. K uplatnění nároku na náhradu újmy není nutné prokázat nesprávný úřední
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postup - stačí, aby soud obvinění zamítl nebo zprostil obžaloby s tím, že uzná, že obvinění bylo
neopodstatněné.”75
Nepřiměřená délka trestního řízení
Mechanismus pro náhradu újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým řízením je upraven v § 491
trestního zákona (Krimināllikums)76, kde je stanoveno, že soud může trest zmírnit. Tento
mechanismus však slouží pouze v případech, kdy je vynesen odsuzující rozsudek. Pokud byla osoba
zproštěna obžaloby, může být délka řízení faktorem ovlivňujícím výši náhrady nemajetkové újmy.77
Článek 49.1 Ukládání trestu v případě nedodržení práva na skončení trestního řízení
v přiměřené lhůtě
(1) Zjistí-li soud, že nebylo dodrženo právo osoby na skončení trestního řízení v přiměřené
lhůtě, může:
1) přihlédnout k této okolnosti při ukládání trestu a trest zmírnit;
2) uložit trest, který je nižší než dolní hranice stanovená zákonem pro příslušný trestný čin;
3) stanovit jiný, mírnější druh trestu, než jaký je stanoven zákonem pro příslušný trestný
čin.
(2) Zjistí-li soud, že bylo porušeno právo osoby na skončení trestního řízení v přiměřené lhůtě
a tato osoba spáchala trestný čin, za který je v sankci zvláštní části trestního zákona stanoven
trest odnětí svobody na doživotí, může soud místo trestu odnětí svobody na doživotí uložit
trest odnětí svobody na dvacet let.
„Náhrada újmy se ne vždy určuje v naturální podobě - může jít i o uznání, že došlo k porušení
práva, vynesení zprošťujícího rozsudku nebo omluvu.”78 Výše náhrady újmy v penězích se určuje
na základě stávající judikatury, podle níž se také utváří praxe daného orgánu.79 V rámci právních
předpisů není popsán mechanismus pro stanovení náhrady za nemajetkovou újmu
za nepřiměřenou délku řízení. Výše náhrady se stanovuje na základě existující judikatury nebo
rozhodovací praxe a dle okolností charakterizujících újmu.
Lucembursko
Nezákonné zbavení osobní svobody
V Lucembursku je odškodnění za nezákonné zbavení osobní svobody upraveno zákonem ze dne
30. prosince 1981 o odškodnění za neúčinnou preventivní vazbu.80 Zákon se přímo odvolává na
čl. 5 Úmluvy obdobně jako v Belgii. Podle čl. 2 zákona má nárok na náhradu újmy každý, kdo byl
zadržen po více než tři dny, pokud: i) bylo zastaveno trestní stíhání; ii) byl pravomocným soudním
rozhodnutím zproštěn obžaloby/jinak nepřímo osvobozen; iii) byl zatčen nebo držen ve vazbě
poté, co k tomu již nebylo zákonné oprávnění. Žádost se podává na formuláři Ministerstvu
spravedlnosti. O žádosti rozhodne speciální komise do 6 měsíců (čl. 4). Pokud s rozhodnutím
dotčené strany nesouhlasí, mohou se odvolat k civilnímu soudu (čl. 5 a čl. 6).
V případě nemateriální újmy se stanovuje úhrnná částka za den omezení osobní svobody. V úvahu
se bere rodinný status žadatele, jeho psychické a fyzické zdraví, podmínky omezení na svobodě,
to, zda bylo zadržení osoby zveřejněno, aj. V minulém roce bylo takto odškodněno přibližně 150
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ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution.
Krimināllikums. Dostupné z: https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
77
ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
78
Ibid
79
Ibid
80
Loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante. Dostupný z:
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1981/12/30/n1/jo.
76
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osob. Částky se pohybují od 75 do 200 eur za den. Výjimečně byly uděleny i částky jako 300 až 400
eur za den (více v tomto dokumentu).81
Odškodnění za protiprávní stíhání
Dle nám dostupných informací neexistuje v Lucembursku schéma výpočtu náhrady újmy
za protiprávní trestní stíhání. Podobně jako v Belgii však zřejmě bude možné žalovat stát dle
obecných ustanovení o náhradě újmy.

Maďarsko
Nezákonné zbavení osobní svobody
Odškodnění za újmu způsobenou neoprávněným omezením nebo zbavením svobody během
trestního řízení anebo v jeho důsledku upravuje v § 844 zákon o trestním řízení (2017. évi XC
törvény a büntetőeljárásról).82 Nárok na náhradu škody je možné uplatnit ve zjednodušeném řízení
nebo prostřednictvím žaloby na náhradu škody (§ 848 odst. 1 zákona o trestním řízení). Podle § 7
odst. 1 nařízení vlády o podrobných pravidlech zjednodušeného řízení o náhradě škody v trestním
řízení (138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített
kártalanítási eljárás részletes szabályairól)83 činí výše odškodnění 7 000 forintů (přibližně 500 Kč)
za každý den neoprávněného omezení nebo zbavení svobody. Pokud nedojde v rámci průběhu
zjednodušeného řízení o odškodnění k dohodě nebo má-li ministr spravedlnosti za to, že žádost
není důvodná, může osoba, která žádá o odškodnění, požadovat žalobou náhradu majetkové nebo
nemajetkové újmy (§ 852 odst. 1 a § 853 odst. 1 zákona o trestním řízení).

Německo
Nezákonné zbavení osobní svobody
Ze zákona o odškodnění za opatření provedená během trestního stíhání (Gesetz über die
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen)84 vyplývají nároky na odškodnění
za neoprávněné odsouzení a za jiná opatření provedená v rámci trestního stíhání (§ 1 a § 2 zákona
o odškodnění za trestní stíhání).
§ 7 zákona o odškodnění za trestní stíhání
(1) „Předmětem náhrady je majetková újma způsobená opatřením provedeným v rámci
trestního stíhání a v případě zbavení svobody na základě rozhodnutí soudu i újma, která
není majetkovou újmou.“
(2) „Náhrada majetkové újmy se vyplácí pouze v případě, že prokázaná škoda přesahuje
částku 25 eur.“
(3) „V případě újmy, která není majetkovou újmou, činí náhrada 75 eur za každý den
zbavení svobody.“
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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Question parlementaire n°
710 du 16 mai 2019 de l’honorable député Dan Biancalana: Réponse de Monsieur le Ministre de la Justice à la
question parlementaire no.710 du 16 mai 2019 de l'honorable député Dan Biancalana. 7 juin 2019. Dostupné také z:
https://chd.lu/wps/PA_RoleDesAffaires/FTSByteServingServletImpl?path=0455EAF5D67DEABA3B51B74DB3A100DF
3EB25FE0A2EA463C67F68F781A90B344B18021ECB24FEBC520C31A2B5890D881$A890350D9A08A60253E1B51FE5
453F9C.
82
2017. évi XC törvény a büntetőeljárásról). Dostupné z: https://njt.hu/jogszabaly/2017-90-00-00.
83
138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes
szabályairól. Dostupné z: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800138.kor.
84
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen. Dostupné z: https://www.gesetze-iminternet.de/streg/BJNR001570971.html.
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Nepřiměřeně dlouhé trestní řízení
Zákon o soudnictví (Gerichtsverfassungsgesetz)85 stanovuje, že účastníkům řízení, jež byli
poškozeni nepřiměřenou délkou řízení, bude poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Zda lze řízení
považovat za nepřiměřeně dlouhé, záleží na okolnostech konkrétního případu, především
na obtížnosti a významu řízení a chování účastníků i třetích osob (§ 198 odst. 1 zákona
o soudnictví). Výše odškodnění činí podle zákona 1 200 eur za každý rok prodlení, nicméně pokud
je tato částka s ohledem na okolnosti konkrétního případu nepřiměřená, může soud stanovit
částku jinou (§ 198 odst. 2 zákona o soudnictví). Náhradu nemajetkové újmy způsobené
nepřiměřeně dlouhým řízením lze požadovat jen tehdy, nepostačuje-li s ohledem na okolnosti
konkrétního případu náprava jinými prostředky, a to zejména ve formě konstatování soudu, že
délka řízení byla nepřiměřená (§ 198 odst. 2 a odst. 4 zákona o soudnictví).
Podmínkou pro získání náhrady újmy je také skutečnost, že účastník řízení podal u soudu, který
věc projednává, stížnost na průtahy v řízení. Takovou stížnost lze podat jen v případě, existuje-li
důvodná obava, že řízení nebude ukončeno v přiměřené lhůtě (§ 198 odst. 3 zákona o soudnictví).
Žalobu na náhradu způsobené újmy může účastník podat tehdy, pokud se řízení navzdory podané
stížnosti dále protahuje, a to nejdříve šest měsíců po podání stížnosti na průtahy (§ 198 odst. 5
zákona o soudnictví).
§ 198 zákona o soudnictví se užije v souladu s jeho odstavci 2 až 4 také na trestní řízení (§ 199
odst. 1 zákona o soudnictví). Trestní soud může nepřiměřenou délku řízení zohlednit ve prospěch
obviněného např. vyslovením v rozsudku, že část trestu již byla vykonána, a tím dojde k dostatečné
nápravě (§ 199 odst. 3 zákona o soudnictví).
U nároku na náhradu újmy podle zákona o soudnictví, k jehož novelizaci došlo v roce 2011
prostřednictvím zákona o ochraně před nepřiměřeně dlouhým soudním řízením a přípravným
řízením (Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren)86, není nutné, aby k průtahům došlo na základě zavinění. Kromě této
náhrady újmy může dotyčná osoba uplatnit nárok také podle § 839 občanského zákoníku
(Bürgerliches Gesetzbuch)87, který upravuje náhradu škody za zaviněné porušení úřední
povinnosti.88

Nizozemsko
Nezákonné zbavení osobní svobody
Mechanismus pro náhradu újmy za zbavení svobody je v Nizozemsku stanoven v trestním zákoníku
(Wetboek van Strafvordering)89 v čl. 533 a násl. Podle čl. 533 odst. 1 platí, že pokud v trestním
řízení není uložen trest nebo jiné opatření nebo případně je trest/opatření uloženo, ale pro trestný
čin, u kterého v přípravném řízení není povolena vazba, náleží osobě, která byla zbavena svobody
(zadržení, vazba, klinické pozorování), náhrada újmy. Náhrada újmy ve smyslu čl. 533 však
nezahrnuje náhradu ušlého zisku.
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Gerichtsverfassungsgesetz. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/gvg/BJNR005130950.html.
Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren.
Dostupné z:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Gesetz_ueber_den_Rechtsschutz_bei_ueb
erlangen_Gerichtsverfahren_und_strafrechtlichen_Ermittlungsverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
87
Bürgerliches Gesetzbuch. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html.
88
Schutz bei überlangen Verfahren. Dostupné z:
https://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/SchutzUeberlangeVerfahren/SchutzUebe
rlangeVerfahren_node.html.
89
Dostupné na: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2021-05-07#BoekVierde_TiteldeelVIa_Artikel533.
86
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Žádost o náhradu je možné podat do tří měsíců od konečného rozhodnutí ve věci. O žádosti
rozhodne soud, který se věcí zabýval jako poslední (čl. 533 odst. 3 až 5). Výše kompenzace je
stanovená v trestně právních pravidlech sjednocujících praxi.90,91 Pravidla jsou stanovena dle typu
zařízení, kde byla osoba zadržována (policejní cela, vazební věznice aj.); kompenzace se pohybuje
od 80 do 105 eur za den, s navýšením od 1. 3. 2021 od 100 do 130 eur za den. Například pobyt
v policejní cele se počítá 105 eur za den (od 1. 3. 2021 130 eur), pobyt v detenčním centru 80 eur
za den (od 1.3.2021 100 eur za den). Podle typu zařízení (ostraha, omezení) se přidává příplatek
25 eur za den (od 1.3.2021 30 eur za den).92
Nezákonné trestní stíhání
V Nizozemsku podle všeho neexistuje specifický mechanismus pro náhradu újmy způsobené
nezákonným trestním stíháním. Zřejmě je možné takové nároky vznést podle obecných ustanovení
o náhradě újmy.

Polsko
Nezákonné zbavení osobní svobody
Podmínky odškodnění za neoprávněné odsouzení, zatčení a zadržení jsou upraveny v 58. kapitole
trestního řádu (Kodeks postępowania karnego).93
Nepřiměřeně dlouhé trestní řízení
Náhradu újmy za nepřiměřeně dlouhé řízení (včetně řízení trestního) lze požadovat na základě
zákona o stížnosti na porušení práva účastníka na projednání věci v přípravném řízení vedeném
nebo dozorovaném státním zástupcem a v řízení před soudem bez zbytečných průtahů (ustawa z
dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dále jako „zákon o porušení práva
na projednání věci bez zbytečných průtahů“).94
Čl. 1 odst. 1 zákona o porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů:
„Zákon upravuje pravidla a postup při podávání a projednávání stížnosti účastníka,
jehož právo na projednání věci bez zbytečných průtahů bylo porušeno v důsledku
činnosti nebo nečinnosti soudu nebo státního zástupce, který vede přípravné řízení
nebo nad ním vykonává dozor.“
Účastník řízení může podat stížnost na porušení práva na rozhodnutí věci bez zbytečných průtahů,
pokud řízení, jehož cílem je vydání konečného rozhodnutí ve věci, trvá déle, než je nezbytné
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Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken. Https://www.rechtspraak.nl/ [online]. May 2021 [cit.
2021-6-30, s. 27-28, 47.Dostupné z: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-enafspraken-LOVS.pdf.
91
Zpracovává je Národní konzultační subjekt pro trestněprávní otázky (Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht,
LOVS).
92
Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken. Https://www.rechtspraak.nl/ [online]. May 2021 [cit.
2021-6-30, s. 27-28, 47. Dostupné z: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-enafspraken-LOVS.pdf.
93
Kodeks postępowania karnego. Dostupné z:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf.
94
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki. Dostupné z:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041791843/T/D20041843L.pdf.
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k objasnění podstatných skutkových a právních okolností (čl. 2 odst. 1 zákona o porušení práva
na projednání věci bez zbytečných průtahů).
Čl. 2 odst. 2 zákona o porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů
„Pro zjištění, zda ve věci došlo k průtahům v řízení, je třeba posoudit zejména včasnost
a správnost úkonů soudu učiněných za účelem vydání rozhodnutí, kterým se řízení
ve věci končí, nebo úkonů státního zástupce, který vede přípravné řízení nebo nad ním
vykonává dozor a který tyto úkony učinil za účelem skončení přípravného řízení (…).
Při tomto posouzení se zohlední celková doba řízení od jeho zahájení do dne posouzení
stížnosti (…), povaha věci, stupeň její skutkové a právní složitosti, význam otázek,
o nichž se v ní rozhoduje (…), a chování účastníků, zejména pak účastníka, který
na průtahy v řízení podal stížnost.“
Stížnost na průtahy se podává v průběhu řízení ve věci soudu, u něhož řízení probíhá (čl. 5 odst. 1
a 2 zákona o porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů). K projednání stížnosti je
příslušný nadřízený soud (čl. 4 odst. 1 zákona o porušení práva na projednání věci bez zbytečných
průtahů). Pokud soud stížnosti vyhoví, přizná stěžovateli částku v rozmezí od 2 000 PLN do 20 000
PLN (přibližně 11 130 Kč až 111 300 Kč). Částka nesmí být nižší než 500 PLN (přibližně 2 780 Kč)
za každý rok probíhajícího řízení. Má-li projednávaná věc zvláštní význam pro stěžovatele, který
sám svým jednáním k průtahům nepřispěl, může být přiznaná částka za každý rok řízení i vyšší než
500 PLN (čl. 12 odst. 4 zákona o porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů).

Portugalsko
Portugalská právní úprava je formulována obecně, nedává návod nebo instrukce pro stanovení
výše náhrady nemajetkové újmy nebo jejích limitů.
Kromě trestního řádu lze úpravu náhrady újmy nalézt v zákoně č. 67/2007 o mimosmluvní
občanskoprávní odpovědnosti státu a ostatních veřejných entit (Regime da responsabilidade civil
extracontratual do estado e demais entidades públicas)95, přičemž zákon upravuje odpovědnost
vyplývající z výkonu legislativní, soudní a správní funkce.
Dle čl. 3 odst. 3 tohoto zákona „odpovědnost stanovená tímto zákonem zahrnuje majetkovou
a nemajetkovou újmu, jakož i újmu již vzniklou a újmu budoucí, a to za obecných podmínek
stanovených zákonem.“
Čl. 9 Protiprávnost
1 - Jednání nebo opomenutí držitelů funkcí, zaměstnanců a zástupců, která porušují ústavní,
zákonná nebo regulační ustanovení nebo zásady nebo porušují technická pravidla nebo
objektivní povinnost péče a která z právního hlediska vedou k porušení práv nebo zájmů, jsou
považovány za protiprávní.
2 - O protiprávnost se jedná také tehdy, když porušení práv nebo právem chráněných zájmů
vyplývá z nestandardního fungování služby, podle ustanovení čl. 7 odst. 3.
Čl. 12 Obecný režim
S výjimkou případů uvedených v následujících článcích, se režim odpovědnosti za protiprávní
jednání spáchané při výkonu správních funkcí vztahuje na újmu nezákonně způsobenou při
výkonu spravedlnosti, jmenovitě na porušení práva na vydání soudního rozhodnutí
v přiměřené lhůtě.

95

Lei n.º 67/2007: Regime da responsabilidade civil extracontratual do estado e demais entidades públicas.
Dostupné z: https://data.dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34556775/view?w=2008-07-17.
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Čl. 13 Odpovědnost za justiční omyl
1 - Aniž je dotčen zvláštní režim použitelný na případy nespravedlivého odsouzení v trestním
řízení a neoprávněného zbavení svobody, stát občanskoprávně odpovídá za újmu vzniklou
v důsledku soudních rozhodnutí, která jsou zjevně protiústavní nebo nezákonná nebo
neodůvodněná v důsledku hrubého pochybení při posuzování příslušných skutkových
předpokladů.
2 - Nárok na náhradu újmy musí být založen na předchozím zrušení nesprávného rozhodnutí
příslušným orgánem.
Náhrada újmy za nezákonné nebo neodůvodněné zbavení svobody
Problematiku náhrady újmy za nezákonné nebo neodůvodněné zbavení svobody upravuje § 225
trestního řádu (Decreto-Lei n.º 78/87 Código de Processo Penal)96, dle kterého:
1 - Každý, kdo byl vzat do vazby, byl preventivně vzat do vazby v předsoudní fázi, nebo komu
byla uložena povinnost zdržovat se v obydlí, může u příslušného soudu požádat o náhradu
újmy, která mu vznikla, pokud:
a) zbavení svobody bylo nezákonné podle čl. 220 odst. 1 nebo čl. 222 odst. 2 zákona,
b) ke zbavení svobody došlo v důsledku hrubého pochybení při posuzování skutkových
předpokladů, na nichž řešení věci záviselo, nebo
c) pokud se prokáže, že obviněný nebyl pachatelem trestného činu nebo jednal oprávněně.
2 - V případech uvedených v písmenech b) a c) předchozího odstavce povinnost k náhradě
újmy zaniká, jestliže se obviněný úmyslně nebo z nedbalosti podílel na zbavení své svobody.

Rakousko
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci upravuje obecně spolkový zákon
o odpovědnosti územních samosprávných celků a jiných veřejnoprávních korporací za škodu
způsobenou při provádění zákonů (Bundesgesetz über die Haftung der Gebietskörperschaften und
der sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für in Vollziehung der Gesetze
zugefügte Schäden – Amtshaftungsgesetz).97 Uplatnění nároku na náhradu újmy, která vznikla
osobě v důsledku zbavení osobní svobody nebo v důsledku odsouzení v trestním řízení, se řídí
zákonem o odškodnění v trestních věcech 2005 (Strafrechtliches Entschädigungsgesetz 2005).98
Dle § 5 zákona o odškodnění v trestních věcech:
(1) „Předmět a rozsah náhrady újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku99. Újma
se hradí pouze v penězích.“
(2) „Nárok na odškodnění z důvodu zbavení osobní svobody zahrnuje rovněž přiměřené
odškodnění za újmu, která vznikla v důsledku zatčení nebo zadržení. Výše této náhrady
činí nejméně 20 eur, nejvýše však 50 eur za každý den zbavení svobody. Při posuzování
přiměřenosti se přihlíží k délce trvání zadržení, jakož i k osobním poměrům
poškozeného a jejich změně v důsledku zatčení nebo zadržení.“

96

Decreto-Lei n.º 78/87: Código de Processo Penal. Dostupné z: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada//lc/view?cid=139876418.
97
Bundesgesetz über die Haftung der Gebietskörperschaften und der sonstigen Körperschaften und Anstalten des
öffentlichen Rechts für in Vollziehung der Gesetze zugefügte Schäden – Amtshaftungsgesetz. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000227.
98
Strafrechtliches Entschädigungsgesetz 2005. Dostupné z:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003749.
99
Náhradu majetkové a nemajetkové újmy upravuje všeobecný občanský zákoník (Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch) v § 1239 až § 1341
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Slovensko
Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci se na Slovensku věnuje zákon
č. 514/2003 Z. z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o zodpovednosti za škodu“).100
Zákon o zodpovednosti za škodu rozlišuje v § 3 odst. 1 mezi škodou způsobenou orgány veřejné
moci:
 nezákonným rozhodnutím,
 nezákonným zatčením, zadržením anebo jiným zbavením osobní svobody,
 rozhodnutím o trestu, o ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě,
 nesprávným úředním postupem.
§ 7 zákona o zopovednosti za škodu
„Právo na náhradu škody způsobenou nezákonným zatčením, zadržením anebo jiným
zbavením osobní svobody má ten, na němž bylo [opatření] vykonané, pokud bylo
rozhodnutí zrušeno jako nezákonné anebo při něm došlo k nesprávnému úřednímu
postupu.“
§ 9 odst. 1 zákona o zopovednosti za škodu
„Stát odpovídá za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem. Za nesprávný
úřední postup se považuje i porušení povinnosti veřejného orgánu učinit úkon nebo
vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, nečinnost orgánu veřejné moci při
výkonu veřejné moci, zbytečné průtahy v řízení nebo jiný nezákonný zásah do práv,
právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob (…).“
§ 15 odst. 1 zákona o zopovednosti za škodu
„Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím, nezákonným
zatčením, zadržením nebo jiným zbavením osobní svobody, rozhodnutím o trestu,
o ochranném opatření nebo rozhodnutím o vazbě, jakož i nárok na náhradu škody
způsobené nesprávným úředním postupem je nutno předem předběžně projednat
na základě písemné žádosti poškozeného o předběžné projednání nároku (…).“
§ 17 zákona o zopovednosti za škodu
(1) „Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.“
(2) „V případě, že pouze samotné konstatování porušení práva není dostatečným
zadostiučiněním vzhledem k újmě způsobené nezákonným rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, hradí se i nemajetková újma v penězích, pokud ji není
možné uspokojit jinak.“
(3) „Výše nemajetkové újmy v penězích podle odstavce 2 se určuje s přihlédnutím
zejména k
a) osobě poškozeného, jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a
pracuje,
b) závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k ní došlo,
c) závažnosti následků, které vznikly poškozenému v soukromém životě,
d) závažnosti následků, které vznikly poškozenému ve společenském uplatnění.“

100

Zákon č. 514/2003 Z. z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých
zákonov. Dostupné z: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-514.
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Slovinsko
Obecným způsobem peněžitou náhradu nemajetkové újmy upravuje zákon o závazcích
(Obligacijski zakonik)101, konkrétně § 179, který stanovuje:
(1) Za utrpěnou fyzickou bolest, za duševní bolest utrpěnou v důsledku snížení životní aktivity,
korupce, znevážení dobrého jména a cti nebo porušení svobody nebo osobnostních práv
anebo smrti osoby blízké a za strach náleží poškozenému, odůvodňuje-li to jejich trvání,
přiměřené zadostiučinění v penězích bez ohledu na náhradu majetkové újmy, stejně tak i
v případě, kdy majetková újma nevznikla.
(2) Výše náhrady nemajetkové újmy v penězích závisí na významu dotčeného statku a účelu
této náhrady, nesmí však podporovat tendence, které jsou neslučitelné s její povahou a
účelem.
Níže je představena specifická úprava nároku na nemajetkovou újmu v jednotlivých situacích:
Nezákonné zbavení osobní svobody
„Pokud řízení skončí zprošťujícím nebo zamítavým rozsudkem a ukáže se, že zadržení nebo zbavení
svobody v průběhu řízení bylo neoprávněné, má obviněný právo na náhradu
(majetkové/nemajetkové) újmy, která mu vznikla a kterou nelze napravit pouhým vydáním
rozhodnutí o zastavení trestního řízení nebo zprošťujícího rozsudku.“102 Právní úprava obsažená
v § 538 a násl. trestního řádu (Zakon o kazenskem postopku)103 upravuje kromě kompenzace
za nespravedlivé odsouzení i náhradu újmy pro osoby, proti kterým bylo vedeno trestní řízení,
které bylo následně zastaveno. Ustanovení § 538 se nevztahuje „pouze na případy, kdy stát jednal
protiprávně, ale odpovědnost státu nastupuje i v případech, kdy byl proces zcela po právu, tj.
upravuje odpovědnost státu jako objektivní.“104 Tato právní úprava se obdobně vztahuje i
na případy, kdy:
- osoba byla vzata do vazby a nebylo proti ní zahájeno řízení, které bylo zastaveno, nebo
byla zproštěna obžaloby,
- osoba byla vzata do vazby nebo neoprávněně zbavena svobody z důvodu chyby nebo
nezákonné praxe úřadu.105
Ačkoli je níže nastíněná úprava poměrně podrobná, neobsahuje „předepsané schéma pro určení
výše náhrady újmy, ta se hodnotí různě – v závislosti na míře duševního utrpení a jiné újmě. O výši
částky vždy rozhoduje soud případ od případu.“106 Z judikatury k této věci vyplývá, že náhrada újmy
za jeden den zbavení svobody se pohybuje v rozmezí 40 až 90 eur.107 Poškozené osoby musejí
nárokovat náhradu újmy ve lhůtě tří let.
Čl. 538
Právo na náhradu újmy způsobené neodůvodněným odsouzením náleží osobě, které byla
uložena trestní sankce nebo byla shledána vinnou, ale bylo upuštěno od potrestání/trest byl
prominut, a následně nové řízení proti této osobě bylo pozastaveno v souvislosti
s mimořádným opravným prostředkem, nebo byla-li osoba pravomocně zproštěna obžaloby

101

Obligacijski zakonik. Dostupné z: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263.
PARLIAMENT OF SLOVENIA. ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
103
Uradni list RS, št. 32/12: Zakon o kazenskem postopku. Dostupné z:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362.
104
PARLIAMENT OF SLOVENIA. ECPRD Request no. 3828. No-fault compensation for damages caused by a public
authority
105
Ibid
106
PARLIAMENT OF SLOVENIA. ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
107
Ibid
102
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nebo byla-li její obžaloba zamítnuta pravomocným rozhodnutím, má nárok na náhradu újmy
způsobené nezákonným odsouzením, s výjimkou následujících případů:
1) pokud bylo řízení zastaveno nebo byl vydán rozsudek o zamítnutí obžaloby, protože
trestní stíhání již není přípustné z důvodu promlčení vinou odsouzeného nebo protože
v novém řízení poškozený odstoupil od trestního stíhání jako státní zástupce nebo
soukromý žalobce nebo protože poškozený vzal návrh zpět a k odstoupení nebo zpětvzetí
došlo po dohodě s obžalovaným;
2) pokud byla obžaloba zamítnuta rozhodnutím v novém řízení, protože soud nebyl
příslušný, a oprávněný státní zástupce zahájil trestní stíhání u příslušného soudu.
(2) Odsouzená osoba nemá právo na náhradu za újmu, pokud záměrně způsobila své
odsouzení falešným přiznáním nebo jiným způsobem, pokud k tomu nebyla osoba donucena.
3) V případě odsouzení za více trestných činů ve společném řízení se právo na náhradu újmy
může vztahovat i na jednotlivé trestné činy, u nichž jsou splněny podmínky pro uznání
náhrady újmy.
Čl. 539
(1) Nárok na náhradu újmy se promlčí do tří let od právní moci rozsudku, jímž byl obviněný
v prvním stupni zproštěn obžaloby nebo jímž byla obžaloba zamítnuta, nebo do tří let
od právní moci rozhodnutí, jímž byla obžaloba zamítnuta nebo v prvním stupni zastavena;
rozhodoval-li o odvolání soud vyššího stupně, do tří let od doručení jeho rozhodnutí.
(2) Před podáním žádosti o náhradu újmy u soudu musí oprávněná osoba uvedená
v předchozím článku požádat státní zastupitelství, aby se s ní dohodlo na existenci újmy a
na druhu a výši náhrady újmy v souladu s procesním postupem v předsoudní fázi, který
upravuje státní zastupitelství.
(…)
Čl. 540
1) Není-li žádosti o poskytnutí náhrady újmy vyhověno nebo nedojde-li mezi státním
zastupitelstvím a oprávněnou osobou uvedenou v § 538 tohoto zákona k dohodě do tří
měsíců od jejího podání, může oprávněná osoba uvedená v § 538 tohoto zákona podat žalobu
o odškodnění. Bylo-li dosaženo dohody pouze o části nároku, může podat žalobu na zbývající
část.
2) Žaloba na náhradu újmy musí být podána proti Slovinské republice.
Čl. 542
(1) Právo na náhradu újmy má také ten:
1) kdo byl ve vazbě, ale nebylo proti němu zahájeno trestní stíhání nebo byla obžaloba
pravomocně zamítnuta, nebo bylo řízení zastaveno, byl pravomocně zproštěn obžaloby,
nebo bylo obvinění zamítnuto;
2) kdo vykonal trest odnětí svobody a v souvislosti s obnovou trestního řízení nebo žádostí
o ochranu zákonnosti mu byl uložen kratší trest odnětí svobody, než který již vykonal, nebo
mu byl uložen trest nespojený s odnětím svobody, ať již byl uznán vinným, byl omilostněn;
3) kdo byl neoprávněně zbaven svobody v důsledku omylu nebo nezákonné činnosti
orgánu nebo byl delší dobu držen ve vazbě nebo v ústavu pro výkon trestu nebo opatření;
4) kdo strávil ve vazbě delší dobu, než ve vězení (trestu odnětí svobody), ke kterému byl
odsouzen.
(2) Osoba, která byla zbavena svobody bez zákonného důvodu podle § 157 tohoto zákona,
má právo na náhradu újmy, jestliže nebyla vzata do vazby a doba, po kterou byla zbavena
svobody, nebyla započtena do trestu uloženého za trestný čin nebo přestupek.
(…)
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Čl. 543
(1) Byl-li případ, jehož se týká nepravomocné odsouzení nebo neoprávněné zbavení osobní
svobody, uveden či vyobrazen ve sdělovacích prostředcích a byla-li tím dotčena dobrá pověst
dané osoby, soud na žádost zveřejní v novinách nebo jiných sdělovacích prostředcích
oznámení - rozhodnutí, z něhož vyplývá neoprávněnost předchozího odsouzení nebo
neoprávněnost zbavení osobní svobody. Pokud se případ ve sdělovacích prostředcích
neobjevil, soud zašle takovou zprávu zaměstnavateli na žádost osoby, jejíž pověst byla
poškozena. Po smrti odsouzeného mají toto právo jeho manžel nebo osoba, s níž žil mimo
manželský svazek, děti, rodiče nebo sourozenci.
Dle judikátu Nejvyššího soudu Slovinské republiky Rozsudek II Ips 91/2000 ze dne 19. února
2001108, má osoba, vůči které byla nezákonně uvalena vazba, právo na náhradu újmy bez ohledu
na výsledek řízení, a to ihned po vzniku újmy.109
Nezákonné trestní stíhání
„Ve slovinském právním řádu neexistuje žádný zvláštní mechanismus pro přiznání náhrady
nemajetkové újmy za nezákonné trestní stíhání, ale byl vyvinut judikaturou soudu. Taková zvláštní
odpovědnost státních orgánů by vyžadovala také zvláštní zákonnou úpravu, kterou Slovinsko
dosud nemá.“110 Pro vznik nároku na náhradu újmy stačí zamítnutí trestního oznámení nebo
osvobozující rozsudek.111
Nepřiměřená délka trestního řízení
„Dle zákona o ochraně práva na proces bez zbytečných průtahů (Zakon o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja)112 stát odpovídá za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou
soudního řízení. (…) Peněžité zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou délkou soudního
řízení podle zákona o ochraně práva na soudní řízení bez zbytečných průtahů se liší od obecné
úpravy stanovené v článku 179 závazkového zákoníku, neboť základem je zásah do práva na soudní
řízení v přiměřené lhůtě, a nikoli druh a výše následného utrpení (objektivní pojetí nemajetkové
újmy). Kromě toho může strana požadovat náhradu majetkové škody.“113 Odpovědnost
za způsobenou nemajetkovou újmu ze strany státu je objektivní.114
Čl. 4 Kritéria rozhodování
Při rozhodování o prostředcích nápravy podle tohoto zákona k účinnému uplatnění práv
uvedených v čl. 2 tohoto zákona se přihlíží k okolnostem každého případu, zejména
ke složitosti skutkové a právní stránky, chování účastníků během řízení, zejména z hlediska
procesních práv a povinností v řízení, dodržování pravidel o pořadí řešení věcí u soudu,
zákonným lhůtám pro svolání jednání a rozhodování soudu, délce doby, po kterou byla věc
řešena v jiných stupních soudního řízení nebo u jiných soudů, způsobu projednání věci před
podáním dozorčího prostředku nebo lhůty k podání návrhu, povaze a druhu věci a jejímu
významu pro účastníka.
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Sodba II Ips 91/2000. Dostupné z: https://sodisce.si/vsrs/odlocitve/7008/.
PARLIAMENT OF SLOVENIA. ECPRD Request no. 4757 State compensation for unlawful criminal prosecution
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Ibid
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Uradni list RS, št. 67/12: Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Dostupné z:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4726.
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Čl. 15 Spravedlivé zadostiučinění
(2) Spravedlivé uspokojení musí být zajištěno:
1. vyplacením peněžité náhrady újmy způsobené porušením práva na soudní řízení bez
zbytečných průtahů;
2. písemným prohlášením státního zastupitelství, že bylo porušeno právo účastníka
na projednání věci bez zbytečných průtahů;
3. vydáním rozsudku, v rámci něhož bude konstatováno, že bylo porušeno právo účastníka
na soudní řízení bez zbytečných průtahů.
(3) V žádosti o vyrovnání podané státnímu zastupitelství účastník uvede, kterého nebo kterých
druhů spravedlivého zadostiučinění uvedených v předchozím odstavci se domáhá. Neupřesní-li
druh nebo druhy spravedlivého zadostiučinění, poskytne mu státní zastupitelství lhůtu 30 dnů
k doplnění žádosti podle předchozí věty, a není-li žádost v této lhůtě doplněna, státní
zastupitelství ji zamítne.
Čl. 16 Peněžitá náhrada újmy
1) Za nemajetkovou újmu způsobenou porušením práva na projednání věci bez zbytečných
průtahů se poskytuje peněžitá náhrada. Za způsobenou újmu objektivně odpovídá Slovinská
republika.
(2) Peněžitá náhrada za jednotlivý případ uvedený v druhé větě prvního odstavce článku 19115
tohoto zákona se přiznává ve výši 300 eur až 5 000 eur.
3) Při stanovení výše náhrady se přihlíží ke kritériím uvedeným v § 4 tohoto zákona, zejména
ke složitosti věci, k jednání státu, k jednání účastníka a k významu věci pro účastníka.
Čl. 18 Zveřejnění rozsudku
1) Domáhá-li se účastník řízení zaplacení peněžitého zadostiučinění žalobou u příslušného
soudu uvedeného v § 20 tohoto zákona, může soud s přihlédnutím ke všem okolnostem
případu a kritériím uvedeným v § 4 tohoto zákona dojít k závěru, že spravedlivé
zadostiučinění za nemajetkovou újmu může být zajištěno konstatováním, že došlo k porušení
práva, výjimečně nestanovit peněžité zadostiučinění, ale pouze konstatovat, že došlo
k porušení práva rozsudkem. V takovém případě soud na žádost účastníka řízení rovněž
rozhodne o zveřejnění rozsudku.
2) V případě závažného porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů může soud
na žádost účastníka kromě peněžitého odškodnění nařídit také zveřejnění rozsudku.
(…)
Ačkoli je rozsah výše náhrady nemajetkové újmy poměrně široký, i stěžovatelka, která se obrátila
na Evropský soud pro lidská práva v případě W. v. Slovinsko, č. 24125/2006, ze dne 23. ledna
2014116, dosáhla vyššího odškodnění, než stanoví zákon o ochraně práva na soudní řízení bez
zbytečných průtahů. Důvodem bylo, že v obdobných extrémních případech bývá přiznávána vyšší
částka náhrady nemajetkové újmy (jde o postup dle čl. 41 Úmluvy).

115

Dle druhé věty prvního odstavce čl. 19 zákona o ochraně práva na proces bez zbytečných průtahů, může účastník
řízení návrh týkající se nepřiměřené délky soudního řízení podat státnímu zastupitelství do devíti měsíců ode dne
doručení konečného soudního rozhodnutí ve věci, ve které došlo k průtahům. Případně pokud byl ve věci podán
mimořádný opravný prostředek, o kterém rozhodl Nejvyšší soud Slovinské republiky, tato devítiměsíční lhůta plyne
ode dne, kdy účastníkovi bylo Nejvyšším soudem doručeno konečné rozhodnutí ve věci.
116
CASE OF W. v. SLOVENIA. Bod 79 - 85. Dostupné z:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22W.%20v%20Slovenia%22],%22documentcollectionid2%22:[
%22JUDGMENTS%22,%22DECISIONS%22],%22itemid%22:[%22001-140030%22]}.
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Spojené království
Odškodnění za protiprávní stíhání
V anglickém právu, které vychází z common law, je možné domoci se odškodnění za trestní stíhání
na základě některých občanskoprávních deliktů (torts), a to především skrze tzv. zlovolné trestní
stíhání (malicious prosecution). Osoba, jež má za to, že byla subjektem zlovolného trestního
stíhání, může podat občanskoprávní žalobu proti policii nebo státnímu zastupitelství (CPS, Crown
Prosecution Service). Žalobce musí prokázat následující skutečnosti:
1) Byl stíhán žalovaným.
2) Stíhání bylo rozhodnuto v jeho prospěch.
3) Stíhání bylo bez rozumné a pravděpodobné příčiny.
4) Stíhání bylo založeno na zlé vůli.
5)Žalobce utrpěl žalovatelné poškození (viz rozsudek ve věci Rees and another v Commissioner
of Police of the Metropolis117)
Nárok se vznáší proti státnímu zastupitelství (CPS), za které tyto soudní spory vyřizuje oddělení
soudních sporů (Civil Litigation Unit (CLU)).118
V současné době je ve Spojeném království zaznamenáno přibližně 20 případů malicious
prosecution ročně.119 Příklad rozsudku z nedávné doby, kdy bylo shledáno, že došlo k malicious
prosecution, je rozsudek odvolacího soudu ve věci Rees and another v Commissioner of Police of
the Metropolis.120 V navazujícím rozsudku121 týkajícím se výše náhrady škody byly žalobcům
přiznány následující nároky na náhradu škody:
i)

Náhrada nemajetkové újmy za útrapy způsobené trestním obviněním (ponížení, úzkost,
obavy, ztráta reputace) (27 000 GBP);

ii)

Náhrada za ztrátu svobody (od 9 000 do 60 000 GBP dle délky odnětí svobody, typu
věznice);

iii)

Sankční náhrada škody (aggravated damages/exemplary damages).122

Jak plyne ze závěrů soudkyně o náhradě škody ve věci Rees and another v Commissioner of Police
of the Metropolis, ačkoli konečné rozhodnutí je v diskreci soudů, existují judikaturou stanovené
guidelines ohledně náhrady škody při malicious prosecution , které je třeba respektovat stejně jako
soudní rozhodnutí ve srovnatelných případech (soud provádí porovnání). Odvolací soud pro Anglii

117

High Court of Justice of England and Wales: Rees & Ors v Commissioner of Police for the Metropolis [2018] EWCA
Civ 1587 (05 July 2018). Dostupné na: Rees & Ors v Commissioner of Police for the Metropolis [2018] EWCA Civ
1587 (05 July 2018) (bailii.org).
118
Civil Proceedings Against The CPS. Dostupné z: https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/civil-proceedings-againstcps.
119
MURPHY, John. MALICE AS AN INGREDIENT OF TORT LIABILITY, s. 376.
120
High Court of Justice of England and Wales: Rees & Ors v Commissioner of Police for the Metropolis [2018]
EWCA Civ 1587 (05 July 2018). Dostupné na: Rees & Ors v Commissioner of Police for the Metropolis [2018] EWCA
Civ 1587 (05 July 2018) (bailii.org).
121
England and Wales Court of Appeal (Civil Division): Rees & Ors v Commissioner of Police of the Metropolis [2019]
EWHC 2339 (QB) (31 July 2019). Dostupné na: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2019/2339.html.
122
Speciální institut anglosaského práva.
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a Wales123 stanovil v případu Thompson and Hsu v Commissioner of Metropolitan Police124, že výše
nemajetkové újmy (škody) za malicious prosecution by měla být minimálně 2000 GBP; za dva roky
kontinuálního trestního stíhání je pak přiměřená částka 10 000 GPB. Tyto částky, navýšené
o inflaci, pak používá i soudkyně jako výchozí body ve věci Rees and another v Commissioner of
Police of the Metropolis.
Dalším podobným občanskoprávním deliktem, kterého se může dopustit policie či státní
zastupitelství neoprávněným trestním stíháním je „zneužití veřejné funkce“ (Misfeasance in public
office) anebo také za „nedbalost“ (Negligence).125
Dále existuje nárok na promarněné náklady vůči státnímu zastupitelství nebo jednotlivým státním
zástupcům podle § 19 nebo § 19A zákona o stíhání přestupků z roku 1985 (Prosecution of Offences
Act 1985).126
Nezákonné zbavení osobní svobody
V anglosaském právním systému existuje institut nezákonného uvěznění (false imprisonment,
wrongful arrest, unlawful arrest). Za tento civilněprávní delikt (tort) je možné po státu žádat
náhradu škody. Nároky budou obdobné jako u níže uvedeného zlovolného trestního stíhání
(malicious prosecution). Dle dostupných informací jsou základní principy a dolní limity pro výši
náhrady určené v judikatuře (Thompson and Hsu v Commissioner of Metropolitan Police127).
V bodu 5. tohoto rozsudku soud uvádí, že: „V jednoduchém případě nezákonného zatčení a
uvěznění bude výchozí bod pravděpodobně činit přibližně 500 GBP za první hodinu, během níž byl
žalobce zbaven svobody. Po první hodině má být přiznána další částka, která by se však měla
pohybovat ve snižující se stupnici, aby odškodnění zůstalo přiměřené vůči odškodnění, které se
vyplácí v případech újmy na zdraví, a také proto, že žalobce má nárok na vyšší míru odškodnění
za počáteční šok ze zatčení. Jako vodítko považujeme například to, že žalobce, který byl
neoprávněně držen ve vazbě po dobu dvaceti čtyř hodin, by měl být jen za tuto skutečnost obvykle
považován za osobu, která má nárok na odškodnění ve výši přibližně 3 000 GBP. Za další dny se
denní sazba bude postupně snižovat.“ Tyto částky by bylo nutné navýšit o inflaci.
Kromě toho je možné též žádat odškodění podle zákona o lidských právech z roku 1998 (Human
Rights Act 1998).128 Tento zákon do britského právního systému129 vnáší základní práva vyplývající
z Úmluvy. Při porušení Úmluvy se občané mohou obracet přímo na obecné soudy, včetně žádosti
o náhradu způsobené újmy. Na britské soudy je možné se obrátit i v případě nezákonného zbavení
osobní svobody a podle čl. 5 odst. 5 žádat odškodnění (čl. 8 zákona o lidských právech).

123

England and Wales Court of Appeal (Civil Division): Rees & Ors v Commissioner of Police of the Metropolis [2019]
EWHC 2339 (QB) (31 July 2019). Dostupné na: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2019/2339.html.
124
Rozsudek England and Wales Court of Appeal (Civil Division): Thompson and Hsu v Commissioner of Metropolitan
Police [1997] EWCA Civ 3083 (19 February 1997). Dostupný na: Thompson v Commissioner of Police of the
Metropolis [1997] EWCA Civ 3083 (19 February 1997) (bailii.org).
125
Civil Proceedings Against The CPS. Dostupné z: https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/civil-proceedings-againstcps.
126
Dostupné na: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/23/part/II
127
Rozsudek England and Wales Court of Appeal (Civil Division): Thompson and Hsu v Commissioner of Metropolitan
Police [1997] EWCA Civ 3083 (19 February 1997). Dostupný na: Thompson v Commissioner of Police of the
Metropolis [1997] EWCA Civ 3083 (19 February 1997) (bailii.org).
128
Dostupný na: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents.
129
Je platný pro celé Spojené království.
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Španělsko
Španělská právní úprava je formulována obecně a neobsahuje specifické informace týkající se
nemajetkové náhrady újmy a jejího vyčíslení. Právní úpravu náhrady újmy způsobené státem při
výkonu správy soudnictví lze nalézt v části V. (§ 292 a násl.) zákona č. 6/1985 o soudnictví:130
§ 292
„1. Újma způsobená na majetku nebo právech v důsledku justičního omylu, jakož i újma
vzniklá nesprávným výkonem soudnictví, zakládá všem poškozeným nárok na náhradu újmy
na náklady státu, s výjimkou případů vyšší moci, v souladu s ustanoveními této části zákona.
2. V každém případě musí být tvrzená újma skutečná, ekonomicky ocenitelná a
individualizovaná ve vztahu k osobě nebo skupině osob.
3. Samotné zrušení nebo anulování soudních rozhodnutí nezakládá právo na náhradu újmy.“
Ustanovení § 293 upravuje mechanismus pro přiznání náhrady újmy. Nároku na náhradu újmy
z důvodu justičního omylu musí předcházet soudní rozhodnutí, které ho výslovně uznává. K uznání
justičního omylu nemůže dojít, dokud osoba nevyčerpala všechny opravné prostředky. Jak
v případech uznaného soudního omylu, tak i v případech újmy způsobené abnormálním
fungováním správy justice, zašle zúčastněná strana svou žádost o odškodnění přímo Ministerstvu
spravedlnosti, které ji vyřídí v souladu s předpisy upravujícími finanční odpovědnost státu. Proti
rozhodnutí ministerstva je možné podat správní opravný prostředek. Právo požadovat náhradu
újmy se promlčuje ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy by mohlo být uplatněno.
§ 294
„1. Osoba má nárok na odškodnění, pokud byla po vzetí do vazby zproštěna obžaloby
z důvodu neexistence skutku nebo byla propuštěna ze stejného důvodu, pokud jí byla
způsobena újma.
2. Výše odškodnění se stanoví podle doby zbavení svobody a osobních a rodinných následků,
které nastaly.“
(…)
Postup pro získání náhrady újmy je popsán i na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.131

Švédsko
Nezákonné zbavení osobní svobody
Zákon o odškodnění za zbavení svobody a jiná donucovací opatření (lag (1998:714) om ersättning
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dále jako „zákon o odškodnění za zbavení
svobody“)132 se věnuje náhradě ztráty výdělku, zásahu do obchodní činnosti, vynaložených nákladů
a způsobených útrap, k nimž došlo v důsledku zbavení svobody nebo jiného donucovacího
opatření (§ 1 a § 7 zákona o odškodnění za zbavení svobody). Útrapami se rozumí mimo jiné pocity
úzkosti, nepohodlí a bezmoci, které mohou být způsobeny zbavením svobody. Výše odškodnění se
určuje na základě délky trvání zbavení svobody. Podle praxe kancléře pro spravedlnost133 je
130

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Dostupné z: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-1985-12666.
131
Reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Dostupné z:
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/reclamacion-responsabilidad.
132
Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Dostupné z:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998714-om-ersattningvid_sfs-1998-714.
133
Stejně jako parlamentní ombudsman dohlíží kancléř pro spravedlnost na činnost orgánů veřejné správy a
na dodržování právních předpisů. Kancléř pro spravedlnost jedná jménem vlády a zaměřuje se především
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odškodnění za útrapy obvykle stanoveno na 30 000 SEK (přibližně 74 720 Kč) za první měsíc.
Od druhého do šestého měsíce včetně se vyplácí náhrada ve výši 20 000 SEK (přibližně 49 810 Kč)
a poté ve výši 30 000 SEK měsíčně až do dvanáctého měsíce včetně. Výše odškodnění se pak
postupně zvyšuje, čím je doba zadržení delší. 134
V některých sporech týkajících se náhrady újmy způsobené státem zastupuje stát kancléř
pro spravedlnost. Dotčené osoby mohou uplatnit svůj nárok mimosoudně přímo u kancléře
pro spravedlnost, a pokud jim není vyhověno, stále mají možnost obrátit se se svým požadavkem
na soud.135 Náhrada újmy způsobená trestním stíháním jako takovým je ale vyloučena.136
Podrobnosti týkající se náhrady újmy způsobené při výkonu veřejné moci jsou upraveny v zákoně
o náhradě škody (Skadeståndslag (1972:207)) v kapitole 3.137

na odhalování systémových chyb, zatímco parlamentní ombudsmani jsou zástupci parlamentu, jejichž úkolem je
hájit zájmy lidu nebo občanů vůči státu. Om Justitiekanslern. Dostupné z: https://www.jk.se/om-oss/.
134
Frihetsberövande: Ersättning för lidande. Dostupné z: https://www.jk.se/2697.
135
A brief presentation. Dostupné z: https://www.jk.se/other-languages/english/.
136
Frihetsberövande: Vilka skador ersätts?. Dostupné z: https://www.jk.se/2697.
137
Skadeståndslag (1972:207). Dostupné z: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skadestandslag-1972207_sfs-1972-207.
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Anotace/Annotation
Srovnání způsobů určování výše náhrady nemajetkové újmy za nezákonné zbavení svobody,
nezákonné trestní stíhání a neúměrně dlouhé trestní řízení v zemích EU
Práce představuje srovnání právních úprav ve vybraných členských státech EU ohledně způsobu
určení výše náhrady nemajetkové újmy od státu, přičemž se zaměřuje na náhradu nemajetkové
újmy za: 1) neoprávněné zbavení svobody (např. uvalením vazby, zadržením apod., nikoli z důvodu
uložení trestu odnětí svobody), 2) nezákonné trestní stíhání a 3) nepřiměřenou délku trestního
stíhání. Cílem bylo vyhledat zahraniční právní úpravy, které obsahují konkrétní, nikoli jen obecná
pravidla pro určení výše náhrady nemajetkové újmy, například pomocí stanovení pevných hranic
výše náhrady, maximálních limitů aj.
Klíčová slova: Nemateriální újma; omezování osobní svobody; trestní stíhání
Comparison of methods of determining the amount of compensation for non-pecuniary damage
for unlawful deprivation of liberty, unlawful prosecution and unreasonable length of criminal
proceedings in EU countries
The paper presents a comparison of legal regulations in selected EU countries regarding the
method of determining an amount of non-pecuniary damage from the state, focusing on the
compensation of non-pecuniary damage for: 1) unjustified deprivation of liberty (for example by
detention (remand), not due to imprisonment after a final judgement), 2) unlawful prosecution
and 3) unreasonable length of criminal proceedings. The aim was to find foreign legislations that
contains specific, not just general rules for determining the amount of compensation for nonpecuniary damage, for example by setting fixed limits on the amount of compensation, maximum
limits, etc.
Key words: Non-pecuniary Damage; deprivation of personal liberty; prosecution
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