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U S N E S E N Í  
 

Nejvy!!í soud "eské republiky rozhodl v senátu slo#eném z p$edsedy Mgr. Víta 
Bi%áka a soudc& Mgr. Michaela Nipperta a JUDr. Pavla Simona v právní v'ci #alobkyn' 

, narozené dne , bytem v , 
zastoupené Mgr. Zuzanou Candigliota, advokátkou se sídlem v Brn', Bure!ova 615/6, proti 
#alované #eské republice - Ministerstvu práce a sociálních v$cí, se sídlem v Praze 2, 
Na Po$í%ním právu 1/376, o zaplacení 70 000 K%, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 
pod sp. zn. 17 C 30/2017, o dovolání #alobkyn' proti rozsudku M'stského soudu v Praze 
ze dne 23. 8. 2018, %. j. 70 Co 212/2018-165, t a k t o :  

 
I. Dovolání se odmítá. 

II. (ádn) z ú%astník& nemá právo na náhradu náklad& dovolacího $ízení. 

 
 

O d & v o d n ' n í :  
(alobkyn' se proti #alované domáhala zaplacení celkové %ástky 70 000 K% podle 

zákona %. 82/1998 Sb., o odpov'dnosti za !kodu zp&sobenou p$i v)konu ve$ejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávn)m ú$edním postupem a o zm'n' zákona "eské národní rady 
%. 358/1992 Sb., o notá$ích a jejich %innosti (notá$sk) $ád), ve zn'ní pozd'j!ích p$edpis&, dále 
také „Odp*k“, sestávající z p$im'$eného zadostiu%in'ní za nemajetkovou újmu ve v)!i 
40 000 K% zp&sobenou jí nesprávn)m ú$edním postupem orgánu sociáln' právní ochrany d'tí 
Ú$adu m'stské %ásti Brno-(idenice (dále jen „OSPOD“), kter) pochybil p$i pln'ní sv)ch 
zákonn)ch povinností a vyvolal soudní $ízení o v)chovném opat$ení, ani# by vyu#il jin)ch 
zákonem mu dan)ch mo#ností a hájil zájmy dít'te, a z náhrady skute%né !kody ve v)!i 
30 000 K% za náklady jejího právního zastoupení.  

Obvodní soud pro Prahu 2 (dle jen „soud prvního stupn'“) rozsudkem ze dne 
15. 2. 2018, %. j. 17 C 30/2017-107, zamítl #alobu co do %ástky 60 000 K% (v)rok I), $ízení 
co do %ástky 10 000 K% zastavil (v)rok II) a ulo#il #alobkyni, aby #alované na náhrad' 
náklad& $ízení zaplatila 600 K% (v)rok III).  

M'stsk) soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 23. 8. 2018, 
%. j. 70 Co 212/2018-165, rozsudek soudu prvního v zamítavém v)roku ve v'ci samé ohledn' 
%ástky 10 000 K% zm'nil tak, #e #alované ulo#il, aby #alobkyni zaplatila %ástku 10 000 K%, 
jinak jej v tomto v)roku potvrdil (v)rok I) a rozhodl, #e #ádn) z ú%astník& nemá právo 
na náhradu náklad& odvolacího $ízení (v)rok II).  

Nejvy!!í soud v dovolacím $ízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona 
%. 99/1963 Sb., ob%ansk) soudní $ád, ve zn'ní ú%inném od 30. 9. 2017 do 31. 1. 2019 (viz 
%l. IV. a %l. XII. zákona %. 287/2018 Sb.), dále jen „o. s. $.“  
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Dovolání bylo podáno v!as, osobou k tomu oprávn"nou, za spln"ní podmínky § 241 
odst. 1 o. s. #. a obsahovalo nále$itosti vy$adované § 241a odst. 2 o. s. #. Nejvy%%í soud se 
proto dále zab&val p#ípustností dovolání.  

Podle § 236 odst. 1 o. s. #. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí 
odvolacího soudu, jestli$e to zákon p#ipou%tí.  

Podle § 237 o. s. #. není-li stanoveno jinak, je dovolání p#ípustné proti ka$dému 
rozhodnutí odvolacího soudu, kter&m se odvolací #ízení kon!í, jestli$e napadené rozhodnutí 
závisí na vy#e%ení otázky hmotného nebo procesního práva, p#i jejím$ #e%ení se odvolací soud 
odch&lil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování 
dovolacího soudu dosud nebyla vy#e%ena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln", 
anebo má-li b&t dovolacím soudem vy#e%ená právní otázka posouzena jinak.  

Napadá-li $alobkyn" rozsudek odvolacího soudu co do !ásti, jí$ bylo jejímu nároku 
v rozsahu 10 000 K! vyhov"no, je nutno zd'raznit, $e k podání dovolání je ú!astník #ízení 
oprávn"n jen tehdy, vznikla-li mu rozhodnutím odvolacího soudu procesní újma, která m'$e 
b&t zru%ením rozhodnutí odvolacího soudu napravena. Z povahy dovolání jako opravného 
prost#edku vypl&vá, $e je m'$e podat jen ten ú!astník, jemu$ nebylo rozhodnutím odvolacího 
soudu pln" vyhov"no nebo jemu$ byla naopak soudem ulo$ena povinnost, p#i!em$ ú!elem 
dovolání je zvrátit pro daného ú!astníka objektivn" nep#ízniv& d'sledek rozhodnutí 
odvolacího soudu. Sm"#uje-li dovolání proti v&roku (p#ípadn" jeho !ásti) rozhodnutí, jím$ 
nebyla dovolatelce zp'sobena újma odstranitelná rozhodnutím dovolacího soudu, pak je t#eba 
je pokládat za subjektivn" nep#ípustné (srov. usnesení Nejvy%%ího soudu ze dne 30. 10. 1997, 
sp. zn. 2 Cdon 1363/96, publikované v !asopise Soudní judikatura pod !. SJ 3/1998, nebo 
rozsudek Nejvy%%ího soudu ze dne 1. 2. 2001, sp. zn. 29 Odo 2357/2000, !i usnesení 
Nejvy%%ího soudu ze dne 26. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 421/2016, nebo usnesení velkého senátu 
ob!anskoprávního a obchodního kolegia Nejvy%%ího soudu ze dne 1. 6. 2000, 
sp. zn. 31 Cdo 2675/99, rozhodnutí Nejvy%%ího soudu jsou dostupná na http://www.nsoud.cz).  

Dovolání v !ásti, v ní$ sm"#uje proti v&roku napadeného rozsudku odvolacího soudu, 
jím$ byl ohledn" !ástky 10 000 K! zm"n"n v&rok I rozsudku soudu prvního stupn", kter&m 
byla zamítnuta $aloba o zaplacení 60 000 K! je subjektivn" nep#ípustné, nebo( v uvedeném 
rozsahu odvolací soud po$adavku $alobkyn" vyhov"l, a rozhodnutí dovolacího soudu jí tak 
nem'$e p#inést procesn" v&hodn"j%í v&sledek odvolacího #ízení.  

Dovolací soud proto v rozsahu !ástky 10 000 K! dovolání odmítl, nebo( bylo podáno 
n"k&m, kdo k dovolání není oprávn"n [§ 218 písm. b) a § 243c odst. 3 o. s. #.] - k tomu také 
srov. usnesení Nejvy%%ího soudu ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2386/2016. 

Podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. #. (ve zn"ní ú!inném od 30. 9. 2017) dovolání podle 
§ 237 není p#ípustné proti rozsudk'm a usnesením vydan&m v #ízeních, jejich$ p#edm"tem 
bylo v dob" vydání rozhodnutí obsahujícího napaden& v&rok pen"$ité pln"ní nep#evy%ující 
50 000 K!, v!etn" #ízení o v&kon rozhodnutí a exeku!ního #ízení, leda$e jde o vztahy 
ze spot#ebitelsk&ch smluv a o pracovn"právní vztahy; k p#íslu%enství pohledávky se p#itom 
nep#ihlí$í. 

V #ízení, jeho$ p#edm"tem je !ástka skládající se z n"kolika samostatn&ch nárok', 
odvíjejících se od odli%ného skutkového základu, má rozhodnutí o ka$dém z nich charakter 
samostatného v&roku a p#ípustnost dovolání je t#eba zkoumat samostatn", a to bez ohledu 
na to, $e tyto nároky byly uplatn"ny v jednom #ízení a $e o nich bylo rozhodnuto jedním 
v&rokem (srov. usnesení Nejvy%%ího soudu ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 32 Odo 747/2002, 
a ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3238/2013, usnesení Nejvy%%ího soudu ze dne 1. 11. 
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2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017, schválené k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí 
a stanovisek, jako! i dovolatelem citovan" rozsudek Nejvy##ího soudu ze dne 21. 3. 2012, 
sp. zn. 25 Cdo 2974/2010). Tyto judikatorní záv$ry jsou pou!itelné i po zm$n$ formulace 
ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. %. provedené s ú&inností od 30. 9. 2017 zákonem 
&. 296/2017 Sb., a to ji! proto, !e cílem uvedené novely bylo dle d'vodové zprávy 
„odb%emen$ní dovolacího soudu“, tedy zú!ení p%ípustnosti dovolání, a nikoli její roz#í%ení. 

Nejvy##í soud v usnesení ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1791/2018, uzav%el, 
!e podle právní úpravy ú&inné od 30. 9. 2017 není dovolání p%ípustné, jestli!e !ádn" z nárok' 
se samostatn"m skutkov"m základem, které jsou p%edm$tem dovolacího %ízení, není nárokem 
na pen$!ité pln$ní p%esahující 50 000 K& (leda!e jde o vztahy ze spot%ebitelsk"ch smluv 
a o pracovn$právní vztahy). 

V pom$rech projednávané v$ci platí, !e !alobkyn$ !alobou uplatnila dva samostatné 
nároky - na p%im$%ené zadostiu&in$ní za nemajetkovou újmu ve v"#i 40 000 K& v d'sledku 
nesprávného ú%edního postupu a na náhradu skute&né #kody ve v"#i 30 000 K& za uhrazené 
náklady ze její právní zastoupení. Pokud pak bylo odvolacím soudem rozhodnuto tak, 
!e rozsudek soudu prvního stupn$ byl ohledn$ nároku na zadostiu&in$ní za nemajetkovou 
újmu co do &ástky 10 000 K& zm$n$n, tak !e !alob$ bylo v této &ásti vyhov$no 
a co do zb"vající &ástky 30 000 K& tohoto nároku byl zamítav" v"rok rozsudku soud prvního 
stupn$ potvrzen a sou&asn$ byl potvrzen i zamítav" v"rok ohledn$ nároku na náhradu 
skute&né #kody ve v"#i 30 000 K&, pak ani jeden z t$chto díl&ích nárok' nep%esahuje 
50 000 K&.  

Ze shora uvedeného d'vodu je podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. %. dovolání 
nep%ípustné i co do zamítnutí &ástek 30 000 K& a 30 000 K&, nebo( dovoláním dot&en"mi 
v"roky nebylo rozhodnuto o pen$!itém pln$ní p%evy#ujícím 50 000 K&, a proto je dovolací 
soud podle § 243c odst. 1 v$ty první o. s. %. odmítl 

V"rok o náhrad$ náklad' dovolacího %ízení net%eba od'vod)ovat (§ 243f odst. 3 v$ta 
druhá o. s. %.).  
P o u & e n í :  Proti tomuto rozhodnutí není p%ípustn" opravn" prost%edek. 
 
 

V Brn$ dne 3. 6. 2020 
 
 
 Mgr. Vít Bi&ák v. r. 
 p%edseda senátu 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Viktor Kramá%, DiS.  




