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ŢÁDOST O PŘIMĚŘENÉ ZADOSTIUČINĚNÍ  

ZA PRŮTAHY V SOUDNÍM ŘÍZENÍ  

 
(Tento formulář slouží k podání žádosti Ministerstvu spravedlnosti, aby posoudilo nárok dle zákona 
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním 
postupem, a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
ve znění pozdějších předpisů. Formulář je sestaven pro uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění 
za nemajetkovou újmu z důvodů průtahů v soudním řízení. Pokud Ministerstvo spravedlnosti žádosti nevyhoví 
do 6 měsíců, je třeba se obrátit na soud řádnou žalobou, nikoliv tímto formulářem.) 

 
 
1. ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD  
(Žádost je třeba uplatnit u Ministerstva spravedlnosti.) 

 
Adresa: Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování 

  Vyšehradská 424/16  
  128 00 Praha 2 

 
 

2a. ŢADATEL - fyzická osoba: 

Jméno, příjmení a titul: _________________________________________________ 

Bydliště: ____________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 
 
 

2b. ŢADATEL - právnická osoba: 

Název právnické osoby: ________________________________________________ 

Sídlo právnické osoby: _________________________________________________ 

IČ: _________________________________________________________________ 

Telefon/fax: __________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 
 
 

Podáváte-li ţádost jako zástupce (za jiného): 

Jméno a příjmení zástupce: _____________________________________________ 

Bydliště: ____________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 
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Jste-li zástupce, doložte tuto plnou moc: 

 

PLNÁ MOC: 

Já, níže podepsaný ___________________, zmocňuji pana/paní ________________, 
aby mě zastupoval při mimosoudním uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění, 
jak je popsán v této žádosti, a to včetně další komunikace s příslušným ústředním 
správním úřadem až do sdělení výsledku předběžného posouzení mého nároku. 

 

      ___________________          ___________________________ 
                    Zmocnitel        Zmocněnec 
       (ten, kdo plnou moc uděluje)                       (ten, kdo na základě plné moci jedná) 
 
 

3. SOUDNÍ ŘÍZENÍ BYLO VEDENO U SOUDŮ, POD SPISOVOU ZNAČKOU: 
(Uveďte všechny soudy, které věc projednávaly, a to až do vydání posledního rozhodnutí - prvoinstanční soud, 
odvolací soud, soud, který rozhodoval o mimořádném opravném prostředku, případně soud, u kterého probíhalo 
řízení o výkonu rozhodnutí. Uveďte všechny spisové značky, pod nimiž bylo řízení u dotčených soudů vedeno.)   

1) _________________________________________________________________ 
 

Adresa: _____________________________________________________________ 

Spisová značka/y _____________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________ 

Adresa: _____________________________________________________________ 

Spisová značka/y _____________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________ 

Adresa: _____________________________________________________________ 

Spisová značka/y _____________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________ 

Adresa: _____________________________________________________________ 

Spisová značka/y _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

4. KTERÝ SOUD, POD JAKOU SPISOVOU ZNAČKOU A KDY SE DOPUSTIL 
PRŮTAHŮ: 
(Uveďte, u kterého soudu či soudů, pod jakou spisovou značkou a v jakém období docházelo v předmětném 
soudním řízení k průtahům. Průtah znamená, že soud byl v řízení po dobu několika měsíců nečinný, tzn. nenařídil 
ve věci jednání, ani neprovedl žádné podstatné úkony.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

5. Nesprávný úřední postup spatřuji v neučinění úkonu, resp. nevydání 
rozhodnutí v zákonné, resp. přiměřené lhůtě (§ 13 odst. 1 věta druhá a třetí 
citovaného zákona), k čemuţ uvádím tyto PODROBNOSTI O PRŮBĚHU ŘÍZENÍ: 

 
Řízení bylo zahájeno: 
(Zakroužkujte a vyplňte odpovídající variantu.)  

a)  návrhem (žalobou) podaným dne: _____________________________________ 

b) doručením opisu usnesení o zahájení trest. stíhání obviněnému dne:__________ 

c) jinak: ____________________________________dne:____________________ 

Řízení bylo/nebylo ukončeno dne: ________________________________________ 
(Zaškrtněte dle skutečnosti, zda řízení již bylo skončeno. Pokud ano, uveďte kdy.) 

Řízení tedy trvalo celkem: _____________ roků a _____________ měsíců. 

Řízení o výkonu rozhodnutí bylo zahájeno návrhem podaným dne: ______________ 

Řízení o výkonu rozhodnutí bylo/nebylo ukončeno dne: _______________________ 
(Zaškrtněte dle skutečnosti, zda řízení již bylo skončeno. Pokud ano, uveďte kdy.) 

Řízení o výkonu rozhodnutí tedy trvalo celkem: ________roků a __________měsíců. 

 

Pro urychlení řízení jsem podnikl tyto kroky: 
(Není povinností účastníka řízení vést soudy k rozhodování v řádných a přiměřených lhůtách. Neuplatnění 
následujících kroků tedy nejde k tíži žadatele, nicméně, došlo-li k jejich uplatnění, může mu to být k dobru. 
Krokem pro urychlení soudního řízení mohlo být podání návrhu na určení lhůty  
dle § 174a č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popř. podání stížnosti předsedovi soudu dle § 164 téhož zákona.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

6. Za utrpěnou nemajetkovou újmu ţádám přiměřené zadostiučinění 
v penězích, neboť se domnívám, ţe samotné konstatování porušení práva není 
dostačující. ŢÁDÁM PŘIMĚŘENÉ ZADOSTIUČINĚNÍ VE VÝŠI: 

 

_______________________________ Kč (korun českých) 
(Nejvyšší soud ČR považuje pro poměry České republiky za přiměřenou částku v rozmezí 15.000,- až 20.000,- 
Kč za první dva roky trvání řízení a za každý další rok pak částku 15. 000 až 20.000,-Kč. Výslednou částku však 
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ovlivňuje řada faktorů, např. složitost projednávané věci, její význam pro žadatele, atd. Lze doporučit žádat v této 
fázi spíše více než méně. Ministerstvo spravedlnosti vhodnost částky samo posoudí.) 
 
 

7. Délku řízení povaţuji za nepřiměřeně dlouhou (nezákonnou), coţ samo 
o sobě pro mě znamená morální újmu, kterou dle judikatury Evropského soudu 
pro lidská práva netřeba prokazovat.  
Přesto však pro účely stanovení výše peněţního zadostiučinění MOHU 
UPŘESNIT MORÁLNÍ ÚJMU TAKTO: 
(Pokud odpovídá Vašemu případu, zakroužkujte odpovídající variantu a níže pak vhodně upřesněte. Morální újma 
je spojena s dopadem na psychiku účastníka řízení, na jeho osobní život apod. Nejedná se o náhradu vyčíslitelné 
majetkové škody. Za účelem odškodnění škody na majetku nelze tento formulář využít.) 

 Jednalo se o trestní věc 

 jednalo se o opatrovnickou věc s důsledky pro rodinný život  

 jednalo se o pracovněprávní věc 

 jednalo se o věc osobního stavu 

 jednalo se o záležitost sociálního zabezpečení, zdraví nebo života 

 délka řízení byla neúnosná vzhledem k mému věku / zdravotnímu stavu 

 jinak: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

8. DALŠÍ SKUTEČNOSTI: 
(Zde je prostor pro další informace, hodláte-li jej Ministerstvu spravedlnosti sdělit.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

DATUM: _______________________   PODPIS: ___________________________ 

 

PŘÍLOHY: 
(K žádosti je vhodné přiložit neověřenou kopii výsledného - není-li řízení ukončeno, tak jakéhokoliv průběžného - 
rozhodnutí či usnesení. Dále je možno přiložit další dokumenty poukazující na kroky, které žadatel učinil 
pro odstranění průtahů, na význam řízení pro žadatele apod.) 
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POUČENÍ: 
 
Tento formulář slouží výhradně k uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění 
v penězích, jehož důvodem má být nepřiměřená či nezákonná délka soudního řízení. 
Není vhodný pro uplatňování náhrady škody na majetku (skutečná škoda, ušlý zisk, 
náklady na advokáta apod.) či na zdraví. O tyto nároky lze také žádat, nicméně 
je třeba zpracovat vlastní žádost, výši škody řádně tvrdit a doložit, stejně jako 
příčinnou souvislost mezi pochybením státu a vzniklou škodou. 
Formulář je pomůckou pro osoby, které nechtějí či si nemohou dovolit právní 
zastoupení (náklady právníka uplatňujícího nárok předběžně u ministerstva se totiž 
ani zpětně neproplácí). Formulář má pomoci uvést všechny důležité informace, 
které ministerstvo potřebuje pro posouzení jejich nároku. Pokud nebude nárok v plné 
výši uspokojen, je třeba se o zamítavém stanovisku ministerstva poradit 
s advokátem, a případně žalovat Českou republiku u soudu řádnou žalobou (nikoliv 
již skrze tento formulář). 
Nárok opírající se o nepřiměřenou či nezákonnou délku řízení se promlčuje ve lhůtě 
6 měsíců ode dne skončení příslušného průtahového řízení. Je proto nezbytné 
uplatnit žádost co nejdříve (ve vhodných případech vlekoucích se řízení je možné 
nárok uplatnit, aniž by průtahové řízení bylo vůbec skončeno). Podáním této žádosti 
se promlčecí doba přerušuje do skončení předběžného projednání u ministerstva 
(nejdéle na 6 měsíců) a poté začíná opět běžet. S posouzením případné následné 
žaloby na stát u advokáta tedy také nelze otálet. 
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