
jako tomu bylo v fiízení ve vûci sp. zn. Pl. ÚS
12/10. Pokud se tak stane, bude zajímavé sle-
dovat, jak˘m smûrem se bude judikatura Ústav-
ního soudu ve vztahu k ústavnímu pfiezkumu
dÛvodnosti vyhla‰ování stavu legislativní nou-
ze ubírat: zda se oklikou navrátí ke zdrÏenlivûj-
‰ímu postoji zastávaného v nálezu sp. zn. Pl. ÚS
12/10, anebo bude následovat tendence nasto-
lené v nálezech pozdûj‰ích.

Smutn˘m a zároveÀ alarmujícím budiÏ fakt, Ïe
sledovan  ̆legislativní proces vedoucí k pfiijetí cit. zá-
kona ã. 11/2013 Sb. je jen logick˘m vyústûním cel-
kového pfiístupu ãeského zákonodárce k principÛm
ovládajícím zákonodárn˘ proces a k procesu tvor-
by práva obecnû, díky nûmuÏ se pfiemûÀuje spí‰e
na proces „zákonoborn˘“. Lze se tak dÛvodnû
obávat, Ïe i v budoucnu budou pfiicházet dal‰í a no-
vé vrcholy ãeského zákonodárného kutilství...
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K temporálním dopadÛm rozsudku
Evropského soudního dvora ve vûci 
C-161/06 aneb opût Skoma-Lux
a odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou 
pfii v˘konu vefiejné moci
Pfiedãasná aplikace fiádnû nevyhlá‰eného právního pfiedpisu Evropsk˘ch spoleãenství (Unie) pfii
v˘konu státní moci není zásadnû dÛvodem pro pfiekonání pfiekáÏky vûci pravomocnû rozhodnuté
(rei iudicatae). Temporální úãinky rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 11. 12. 2007 ve
vûci C-161/06 jsou za takové situace omezeny pouze na zcela v˘jimeãné pfiípady závaÏného
poru‰ení základních práv úãastníka. Jedinû tehdy by s pfiihlédnutím ke konkrétním zji‰tûn˘m
okolnostem bylo podle judikatury moÏno pravomocné správní rozhodnutí zpochybnit a pfiiznat na
jeho základû náhradu ‰kody zpÛsobené v dÛsledku poru‰ení unijního (komunitárního) práva.

JUDR. JANA BÍLKOVÁ, ASISTENTKOU SOUDCE

NEJVY··ÍHO SOUDU âR, BRNO

V roce 2007 Evropsk˘ soudní dvÛr projednával
pfiedbûÏnou otázku1 vznesenou Krajsk˘m sou-
dem v Ostravû jako správním soudem ve vûci
obchodní spoleãnosti Skoma-Lux s. r. o. (dále
jen „Skoma-Lux“) proti Celnímu fieditelství Olo-
mouc. Kauza vyvolala s ohledem na v té dobû
rané ãlenství âeské republiky v Evropské unii
u vefiejnosti zájem. Skoma-Lux byla napaden˘m
správním rozhodnutím celního fieditelství ze
dne 10. 1. 2005 pokutována2 za poru‰ení celních
pfiedpisÛ ãástkou 3 000 Kã. Proti stanovení uve-
dené povinnosti se v‰ak rozhodla brojit cestou
soudního fiízení správního, v nûmÏ bylo v ná-
vaznosti na relevantní závûry ESD rozhodnutí
tohoto celního orgánu zru‰eno.3 DÛvodem byla
skuteãnost, Ïe povinnost k plnûní uloÏená do-
tãen˘m správním aktem nemohla b˘t vÛãi 

adresátu uplatnûna pro nedostatek publikace
ãeského znûní rozhodného právního pfiedpisu
Evropsk˘ch spoleãenství, na jehoÏ základû or-
gán státní správy pfii svém rozhodování jednal.
Soudní dvÛr se k vûci vyjádfiil v tom smûru, Ïe
neuvefiejnûní evropského pfiedpisu v Úfiedním
vûstníku Evropské unie v jazyce novû pfiistou-
piv‰ího státu vede k neaplikovatelnosti takové
právní úpravy a tedy i rozhodnutí o ni se opíra-
jících. V odÛvodnûní svého rozsudku ze dne
11. 12. 2007 v‰ak formuloval i v˘jimku spoãíva-
jící v jeho omezen˘ch temporálních dopadech
na sporné pfiípady. Dospûl k závûru, Ïe v zájmu
zachování právní jistoty je zapotfiebí, aby i pro-
tiprávní akt mohl v urãit˘ch situacích vyvolávat

1 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. 12. 2007, 
C-161/06, Sb. rozh. s. I-10841.

2 Po právní stránce do‰lo k potvrzení rozhodnutí pfiíslu‰ného
celního úfiadu o uloÏení pokuty.

3 Rozsudkem Krajského soudu v Ostravû ze dne 10. 1. 2008, 
sp. zn. 22 Ca 69/2005.



de iure nûkteré právní následky4 a aby tent˘Ï v˘-
klad bylo moÏno vztahovat i na vnitrostátní roz-
hodnutí pfiijatá podle právních pfiedpisÛ
Spoleãenství (Unie), které na území nûkter˘ch
ãlensk˘ch státÛ nelze uplatÀovat vÛãi jednotliv-
cÛm, protoÏe nebyly fiádnû vyhlá‰eny v Úfied-
ním vûstníku Evropské unie v úfiedním jazyce
toho kterého státu, s v˘jimkou tûch rozhodnutí,
která byla k datu vydání tohoto rozsudku na-
padena opravn˘m prostfiedkem v rámci správ-
ního nebo soudního fiízení.5 Dotyãné ãlenské
státy proto nemají povinnost zpochybnit správ-
ní nebo soudní rozhodnutí pfiijatá na základû ta-
kov˘ch pravidel, pokud jsou tato rozhodnutí
podle pfiíslu‰n˘ch vnitrostátních pravidel jiÏ
koneãná.6

V˘‰e zmínûné rozhodnutí Celního fieditelství
v Olomouci ze dne 10. 1. 2005 v‰ak nebylo jedi-
n˘m celním správním aktem adresovan˘m ob-
chodní korporaci Skoma-Lux, jehoÏ podkladem
byl v ãeském jazyce nepublikovan˘ evropsk˘
pfiedpis.7 V roce 2004 byla napfiíklad Celním
úfiadem v Olomouci vydána rozhodnutí uklá-
dající (domûfiující) povinnost k platbû danû
z pfiidané hodnoty a spotfiební danû v celkové
v˘‰i 83 316 Kã, taktéÏ vycházející z aplikace fiádnû
– v dobû vzniku právních skuteãností zakládají-
cích úãastníku pfiedmûtné povinnosti – nevyhlá-
‰eného pfiedpisu Evropsk˘ch spoleãenství.8
V návaznosti na úspûch pfied ESD ve shora pre-
zentované vûci C-161/06, jenÏ ve správním
soudnictví vedl ke zru‰ení rozhodnutí celního
fieditelství z roku 2005 o uloÏení pokuty, uplat-
nila Ïalující spoleãnost Skoma-Lux v roce 2009
u soudu nárok na náhradu ‰kody zpÛsobené tû-
mito v té dobû jiÏ pravomocn˘mi a nezmûnitel-
n˘mi správními akty celního úfiadu, vydan˘mi
dne 8. 9. 2004 a 11. 10. 2004. ·kodní nárok se opí-
ral o zákon ã. 82/1998 Sb., o odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou pfii v˘konu vefiejné moci
rozhodnutím nebo nesprávn˘m úfiedním postu-
pem a o zmûnû zákona âeské národní rady
ã. 358/1992 Sb., o notáfiích a jejich ãinnosti (no-
táfisk˘ fiád). Spor se po zamítavém stanovisku
niÏ‰ích instancí dostal k dovolání strany Ïalují-
cí aÏ k Nejvy‰‰ímu soudu âeské republiky, kte-
r˘ vûc rozhodoval dne 12. 9. 2012 pod sp. zn.
28 Cdo 599/2012.

Odpovûdnost za poru‰ení
unijního práva

Nejvy‰‰í soud ve shora oznaãeném rozsudku
konstatoval, Ïe v posuzované vûci do‰lo v dÛ-
sledku absence publikace úfiedního pfiekladu
dotãeného evropského pfiedpisu k poru‰ení
unijního práva. V této souvislosti odkázal na zá-
vûry obsaÏené v jeho dfiívûj‰ím rozhodnutí ze

dne 20. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2927/2010, ak-
centující autonomii odpovûdnostního systému
za ‰kodu vzniklou následkem poru‰ení práva
EU. „V pfiípadû, kdy neexistuje adekvátní úpra-
va odpovûdnosti státu za poru‰ení unijního prá-
va na vnitrostátní úrovni, se aplikují v souladu
s principem pfiednosti podmínky odpovûdnosti
státu vypl˘vající z judikatury Soudního dvora.
Zákon ã. 82/1998 Sb. se pouÏije pouze tehdy,
jestliÏe právo Evropské unie (vãetnû judikatury
Soudního dvora) nestanoví jinak.“9 Nejvy‰‰í
soud z toho dÛvodu aplikaci pfiedmûtné tuzem-
ské úpravy v tomto rozsahu vylouãil. Jako obiter
dictum v‰ak doplnil, Ïe její pfiedpoklady odpo-
vûdnosti za v˘kon vefiejné moci i tak nejsou 
naplnûny. Zásadní otázkou pro fie‰ení vnitro-
státních sporÛ o náhradu ‰kody vÛãi státu je
existence nezákonného rozhodnutí, jak ji vyÏa-
duje ustanovení § 8 odst. 1 Odp·k.10 Podmínka
zru‰ení ãi zmûny tvrzenû nezákonného správní-
ho aktu nebyla splnûna; Skoma-Lux proti do-
tãen˘m správním rozhodnutím celního úfiadu
ani nebrojila cestou opravn˘ch prostfiedkÛ. Jak
se ov‰em podává z odÛvodnûní zamítavého
rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu, stranû Ïalující
nebyla náhrada ‰kody pfiiznána primárnû z ti-
tulu neexistence odpovûdnosti ãlenského státu
za poru‰ení unijního práva.

Temporální hledisko

Ústfiedním problematick˘m bodem pfiedestfiené
právní vûci byla Soudním dvorem vymezená li-
mitace ãasov˘ch úãinkÛ jeho rozsudku, vyjá-
dfiená v jiÏ citovaném bodû 72. Dovolací soud
uzavfiel, Ïe v projednávaném pfiípadû byla s pfii-
hlédnutím ke konkrétním okolnostem vûci apli-
kace omezení temporálních dopadÛ rozhodnutí
ESD namístû.

Jak Evropsk˘ soudní dvÛr vyloÏil, jsou-li
správní akty podle pravidel vnitrostátního práv-
ního fiádu jiÏ koneãné, „nemusí“ dojít k omeze-
ní jejich aplikovatelnosti vÛãi jednotlivcÛm.
Domnívám se v‰ak, Ïe jiÏ v této ãásti rozsudku
ESD je moÏno najít zároveÀ jist˘ interpretaãní
prostor pro odÛvodnûní opaãného právního ná-
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4 Viz bod 70 rozsudku ESD.
5 Bod 71 rozsudku ESD.
6 Bod 72 rozsudku ESD.
7 Nafiízení Komise (EHS) ã. 2454/93 ze dne 2. 7. 1993, kter˘m se

provádí nafiízení Rady (EHS) ã. 2913/92, kter˘m se vydává celní
kodex Spoleãenství (Úfi. vûst. L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3).

8 Nafiízení Rady (EHS) ã. 2913/92, kter˘m se vydává celní kodex
Spoleãenství.

9 Relevantní závûry rozsudku Nejvy‰‰ího soudu ze dne 20. 8.
2012, sp. zn. 28 Cdo 2927/2010.

10 Ustanovení § 8 odst. 1 Odp·k zní takto: Nárok na náhradu
‰kody zpÛsobené nezákonn˘m rozhodnutím lze, není-li dále
stanoveno jinak, uplatnit pouze tehdy, pokud pravomocné
rozhodnutí bylo pro nezákonnost zru‰eno nebo zmûnûno
pfiíslu‰n˘m orgánem.



zoru, tj. o „neúãinnosti“ takov˘ch správních
rozhodnutí, byÈ jsou jiÏ v právní moci. Jazyko-
v˘m v˘kladem bodu 72 rozsudku Soudního
dvora lze dojít k závûru, Ïe stát sice nemá po-
vinnost zpochybnit takové akty, nicménû tak
uãinit v odÛvodnûn˘ch pfiípadech také mÛÏe.
Neurãitost textu zde otevírá pro osoby postiÏe-
né tûmito správními opatfieními (a zejména pro
rozhodující orgány) více moÏností, jak se even-
tuálnû vypofiádat s jejich nároky. Nutno je pak
poukázat pfiedev‰ím na dal‰í podstatnou linii
interpretace temporálních dopadÛ rozsudku
Soudního dvora, formulovanou v bodû 73, pod-
le nûhoÏ na základû práva Spoleãenství mohou
ãlenské státy zpochybnit koneãná správní roz-
hodnutí jen ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech, byly-li
tyto akty, zejména represivní povahy, pfiijaty na
základû pravidel uveden˘ch v bodû 71 tohoto
rozsudku, a pokud jimi byl proveden zásah do
základních práv.

Nejvy‰‰í soud neshledal u pfiedmûtn˘ch
správních rozhodnutí celního úfiadu represivní
charakter, ani je nepovaÏoval za natolik závaÏ-
n˘ zásah do základních práv strany Ïalující, aby
mohlo dojít v souladu s bodem 73 rozsudku
ESD k mimofiádné v˘jimce z pfiekáÏky vûci pra-
vomocnû rozsouzené (rei iudicatae) a k pfiiznání
náhrady ‰kody. Pfiitom jako rozhodnutí repre-
sivní povahy,11 které zasahuje do základních
práv, mÛÏe b˘t – v rámci v˘kladu rozsudku
Soudního dvora – podle názoru mého i literatu-
ry12 vnímáno v‰e od bûÏného platebního v˘mû-
ru aÏ po jak˘koli jin˘ správní akt ukládající
povinnost fyzické ãi právnické osobû. Otázkou
je v‰ak nezbytná míra poru‰ení základního prá-
va, aby bylo moÏno usuzovat na otevfienost
aplikace závûrÛ rozsudku ESD i na pfiípady pra-
vomocn˘ch správních rozhodnutí. O pomyslné
hranici mezi pozitivním a negativním náhle-
dem na tuto problematiku lze vést diskuse; bu-
de tu tfieba vÏdy postupovat se zfietelem ke
konkrétním okolnostem sporné vûci, jak ostatnû
Nejvy‰‰í soud sám sofistikovan˘m zpÛsobem
uãinil. V tomto smûru lze jeho závûry pokládat
za pfiesvûdãivé. Existence pfiekáÏky vûci pravo-
mocnû rozhodnuté je ostatnû problémem, kter˘
aÏ na v˘jimeãné nebo zákonem v˘slovnû pfied-
pokládané pfiípady nelze pfiekonat.13

V kauze Skoma-Lux II byla poÏadována ná-
hrada materiální újmy ve v˘‰i 83 316 Kã, vzniklé
v dÛsledku splnûní pfiíslu‰né daÀové povinnos-
ti. Na základû fiádnû nevyhlá‰ené právní úpra-
vy ov‰em jednotlivci (ani právnické osobû)
nebylo moÏno ukládat povinnosti z této úpravy
plynoucí. ZdÛraznit je zapotfiebí mimo jiné i re-
spekt k principiálnímu hledisku (zásadû) rov-
nosti v právních vztazích, jeÏ je garantována
ãlánkem 20 Listiny základních práv Evropské

unie.14 Pokud správní orgán âeské republiky
i pfies nedostateãné uvefiejnûní evropského
pfiedpisu v ãeském jazyce ãinil v dané vûci opat-
fiení smûfiující k jeho uÏití v praxi, jednal v roz-
poru s právem, coÏ mohlo mít, domnívám se, za
následek neúãinnost jeho rozhodnutí. Jistû lze
polemizovat s tím, zda je pfiiléhavé hovofiit o ne-
úãinnosti s ohledem na povahu takového správ-
ního rozhodnutí a jeho obsah. V úvahu pfiichází
rovnûÏ posouzení dotãen˘ch správních aktÛ ja-
ko rozhodnutí nicotn˘ch. PfiestoÏe platí, Ïe mi-
mo rámec správního soudnictví15 není soud
zásadnû oprávnûn zkoumat vûcnou správnost
správního aktu, vÏdy posuzuje, zda jde o správ-
ní akt (nikoli o paakt16).

·koda zpÛsobená rozhodnutím
bez právních úãinkÛ

Aãkoliv se v prezentované vûci jednalo o poru-
‰ení unijního, resp. komunitárního práva,
a aplikace zákona ã. 82/1998 Sb. je zde pouze
podpÛrná, slu‰í se vyjádfiit téÏ k fie‰ení, které
Nejvy‰‰í soud zaujal v závûru svého rozhodnu-
tí ve vztahu k vnitrostátním podmínkám odpo-
vûdnosti státu za ‰kodu. Podle mého názoru by
v tomto konkrétním pfiípadû mohl b˘t z titulu
imperativu ochrany základních práv, deklaro-
van˘ch v ãlánku 36 odst. 1 a 3 Listiny základ-
ních práv a svobod, opodstatnûn právní v˘klad
smûfiující k v˘jimce z pfiedpokladu zru‰ení ãi
zmûny nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8
odst. 1 zákona ã. 82/1998 Sb., jakoÏ i k naplnûní
dÛvodÛ zvlá‰tního zfietele hodn˘ch pro úãel
prominutí skuteãnosti nevyuÏití opravn˘ch
prostfiedkÛ proti nezákonnému správnímu 
aktu. Vydáním rozsudku Soudního dvora dne
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11 Lze tu podotknout, Ïe ESD pfiijal v bodû 73 rozsudku
argumentaci sice v˘raznû akcentující represivní charakter
rozhodnutí, pouÏil nicménû formulaci nikoli taxativní 
(„ ... zejména represivní ... “). 

12 Viz Bobek, M.; Bfiíza, P.; Komárek, J. Vnitrostátní aplikace práva
Evropské unie. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 518.

13 K tomu srov. závûry vyslovené v rozsudku ESD ze dne 13. 1.
2004 ve vûci Kühne & Heitz, C-453/00, Recueil, s. I-837 –
k otázce povinnosti znovuotevfiení pravomocného správního
rozhodnutí pro poru‰ení práva EU; dále téÏ rozsudek ze dne 19.
9. 2006 ve vûci I-21 Germany, C-392/04 a C-422/04, Sb. rozh.
s. I-8559 – k zásadû rovnocennosti pfii poru‰ení unijního
a vnitrostátního práva. 

14 âlánek 20 Listiny základních práv EU zní takto: Pfied zákonem
jsou si v‰ichni rovni. 

15 K nicotnosti pfiihlíÏí soud v soudním fiízení správním i bez návrhu
(z úfiední povinnosti) – viz § 76 odst. 2 zákona ã. 150/2002 Sb.,
soudního fiádu správního.

16 Podle § 77 zákona ã. 500/2004 Sb., správního fiádu, úãinného
od 1. 1. 2006, platí, Ïe nicotné je rozhodnutí, k jehoÏ vydání
nebyl správní orgán vÛbec vûcnû pfiíslu‰n˘; to neplatí, pokud je
vydal správní orgán nadfiízen˘ vûcnû pfiíslu‰nému správnímu
orgánu. Nicotnost z tohoto dÛvodu zji‰Èuje a rozhodnutím
prohla‰uje správní orgán nadfiízen˘ správnímu orgánu, kter˘
nicotné rozhodnutí vydal (odst. 1). Nicotné je dále rozhodnutí,
které trpí vadami, jeÏ je ãiní zjevnû vnitfinû rozporn˘m nebo
právnû ãi fakticky neuskuteãniteln˘m, anebo jin˘mi vadami, pro
nûÏ je nelze vÛbec povaÏovat za rozhodnutí správního orgánu.
Nicotnost z tûchto dÛvodÛ vyslovuje soud podle soudního fiádu
správního (odst. 2).



11. 12. 2007 bylo pro Ïalobkyni postaveno najis-
to, Ïe i pfiedmûtná správní rozhodnutí, na je-
jichÏ podkladû se v obãanskoprávním fiízení
domáhala náhrady ‰kody, mohou postrádat
z hlediska jejich obsahu a v˘chozí právní úpra-
vy patfiiãné úãinky; povinnosti jimi uloÏené
k plnûní vÛãi ní obecnû nebylo moÏno uplatÀo-
vat. Interpretace jdoucí nad rámec textu zákona
skrze metodu teleologického v˘kladu práva by
tu proto jinak mohla b˘t pfii náleÏitém zohled-
nûní úãelu rozhodného právního pfiedpisu o od-
povûdnosti za v˘kon vefiejné moci namístû.
Pokud Evropsk˘ soudní dvÛr v˘znamnû judi-
koval ve vûci C-161/06, Ïe povinnost uloÏenou
na základû neuvefiejnûného pfiedpisu nelze
uplatÀovat vÛãi jejímu adresátu, coÏ na
stranû Ïalobkynû posléze vedlo ke zru‰ení jed-
noho správního rozhodnutí na této platné,
av‰ak vnitrostátnû neúãinné právní úpravû za-
loÏeného,17 byla tímto zpÛsobem v obecné rovi-
nû a téÏ závaznû deklarována protiprávnost i ve
vztahu k obdobn˘m pfiípadÛm správních aktÛ.
Za takové situace by bylo (eventuálnû) moÏno
lpûní na formálním zru‰ení správního rozhod-
nutí podle § 8 odst. 1 zákona ã. 82/1998 Sb. po-
vaÏovat za poru‰ující ãlánek 36 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod, a téÏ za zásah do prá-
va po‰kozeného na spravedliv˘ proces podle 
ãl. 36 odst. 1 Listiny.18

Nutno ov‰em poznamenat, Ïe uvedené závû-
ry jsou tezemi o moÏné v˘jimce z pravidla sta-
noveného v § 8 odst. 1 Odp·k.19 Aã je pravdou,
Ïe zákon ã. 82/1998 Sb. vykazuje v tomto smû-
ru jistou mezeru, neboÈ nijak nereaguje na pfií-
pady, kdy je nezákonnost jinak formálnû
nezru‰eného rozhodnutí zfietelnû patrná z kon-
textu prokázan˘ch zji‰tûní, je tfieba zásadnû re-
spektovat podmínky, za nichÏ zákonodárce
zavázal stát k povinnosti náhrady ‰kody
(tj. i koncepci zru‰eného ãi zmûnûného rozhod-
nutí). Dostává se zde mj. opût do popfiedí dÛraz
k pfiekáÏce rei iudicatae; právní stav podloÏen˘
pravomocn˘m rozhodnutím orgánu vefiejné
moci je pak aÏ na odÛvodnûné (zejména zákon-
né) v˘jimky nutno uznávat.

Závûr

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu sp. zn. 28 Cdo
599/2012 má z hlediska precedentního pravdû-
podobnû omezen˘ „akãní rádius“, neboÈ se vá-
Ïe v zásadû k situacím vznikl˘m bezprostfiednû
po vstupu âeské republiky do Evropské unie, tj.
k dobû, kdy urãité právní pfiedpisy Evropsk˘ch
spoleãenství nebyly (de facto nestihly b˘t) je‰tû
publikovány ve Vûstníku EU v úfiedním jazyce
tohoto státu. Je v‰ak akcentem zásadní neprolo-
mitelnosti pfiekáÏky rei iudicatae. Závûr o pfied-

ãasné aplikaci nevyhlá‰eného právního pfiedpi-
su EU (ES) vede jen ve zcela v˘jimeãn˘ch pfií-
padech k následku, Ïe pravomocné rozhodnutí
na nûm zaloÏené nelze povaÏovat za právnû
úãinn˘ a zavazující akt. Odpovûdnost ãlenské-
ho státu za ‰kodu vzniklou poru‰ením unijního
práva zde tedy podle judikatury zásadnû ne-
vzniká. Je v‰ak otázkou, zdali nebylo v daném
pfiípadû moÏné uÏít odli‰nou argumentaci, ne-
boÈ k poru‰ení základních práv strany Ïalující
nepochybnû do‰lo. PfiestoÏe byla pfii uplatnûné
náhradû ‰kody ve v˘‰i 83 316 Kã (pfiedstavující
navíc souãet plnûní uloÏen˘ch nûkolika správ-
ními akty) dána pochybnost o dostateãné zá-
vaÏnosti tohoto zásahu, nelze zároveÀ odhlíÏet
od skuteãnosti, Ïe ve vztahu k Ïalobkyni (Sko-
ma-Lux) nebylo moÏno v rozhodné dobû náro-
kovat splnûní povinnosti, byla-li tato stanovena
na základû neuvefiejnûného a tím i pro âeskou
republiku neúãinného pfiedpisu. S ohledem na
data relevantních právních skuteãností (dovozÛ
zboÏí), jeÏ pfiedcházela publikaci dotãené ev-
ropské normy v ãeském jazyce,20 postrádala
rozhodnutí celního úfiadu právní podklad.21

Závûry Nejvy‰‰ího soudu nedávají pfiíli‰
mnoho prostoru pro v˘klad zpochybÀující pfie-
destfiená (materiálnû nezákonná) správní roz-
hodnutí tvofiící pfiekáÏku rei iudicatae.
Je otázkou, jaká míra závaÏnosti poru‰ení zá-
kladních práv22 by musela b˘t pfiítomna, aby
soud náhradu ‰kody mohl pfiiznat. KaÏdopád-
nû se vzhledem k dosavadnímu pojímání dokt-
ríny pfiekáÏky vûci pravomocnû rozsouzené
dalo v˘sledné fie‰ení Nejvy‰‰ího soudu oãeká-
vat. Nachází tu v˘raz obecnû prosazovaná a po
praktické právní stránce i dÛvodná „neochota“
soudÛ ãlensk˘ch státÛ zasahovat do vûcí
pravomocnû rozhodnut˘ch (mimo zákonem da-
n˘ rámec). Tato skuteãnost pfiedstavuje aÏ na v˘-
jimky pro orgány státní moci nepfiekonatelnou
mez, za niÏ pfii rozhodování o nárocích dovozo-
van˘ch z tûchto aktÛ aplikace práva zásadnû
nelze jít. I z tohoto dÛvodu nenalezlo prolomení
rei iudicatae u Nejvy‰‰ího soudu pfiízniv˘ ohlas
ani pro pfiípad pfiedãasné aplikace fiádnû nepub-
likovaného právního pfiedpisu EU (ES).
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17 Rozhodnutí Celního fieditelství Olomouc ze dne 10. 1. 2005.
18 Srov. závûry nálezu Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn.

II. ÚS 1774/08. Publikován pod ã. 155/2009 Sb.ÚS.
Na uvedené rozhodnutí na tomto místû odkazuji i pfiesto, Ïe
okolnosti tohoto Ústavním soudem fie‰eného pfiípadu nebyly ve
vztahu k prezentované vûci skutkovû obdobné.

19 Pfiíkladem takové v˘jimky je napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze
dne 13. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 4158/2009.

20 Publikace Celního kodexu Spoleãenství v úfiedním jazyce âeské
republiky byla provedena dne 27. 8. 2004 ve Zvlá‰tním vydání
Úfiedního vûstníku EU.

21 K tomu viz v˘klad v rozsudku Nejvy‰‰ího správního soudu ze
dne 18. 6. 2008, ã. j. 1 Afs 21/2008-98, (ã. 1678/2008 Sb. NSS).

22 Viz bod 73 rozsudku ESD.




