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Uplatnění nároku na náhradu škody po státu v důsledku zrušení 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví  

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, č. j. 14 A 41/2020-111, byla s účinností 

k 27. 4. 2020 zrušena čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými byl omezen 

maloobchodní prodej a volný pohyb osob. Soud ve výše uvedeném rozsudku konstatoval, že mimořádná 

opatření byla vydána v rozporu se zákonem, a omezení maloobchodního prodeje a volného pohybu jejich 

prostřednictvím tedy představovalo nesprávný úřední postup. Nyní je proto možné uplatnit za tato 

nezákonná omezení náhradu škody.  

 

O možnosti žádat náhradu škody za omezení uložená nařízeními vlády podle krizového zákona (tj. za stavu 

do 24. 3. 2020) jsme naše klienty informovali již dříve. Náhradu škody způsobené opatřeními Ministerstva 

zdravotnictví, která omezení v důsledku epidemie upravovala od 24. 3. 2020, však zákon nepředpokládal. 

Díky zrušení mimořádných opatření soudem je však nyní možné nárok na náhradu škody včetně 

ušlého zisku uplatnit podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Při uplatnění nároku na náhradu 

škody bude třeba prokázat, že uplatňovaná škoda vznikla jako následek jednoho ze zrušených 

mimořádných opatření.  

 

Nárok na náhradu škody je třeba uplatnit nejprve u Ministerstva zdravotnictví jako orgánu, který zrušená 

opatření vydal, a je tedy zodpovědný za nesprávný úřední postup. Pokud Ministerstvo zdravotnictví Váš 

nárok na náhradu škody uzná, musí škodu nahradit do 6 měsíců od uplatnění nároku.  

 

Pokud ministerstvo Váš nárok neuzná, můžete svůj nárok uplatnit u soudu. Řízení o žalobě na náhradu 

škody nebo jiné újmy způsobené nesprávným úředním postupem je zpoplatněno velmi přívětivým soudním 

poplatkem ve výši pouze 2.000 Kč, a to bez ohledu na uplatňovanou výši škody (Položka 8a Sazebníku 

poplatků). Odvolání proti rozhodnutí prvního stupně je dokonce bezplatné. Nárok na náhradu škody je 

třeba u soudu uplatnit v promlčení lhůtě o délce 3 let, která se počítá ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o 

škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. 

https://tschopl.cz/koronavirus-nahrada-skody-od-statu/
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Naše advokátní kancelář je připravena hájit Vaše práva a zastupovat Vás v řízení o náhradě škody. 

Pokud Vám mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví byla způsobena škoda, neváhejte 

se na nás obrátit. Společně uděláme vše pro to, abychom pro Vás získali nárok, který Vám po právu 

náleží. 

 

Pro více informací a právní pomoc se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@tschopl.cz nebo na níže 

uvedených telefonických kontaktech. 
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