
 

 

Číslo jednací: 27 Co 413/2013-216 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ČESKÁ REPUBLIKA  

ROZSUDEK 

JMÉNEM REPUBLIKY 
 
 

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Šebka a 
soudců JUDr. Dany Kostkové a JUDr. Evy Szépeové ve věci žalobce Jana Šinágla, 
narozeného dne 9.12.1952, bytem Žebrák, Bratří Nejedlých 335, okres Beroun, zastoupeného 
JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti 
žalovanému Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 
16, IČO 00025429, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným 
rozhodnutím a nesprávným úředním postupem, o odvolání žalobce proti rozsudku 
Okresního soudu v Berouně č.j. 3 C 79/2011-151 ze dne 23.5.2013 
 
 

t a k t o  : 
 
 

I. Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje . 
 
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í  : 
 
 
 Okresní soud v Berouně rozsudkem č.j. 3 C 79/2011-151 ze dne 23.5.2013 (dále jen 
„rozsudek soudu prvního stupně“) zamítl v plném rozsahu žalobu, kterou se žalobce domáhal 
uložení žalovanému povinnosti zaplatit mu částku 500.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 
7,75% ročně z částky 500.000,- Kč od 1.8.2011 do zaplacení (výrok I.) a uložil žalobci 
povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení 347,- Kč do tří dnů od právní moci 
rozsudku (výrok II.). Soud prvního stupně vyšel z toho, že žalobce se domáhá zadostiučinění 
za tvrzenou vzniklou nemajetkovou újmu, a to ve výši 400.000,- Kč s příslušenstvím (shora 
označeným úrokem z prodlení) v důsledku vydání (nezákonného) usnesení Okresního soudu v 
Berouně č.j. 14 E 113/2010-4 ze dne 20.4.2010, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí 
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přikázáním pohledávky žalobce z účtu u Komerční banky a.s. k uspokojení pohledávky 
oprávněného Česká republika - Krajský soud v Hradci Králové ve výši 5.000,- Kč a dále 
částky 100.000,- Kč s příslušenstvím (shora označeným úrokem z prodlení) v důsledku 
nesprávného úředního postupu v uvedeném řízení o výkon rozhodnutí, spočívajícího v 
prodlení soudu s vyrozuměním banky žalobce, že shora uvedené usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí bylo odvolacím soudem změněno a návrh na nařízení výkonu v plném rozsahu 
zamítnut. Soud prvního stupně zde uzavřel, že k vydání shora označeného nezákonného 
rozhodnutí i k nesprávnému úřednímu postupu v řízení vedeném Okresním soudem v Berouně 
pod sp.zn. 14 E 113/2010 došlo. Usnesením Okresního soudu v Berouně č.j. 14 E 113/2010-4 
ze dne 20.4.2010 byl nařízen výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky žalobce z účtu u 
Komerční banky a.s. k uspokojení vymáhané pohledávky České republiky – Krajského soudu 
v Hradci Králové ve výši 5.000,- Kč, podle exekučního titulu - usnesení Krajského soudu v 
Hradci Králové č.j. 16 C 64/2008-61 ze dne 27. 10. 2009; toto usnesení o nařízení výkonu  
rozhodnutí bylo Komerční bance a.s. doručeno dne 4.5.2010. Krajský soud v Praze jako soud 
odvolací následně usnesením č.j. 23 Co 280/2010-22 ze dne 11.8.2010 usnesení soudu 
prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu změnil tak, že 
návrh na výkon rozhodnutí zcela zamítl, z důvodu, že exekuční titul nebyl materiálně 
vykonatelný, neboť dostatečně neindividualizoval osobu povinného, který v něm byl označen 
pouze jménem a příjmením; spis byl vrácen soudu prvního stupně 18.8.2010, pokyn 
k rozeslání citovaného usnesení byl dán dne 26.8.2010, odesláno bylo 14.9.2010, Komerční 
bance a.s. bylo doručeno dne 23.9.2010. Právní moci uvedené usnesení odvolacího soudu 
nabylo dne 8.10.2010, přičemž k jejímu vyznačení došlo až dne 7.1.2011. Usnesení 
s vyznačenou doložkou právní moci bylo Komerční bance a.s. na základě pokynu soudu ze 
dne 2.2.2011 doručeno až dne 14.2.2011. V důsledku usnesení Okresního soudu v Berouně 
č.j. 14 E 113/2010-4 ze dne 20.4.2010 došlo k blokaci peněžních prostředků na účtu žalobce u 
Komerční banky a.s. do výše 5.000,- Kč. Soud prvního stupně tak dovodil, že „došlo k 
pochybení orgánů státu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.“, když bylo vydáno 
nezákonné rozhodnutí - usnesení Okresního soudu v Berouně č.j. 14 E 113/2010-4 ze dne 
20.4.2010, a dále „mezi nabytím právní moci usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 
280/2010-22 ze dne 11.8.2010 (dnem 8.10.2010) a sdělením této skutečnosti bance, tj. že 
rozhodnutí je již pravomocné (dne 14.2.2011) uplynuly 4 měsíce“, v čemž „soud spatřuje 
nesprávný úřední postup zdejšího soudu, neboť zde skutečně došlo k prodlevě mezi nabytím 
právní moci rozhodnutí a sdělením této skutečnosti bance ….. blokace peněžních prostředků 
žalobce byla o tuto dobu delší“. Soud prvního stupně se pak „zabýval tím, jak se uvedená 
pochybení státu odrazila v žalobcově osobním životě“. Uzavřel (ze sdělení Komerční banky 
a.s. ze dne 6.2.2013, 7.2.2013 a ze dne 17.4.2013), že banka žalobce - Komerční banka a.s. - 
„nevede ani žádný vlastní registr dlužníků, přičemž do centrálních registrů dlužníků 
společnost může nahlédnout pouze v případě žádosti klienta o obchod, kdy k takovéto žádosti 
ze strany žalobce nedošlo“. Uzavřel dále (ze sdělení Raiffeisenbank a.s. ze dne 13.12.2012), 
že žalobce není veden v centrálních registrech dlužníků. Dovodil proto, že sice došlo k zásahu 
do žalobcovy sféry, kdy po dobu blokace svého účtu u Komerční banky a.s. nemohl 
disponovat se svými finančními prostředky do výše 5.000,- Kč, „přičemž nemožnost 
nakládání s touto částkou žalobce nijak nelimitovala“, kdy tak „intenzita zásahu do žalobcova 
soukromí nebyla takové intenzity, aby bylo možno přiznat zadostiučinění ve smyslu § 31a 
zákona č. 82/1998 Sb. formou finančního odškodnění, neboť nebylo prokázáno, že na základě 
nařízení blokace žalobcova účtu by se jeho osoba dostala do databází dlužníků či osob, u 
nichž existuje zvýšené riziko nesplácení úvěru. V takových databázích žalobce uveden není 
(ani v CBCB, SOLUS), takže takovýto údaj nemohl být poskytnut ani dalším subjektům. O 
poskytnutí finančních prostředků od bankovních ústavů žalobce ani nežádal, tedy ani v této 
rovině pak jeho osobnostní sféra nebyla (a ani nemohla být) zasažena“. Uzavřel tak, že „v 
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daném případě je adekvátní a postačí jen pouhé konstatování porušení práva, k němuž pak 
skutečně k výše popsaným jednáním státu došlo“. Proto je žaloba o zadostiučinění za 
nemajetkovou újmu v penězích nedůvodná.  
 

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalobce včasné odvolání, kterým jej napadl 
v celém rozsahu. V odvolání namítá, že k reparaci zásahu do jeho osobnostní sféry, 
spočívajícím v nesprávně nařízeném výkonu rozhodnutí, ve sdělení žalobcově bance, že 
výkon rozhodnutí byl nařízen, v související blokaci prostředků na jeho běžném účtu a v 
liknavém postupu soudu při odstraňování následku tohoto sdělení (tj. oznámení bance, že 
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí bylo odvolacím soudem změněno a návrh 
oprávněného byl zamítnut), nepostačuje samotné konstatování porušení práva a je nutno 
přistoupit k relutární náhradě. Soud prvního stupně se nezabýval zjišťováním okolností, zda a 
ve kterém období byl žalobce peněžními ústavy veden v registru dlužníků, respektive osob s 
rizikem platební delikvence, vznesl dotaz toliko na současný stav, tzn. stav po více než dvou a 
půl letech poté, co byla žalobcova banka soudem o nařízení výkonu rozhodnutí vyrozuměna. 
Žalobce je přesvědčen, že informace o nařízení výkonu rozhodnutí, zejména pokud se týká 
splnění peněžitého dluhu, je-li sdělena bance, představuje pro určenou osobu - klienta banky - 
vždy „citelný zásah do osobnostního práva“, neboť banka, jež mimo jiné poskytuje úvěrové 
služby, „tím obdrží informaci, že klient se ve vztahu k jiné osobě … dopustil potenciálně 
velmi risikového jednání, a bude proto při dalším styku s klientem obezřetná, některé 
produkty mu nebude ochotna poskytoval vůbec a jiné mu nabídne za podmínek, které tuto 
jeho sníženou bonitu budou reflektovat (např. s vyšší úrokovou sazbou, s nižším limitem 
kontokorentního úvěru, s risikovým příplatkem atp.)“. Tyto dopady se přitom neomezují na 
jediný subjekt, ale s ohledem na sdílení klientských informací mezi bankami i s jinými 
podnikateli na finančním i nefinančním trhu je „takto stigmatizovaný klient pocítí v celé řadě 
dalších situací a v nejrůznějších oblastech svého života“. Za situace, kdy stát učinil chybu, je 
namístě, aby nesl také příslušnou odpovědnost. V případě žalobce došlo ze strany státu ke 
dvěma chybám v podobě nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu. Následky 
nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu státu byly pro žalobce poměrně 
citelné, měl ¾ roku zablokovaný svůj účet u banky, dále se dostal i do evidencí bank. Pouhé 
konstatování porušení práva v rozsudku, které i v takovém případě by se v rozsudku mělo 
objevit, proto považuje za nedostatečné, namístě je přiznat relutární náhradu. Navrhl proto 
rozsudek soudu prvního stupně změnit tak, aby žalobě bylo v plném rozsahu vyhověno, 
případně jej zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalším řízení.  

 
Žalovaný navrhl potvrzení rozsudku soudu prvního stupně jako věcně správného, 

případně jeho změnu jen tak, že bude konstatováno porušení práva žalobce ve výroku 
rozsudku. Zdůraznil správnost závěru soudu prvního stupně, že k zásahu do právní sféry 
žalobce došlo, avšak tento zásah není natolik intenzivní, aby bylo namístě přiznání náhrady 
nemajetkové újmy v penězích. Žaloba vychází v zásadě z obecných tezí o možném poškození 
kteréhokoliv subjektu sdělením informací o nařízení výkonu rozhodnutí bankovnímu ústavu. 
Žalobce ani netvrdí konkrétní závažný projev zásahu do jeho života v důsledku shledaných 
odpovědnostních titulů. Peněžitá satisfakce ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. nenáleží 
za „neurčité možné důsledky situace, do které se dostal žalobce“. Sám žalobce uvedl, že o 
žádnou půjčku, úvěr či jiné peněžní prostředky nežádal. Sám žalobce tvrdil, že z důvodů 
evidence v bankovních databázích nebude moci 3 až 5 let získat u žádného peněžního ústavu 
úvěr, v té souvislosti byly zprávy bankovních ústavů postihující současný stav, více než dva a 
půl roku poté, co byla žalobcova banka o nařízení výkonu rozhodnutí vyrozuměna, relevantní. 
Žalobce navrhoval přitom v řízení vyžádání zpráv bank ke zjištění, zda „je“ veden v nějakém 
registru dlužníků či nevěrohodných osob; to, zda byl takto veden v minulosti, nenavrhoval.  
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Krajský soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně, 

jakož i řízení, které mu předcházelo, podle § 212 a § 212a odst. 1,5 občanského soudního řádu 
ve znění do 31.12.2013 (dále jen „o.s.ř.“), za použití Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., a 
shledal odvolání žalobce neopodstatněným.  

 
Odvolatel - žalobce napadá rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu, obsahově 

uplatnil odvolací důvody dle § 205 odst. 2 písm. d, g) o.s.ř. - soud prvního stupně neúplně 
zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných 
skutečností, co do zkoumání okolností, zda žalobce byl veden v registrech Komerční banky 
a.s. či jiných bank a finančních institucí coby osoba neplnící si své závazky, s pochybnou 
platební kázní, a - rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním 
posouzení věci, co do navazujícího právního závěru, že zásah do žalobcovy sféry způsobený 
předmětným nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem nebyl natolik 
intenzivní, aby si vyžádal zadostiučinění v penězích, tedy co do závěru, že postačí samotné 
konstatování porušení práva.  

 
Odvolací soud (po zopakování dokazování v podstatném rozsahu dle § 213 odst. 1,2,3 

o.s.ř.) uzavřel, že soud prvního stupně z provedených důkazů správně zjistil, že usnesením 
Okresního soudu v Berouně č.j. 14 E 113/2010-4 ze dne 20.4.2010 byl k návrhu oprávněného 
Česká republika - Krajský soud v Hradci Králové nařízen výkon rozhodnutí přikázáním 
pohledávky žalobce z (blíže označeného) účtu u Komerční banky a.s. k uspokojení 
pohledávky oprávněného 5.000,- Kč, a to podle exekučního titulu - usnesení Krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 27.10.2009, č.j. 16 C 64/2008-61. Tento exekuční titul měl nabýt, 
podle doložky právní moci na něm vyznačené, právní moci dne 6.11.2009 a podle jeho 
výroku se „Janu Šináglovi ukládá pořádková pokuta 5.000,- Kč, kterou je povinen zaplatit do 
15 dnů od doručení tohoto usnesení České republice - Krajskému soudu v Hradci Králové“. 
Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu bylo doručeno 
Komerční bance a.s. dne 4.5.2010, žalobci pak dne 16.6.2010. Žalobce proti němu dne 
17.6.2010 podal včasné odvolání, o němž bylo usnesením Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 
280/2010-22 ze dne 11.8.2010 rozhodnuto tím způsobem, že usnesení soudu prvního stupně 
bylo změněno tak, že návrh na výkon rozhodnutí se zamítá, a rozhodnuto o náhradě nákladů 
výkonu rozhodnutí. Spis byl po vyřízení odvolání vrácen soudu prvního stupně - Okresnímu 
soudu v Berouně dne 18.8.2010. Citované usnesení odvolacího soudu bylo rozesíláno soudem 
prvního stupně dne 14.9.2010 (na základě referátu - pokynu ze dne 26.8.2010), doručeno bylo 
Komerční bance a.s. dne 23.9.2010, oprávněnému dne 22.9.2010 a zástupci povinného dne 
22.9.2010; právní moci nabylo dne 8.10.2010. Pokyn k vyznačení právní moci na usnesení 
odvolacího soudu byl dán dne 7.1.2011, až dne 2.2.2011 pak byl dán pokyn k doručení 
usnesení odvolacího soudu s vyznačenou doložkou právní moci Komerční bance a.s.; uvedený 
referát byl vypraven dne 7.2.2011 a usnesení odvolacího soudu s vyznačenou doložkou právní 
moci bylo doručeno Komerční bance a.s. dne 14.2.2011.  

 
Správně soud prvního stupně zjistil, že žalobce není veden v žádném registru dlužníků 

(CBCB, SOLUS), ani v registru Raiffeisenbank a.s. Komerční banka a.s. je oprávněna 
nahlížet do registru ohledně konkrétního klienta toliko při žádosti takového klienta o úvěr, za 
žalobcem neeviduje žádnou pohledávku. Komerční banka a.s. pak nevede žádný speciální 
registr dlužníků, informace o klientovi jsou získávány ze systému aktuálně v době žádosti, 
hodnocení klienta probíhá v okamžiku žádosti o obchod na základě v té době platných 
informací (viz zprávy Komerční banky a.s.).  
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Ze sdělení žalovaného ze dne 4.8.2011 adresovaného žalobci (jeho zástupci) - 
stanoviska příslušného úřadu ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb. - odvolací soud zjistil, že 
žalobce uplatnil náhradu nemajetkové újmy v dané věci u žalovaného podáním ze dne 
31.1.2011, doručeným žalovanému dne 1.2.2011; žalovaný k uplatněnému nároku uvedl, že 
„lze konstatovat, že došlo ve smyslu § 8 odst. 2 výše uvedeného zákona (zákona č. 82/1998 
Sb.) k vydání nezákonného rozhodnutí, za které je nutno usnesení Okresního soudu v Berouně 
č.j. 14 E 113/2010- 4 považovat“. Dále shledal nesprávným postup Okresního soudu v 
Berouně při doručování usnesení „v tom smyslu, že došlo k prodlevě mezi nabytím právní 
moci předmětného usnesení a zasláním této listiny k peněžnímu ústavu, a to cca 3 měsíce“. 
Žalovaný uzavřel, že „v řízení sp. zn. 14 E 113/2010 vedeném u Okresního soudu v Berouně 
došlo jak k vydání nezákonného rozhodnutí, tak k nesprávnému úřednímu postupu. V daném 
případě však po zvážení všech okolností případu považujeme konstatování porušení práva ve 
smyslu § 31a odst. 2 shora citovaného zákona za dostačující zadostiučinění za vzniklou 
nemajetkovou újmu. Tímto sdělením považujte mimosoudní projednání uplatněného nároku 
ze strany Ministerstva spravedlnosti za ukončené s tím, že žádosti o finanční zadostiučinění 
nebylo možno vyhovět“. Citované vyjádření bylo žalobci (jeho zástupci) doručeno dne 
9.8.2011.  

 
V dané věci byla žaloba podána soudu dne 1.8.2011.  
 
Shora uvedená skutková zjištění jsou dostatečná pro právní posouzení věci.  
 
Žalobce v odvolacím řízení uvedl, že usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 

23 Co 280/2010-22 ze dne 11.8.2010 s vyznačenou doložkou právní moci donesl Komerční 
bance a.s. někdy koncem ledna 2011, aby docílil odblokování peněžních prostředků na svém 
účtu u tohoto peněžního ústavu. Dále potvrdil, že byl přítomen jednání Krajského soudu 
v Hradci Králové ve věci, v níž byl vydán exekuční titul vykonávaný vůči němu v řízení 
vedeném Okresním soudem v Berouně pod sp.zn. 14 E 113/2010; potvrdil, že prohlásil, že 
soudkyně vedoucí uvedené řízení se „stala soudkyní omylem“, a že soudkyně mu sdělila, že 
mu uloží pořádkovou pokutu 5.000,- Kč. Potvrdil současně k dotazu, zda mu bylo doručeno 
písemné vyhotovení usnesení o udělení pořádkové pokuty, že „něco mu snad přišlo, nemělo to 
však právní náležitosti, proto na to nereagoval“.  

 
Ve vztahu k právnímu posouzení věci soud prvního stupně správně uzavřel, že došlo 

k vydání nezákonného rozhodnutí, za něž je nutno považovat usnesení Okresního soudu 
v Berouně ze dne 20.4.2010 č.j. 14 E 113/2010-4 o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním 
pohledávky žalobce z jeho účtu Komerční banky a.s. (dále též jen „předmětné nezákonné 
usnesení“), když toto usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí bylo vydáno na základě 
materiálně nevykonatelného exekučního titulu; nemělo tedy vůbec být vydáno, a pokud bylo 
vydáno, bylo vydáno nezákonně. Uvedené závěry plynou z usnesení odvolacího soudu - 
Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 280/2010-22 ze dne 11.8.2010, jímž bylo citované 
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí změněno tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 
byl zcela zamítnut; toto usnesení je pravomocné a soud je jím vázán (srov. § 8 odst. 1,2 
zákona č. 82/1998 Sb.).  

 
Předmětné nezákonné usnesení je vykonatelné, bez ohledu na právní moc, již 

uplynutím stanovené lhůty k plnění počínající běžet od doručení (srov. § 171 odst. 1 o.s.ř., § 
304 o.s.ř.), a jde tedy o nezákonné rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
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úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 153/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád), dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“.  

 
Předmětné nezákonné usnesení bylo doručeno Komerční bance a.s. - peněžnímu 

ústavu, u nějž měl žalobce veden účet, který byl postižen, dne 4.5.2010. V důsledku toho od 
okamžiku doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí bance ztratil žalobce dispoziční 
právo k peněžním prostředkům na účtu, až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím, 
tedy v dané věci do výše částky 5.000,- Kč (arrestatorium, srovnej § 304 odst. 3 o.s.ř.).  

 
Současně je správný právní závěr soudu prvního stupně, že došlo k prodlení v řízení 

mezi obdržením spisu soudem prvního stupně po vyřízení odvolání žalobce proti 
předmětnému nezákonnému usnesení (18.8.2010), respektive referátem - pokynem k rozeslání 
tohoto odvolání (26.8.2010), vypravením tohoto referátu dne 14.9.2010, vyznačením doložky 
právní moci na usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 280/2010–22 ze dne 11.8.2010 
(nabytí právní moci dnem 8.10.2010), k němuž došlo až na základě referátu ze dne 7.1.2011, a 
doručením tohoto usnesení s vyznačenou doložkou právní moci Komerční bance a.s., k němuž 
došlo až dnem 14.2.2011. Je tedy dán i nesprávný úřední postup ve smyslu § 13 odst. 1 
zákona č. 82/1998 Sb., kdy prodlení (průtah) v postupu soudu lze spatřovat v období mezi 
pokynem k rozeslání usnesení odvolacího soudu 26.8.2010 a jeho vypravením 14.9.2010 
v délce cca 1 týdne, dále (zejména) v období mezi doručením tohoto usnesení (22.9. až 
23.9.2010) a vyznačením právní moci dne 7.1.2011 v délce cca 3 měsíce a mezi vyznačením 
doložky právní moci a vyrozuměním banky (referát z 2.2.2011 vypravený 7.2.2011) v délce 
cca 3 týdny. Součástí řízení o výkon rozhodnutí a nezbytných procesních úkonů soudu 
vedoucího toto řízení bylo totiž i doručení usnesení odvolacího soudu s vyznačenou doložkou 
právní moci peněžnímu ústavu žalobce - Komerční bance a.s. Nesprávný úřední postup ve 
smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. v řízení tak v podobě jeho průtahů v uvedených 
směrech tak představuje celkem dobu necelých 4 měsíců.  

 
V důsledku předmětného nezákonného usnesení a nesprávného úředního postupu 

soudu vedoucího výkon rozhodnutí došlo k blokaci prostředků na účtu žalobce u Komerční 
banky a.s. co do částky 5.000,- Kč. Současně tato banka žalobce obdržela prostřednictvím 
předmětného nezákonného usnesení informaci, že za žalobcem má mít oprávněný (Česká 
republika – Krajský soud v Hradci Králové) vymahatelnou pohledávku ve výši 5.000,- Kč z 
titulu udělené pořádkové pokuty.  

 
Tím došlo k zásahu do osobnostní sféry žalobce, jak správně uzavřel soud prvního 

stupně; žalobci tak svědčí zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu ve smyslu § 31a 
zákona č. 82/1998 Sb. Při závěru o rozsahu tohoto zadostiučinění, zejména tedy závěru, zda je 
namístě poskytnout zadostiučinění v penězích ve smyslu § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., 
nutno posoudit, zda nemajetkovou újmu není možno nahradit jinak a zda (ne)stačí samotné 
konstatování porušení práva, tedy zda se (ne)jeví jako dostačující. Nutno zohlednit závažnost 
vzniklé újmy a okolnosti, za nichž k nemajetkové újmě došlo. Z hlediska nesprávného 
úředního postupu (daného tím, že soud neučinil úkony v přiměřené lhůtě ve smyslu § 13 odst. 
1 věta třetí zákona č. 82/1998 Sb.) nutno přihlédnout i ke kritériím, uvedeným v § 31a odst. 3 
zákona č. 82/1998 Sb.  

 
Současně ale nutno vyjít z toho, náhrada jaké nemajetkové újmy může být předmětem 

zadostiučinění dle § 31a zákona č. 82/1998 Sb. Touto újmou může být toliko ta újma 
způsobená žalobci, jež je v příčinné souvislosti s předmětným nezákonným usnesením a 
nesprávným úředním postupem soudu výkonu o rozhodnutí; v tomto smyslu je tedy státu 
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„přičitatelná“. Stát odpovídá toliko za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s nezákonným 
rozhodnutím či nesprávným úředním postupem; za újmu, jež tedy vznikla jako následek (v 
příčinné souvislosti) takových skutečností.  

 
V dané věci nutno akcentovat, že předmětným nezákonným usnesením byl nařízen 

výkon rozhodnutí toliko jedním ze způsobů výkonu rozhodnutí – přikázáním pohledávky z 
účtu žalobce u peněžního ústavu ve smyslu § 304 a násl. o.s.ř., a to pouze ohledně jediného 
účtu žalobce u jediné banky. Bance bylo předmětné nezákonné usnesení doručeno dne 
4.5.2010, ale již dne 23.9.2010 jí bylo doručeno (byť dosud nepravomocné) usnesení 
odvolacího soudu, jímž je předmětné nezákonné usnesení měněno tak, že návrh na nařízení 
výkonu rozhodnutí je zcela zamítnut. Obsahově (i ve spojení s jeho odůvodněním) je jím 
sdělována informace, že výkon rozhodnutí ve vztahu k žalobci podle daného exekučního 
titulu neměl být nikdy veden (nařízen), neboť exekuční titul je materiálně nevykonatelný; že 
tedy od počátku byl veden nezákonně. Usnesením odvolacího soudu byl tak žalobce – 
z hlediska jím tvrzených dopadů do osobnostní sféry v podobě ztráty kredibility, zavedení do 
informačních registrů o dlužnících, zhoršeného postavení na finančním i nefinančním trhu a 
podobně – „očištěn“. Usnesení odvolacího soudu s vyznačenou doložkou právní moci pak 
bylo bance doručeno soudem dne 14.2.2011.  

 
Z toho se podává, že - i kdyby bylo tvrzení žalobce o jeho zavedení do informačních 

systémů o dlužnících, zhoršené situaci na finančním, úvěrovém i nefinančním trhu, ztrátě 
kredibility apod. pravdivé - byl státem (prostřednictvím soudu jako orgánu státu) od takových 
důsledků nejpozději dne 14.2.2011 „očištěn“, neboť jeho bance bylo tohoto dne doručeno 
usnesení, již i s vyznačenou doložkou právní moci, obsahově poskytující informaci, že výkon 
rozhodnutí byl vůči žalobci veden od počátku neoprávněně, nezákonně, na základě materiálně 
nevykonatelného exekučního titulu. Nejpozději od tohoto okamžiku případné další trvání 
žalobcem tvrzených následků, v nichž shledává svou nemajetkovou újmu, již není přičitatelné 
státu. Jestliže by totiž i nadále žalobce zůstával evidován v určitých informačních registrech o 
dlužnících a banky a jiné subjekty by nadále vycházely z toho, že žalobce je osobou se 
špatnou platební morálkou, nekredibilní a nespolehlivý, nejsou již takové následky 
přičitatelné státu. Takovou případnou situaci by bylo lze od uvedeného okamžiku připodobnit 
tomu, jako by banka do uvedených registrů žalobce zavedla svévolně, bez existence 
jakéhokoliv usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Žalobcem tvrzené následky tak 
nejpozději od 14.2.2011 (když žalobce sám potvrdil předání usnesení odvolacího soudu 
s vyznačenou doložkou právní moci své bance svou osobou již koncem ledna 2011) státu již 
přičitatelné nejsou, neboť od uvedeného okamžiku již nadále nejsou v příčinné souvislosti s 
předmětným nezákonným usnesením a nesprávným úředním postupem. Výkon rozhodnutí 
proveden nebyl, usnesením odvolacího soudu bylo pravomocně rozhodnuto o zamítnutí 
návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (a obsahově jím deklarována nezákonnost usnesení 
soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí). Nadále tedy nebyla dána příčinná 
souvislost ve vztahu k žalobcem tvrzenému následku, aby byl nadále veden v nějakých 
databázích dlužníků či nespolehlivých osob. Případný následek tvrzený žalobcem (jakkoli 
nebyl prokázán) v podobě zavedení do registrů dlužníků přičitatelný státu by byl jen 
přechodný. Doba trvání následků v důsledku usnesením o nařízení výkonu rozhodnutí sdělené 
informace Komerční bance a.s. o existenci vymahatelné pohledávky za žalobcem, na základě 
předmětného exekučního titulu, a blokace peněžních prostředků na účtu žalobce u této banky, 
jež je státu přičitatelná, pak nebyla nikterak dlouhá. Jde o období od 4.5.2010 do 14.2.2011, 
kdy však již od 23.9.2010 banka ví o nezákonnosti předmětného usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí.  
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Z uvedených důvodů není proto třeba zabývat se tím, zda žalobce nadále je (po 
14.2.2011) veden v nějakých bankovních či mimobankovních registrech dlužníků či 
nespolehlivých osob, neboť i kdyby tomu tak bylo, není to přičitatelné státu z hlediska jeho 
odpovědnosti za předmětné nezákonné usnesení a nesprávný úřední postup.  

 
Z hlediska intenzity újmy, jež žalobci v důsledku předmětného nezákonného usnesení 

a nesprávného úředního postupu vznikla, pak nutno také – vedle okolnosti, že byl nařízen 
výkon rozhodnutí toliko jedním ze způsobů výkonu rozhodnutí – přikázáním pohledávky z 
účtu žalobce u peněžního ústavu a pouze ohledně jediného účtu žalobce u jediné banky - 
zohlednit, že - jak správně zjistil soud prvního stupně ze zpráv Komerční banky a.s. i ze 
zprávy Raiffeisenbank a.s. - obecně platí, že kredibilita a bonita klienta je posuzována až v 
okamžiku jeho žádosti o půjčku či úvěr, do té doby banka s příslušnými údaji aktivně 
nepracuje; žalobce přitom o žádný úvěr či půjčku v rozhodném období nežádal.  

 
Současně nutno zohlednit, že blokovány byly žalobci peněžní prostředky na účtu 

toliko co do částky 5.000,- Kč a že výkon rozhodnutí byl nařízen ohledně této marginální 
pohledávky.  

 
Z hlediska intenzity nemajetkové újmy způsobené žalobci předmětným nezákonným 

usnesením a nesprávným úředním postupem, jež je přičitatelná státu (v příčinné souvislosti 
s nimi), je tak správný závěr soudu prvního stupně, že k jejímu odčinění postačí samotné 
konstatování porušení práva, které se k poskytnutí zadostiučinění za takto vzniklou 
nemajetkovou újmu v uvedeném rozsahu jeví jako dostačující. Ve smyslu § 31a odst. 2 
zákona č. 82/1998 Sb. tak nejsou splněny předpoklady pro poskytnutí zadostiučinění 
za vzniklou nemajetkovou újmu žalobci v penězích. 

 
Žalovaný v rámci uplatnění nároku žalobcem ve smyslu § 14 odst. 1,3 zákona č. 

82/1998 Sb. ve svém vyjádření k tomuto nároku ze dne 4.8.2008, doručeným žalobci (jeho 
zástupci) dne 9.8.2011 konstatoval právě takové porušení práva ve smyslu § 31a odst. 2 
zákona č. 82/1998 Sb. Za této situace, jestliže ke konstatování porušení práva v důsledku 
předmětného nezákonného usnesení a nesprávného úředního postupu došlo „dobrovolně“ již 
ze strany samotného žalovaného, v rámci projednání předběžného uplatnění nároku dle § 14 
zákona č. 82/1998 Sb., není namístě jej opětovně uvádět ve výroku rozsudku soudu. Toho, 
čeho se žalobci dle závěru soudu mělo dostat, tedy konstatování porušení práva, se žalobci ze 
strany žalovaného totiž (již) ke dni vyhlášení rozsudku (rozhodný okamžik dle § 154 odst. 1 
o.s.ř.) dostalo. Požadavek žalobce na poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou újmu v 
penězích pak, jak shora uvedeno, důvodný není.  

 
Přihlédnout je při uvedeném závěru také namístě k určitému „materiálnímu základu“ 

žalobci vzniklé nemajetkové újmy přičitatelné státu, jež je dána tím, že žalobce byl 
„skutečným“ adresátem exekučního titulu, na jehož základě byl výkon rozhodnutí vůči němu 
nařízen, že o této okolnosti věděl, když tímto exekučním titulem mu byla uložena pořádková 
pokuta pro nevhodné chování, jehož se při jednání soudu – jak sám potvrdil – dopustil.    

 
Ze shora uvedeného se podává, že rozsudek soudu prvního stupně je ve výroku I. 

ve věci samé věcně správný. Proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně 
správný podle § 219 o.s.ř. potvrdil, a to včetně věcně správného výroku o náhradě nákladů 
řízení ve vztahu účastníků, ohledně kterého se v podrobnostech odkazuje na odůvodnění 
rozsudku soudu prvního stupně. Odvolací soud zde toliko dodává, že za situace, kdy žalobce, 
ačkoliv se mu v průběhu řízení dostalo ze strany žalovaného zadostiučinění v podobě 
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konstatování porušení práva, nadále trval na zadostiučinění v penězích, nevzal tedy v tomto 
směru svou žalobu zpět, je namístě závěr o jeho plném procesním neúspěchu a povinnosti 
náhrady nákladů řízení žalovanému ve smyslu ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 
o.s.ř.  

 
O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud, ze shodných důvodů, 

podle § 224 odst. 1 o.s.ř., § 142 odst. 1 o.s.ř., § 151 odst. 1 o.s.ř. I zde třeba uzavřít, že i v 
odvolacím řízení - z hlediska jeho předmětu a konečného výsledku - byl v řízení plně 
procesně úspěšný žalovaný; měl by tak právo na plnou náhradu účelně vynaložených nákladů 
odvolacího řízení vůči žalobci. Žalovanému však žádné účelně vynaložené náklady 
odvolacího řízení nevznikly; proto odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo 
na náhradu nákladů odvolacího řízení.  
 
 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozsudku je dovolání přípustné, jestliže závisí na vyřešení otázky 

hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené 
rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud 
nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím 
soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání je možno podat ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne doručení tohoto rozsudku k Nejvyššímu soudu České republiky, 
prostřednictvím Okresního soudu v Berouně.  

 
 
 
 
V Praze dne 6. února 2014 
 
 
 
             JUDr. Roman Šebek, v.r. 
                                  předseda senátu 
Za správnost vyhotovení: 
Irena Jirků 
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