Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá úpravou imateriální újmy v občanském právu s některými
nezbytnými přesahy do dalších oblastí soukromého i veřejného práva. Imateriální újma
představuje zejména újmu na osobnosti člověka způsobenou protiprávním zásahem do jeho
osobnostních práv. Není, na rozdíl od materiální újmy, způsobilá objektivního peněžitého
ohodnocení, a nelze ji tedy jednoduše mechanicky vyčíslit a nahradit peněžitou náhradou.
Tato práce si klade za cíl obsáhnout stěžejní problematiku související s právním institutem
imateriální újmy, a to na základě analýzy primárních a sekundárních zdrojů, zejména
současně platných právních předpisů, odborné literatury a judikatury soudů.
Imateriální újma je institut prolínající se dvěma rozsáhlými právními oblastmi: 1) oblastí
deliktního práva a 2) oblastí ochrany osobnosti. Z tohoto důvodu se i tato práce člení do dvou
větších částí.
První část se věnuje institutu imateriální újmy z obecného hlediska. V první kapitole je
představena právní úprava, ve které se lze s imateriální újmou setkat. Následuje kapitola
druhá, vysvětlující širokou oblast deliktního práva, kam se řadí i právní úprava újmy. Třetí
kapitola se zaměřuje na pojetí civilního deliktu v českém právu, což je problematika důležitá
i z hlediska změn v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Následuje kapitola čtvrtá o
obecném pojetí odpovědnosti. Tento pojem byl v důsledku rekodifikace nahrazen pojmem
„povinnost odčinit újmu“.
Koncepce újmy v nejobecnější rovině se nachází v kapitole páté. Následuje kapitola šestá
týkající se újmy materiální a klíčových rozdílů mezi materiální a imateriální újmou.
Stěžejní kapitolou první části je kapitola sedmá: Imateriální újma. Po přiblížení tohoto pojmu
je zpracováno krátké srovnání s předchozí právní úpravou. Následuje rozsáhlý koncept
týkající se nutných předpokladů pro vznik povinnosti odčinit újmu a navazující problematika.
Dále následuje významná část o možnosti uplatnění vzniklých nároků: otázky spravedlivého
odčiňování imateriální újmy jsou jedny z nejobtížněji řešitelných v rámci občanského práva
vůbec.
Druhá část diplomové práce se věnuje druhům imateriální újmy z hlediska významu
chráněných statků. V této části jsou mimo jiné popsána konkrétní soudní rozhodnutí
vztahující se k dané problematice.

Kapitola 8.1. představuje imateriální újmu vzniklou na přirozených právech spojených
s osobností člověka. Jedná se o ochranu právních statků, jako je život, zdraví, lidská
důstojnost, osobní čest, dobrá pověst, vážnost člověka ve společnosti, jméno, osobní údaje,
podoba člověka, rodinný život, manželství, rodina, soukromý život, obydlí a jiné soukromé
prostory.
V Kapitole 8.2. je představena specifická imateriální újma: újma na životním prostředí.
Další významné prameny upravující imateriální újmu jsou popsány v kapitole 8.3.
Na ni navazuje kapitola 8.4. zabývající se újmou způsobenou nezákonným rozhodnutím
či nesprávným úředním postupem.
Závěrečná devátá kapitola rozebírá právní úpravu de lege ferenda: nastiňuje různé pohledy
a východiska pro možnou budoucí právní úpravu.

