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Úvod 

Právní institut imateriální újmy, otázky jejího vzniku a odčiňování představují v současné 

době rychle se rozvíjející fenomén, na který musel zákonodárce v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva reagovat. Imateriální újmou se rozumí újma na osobě (osobnosti) člověka, 

která spočívá v zásahu do osobnostních práv člověka či jiných právem chráněných 

nehmotných statků. Zároveň je ale nutno podotknout, že i nemajetková újma může mít 

majetkový rozměr. Ze své základní podstaty se však jedná o rozdílnou újmu než o tzv. škodu 

neboli újmu na jmění, která představuje zásah do právem chráněných statků projevující se 

v materiální stránce. Na rozdíl od škody není imateriální újma objektivně vyjádřitelná penězi 

jako všeobecným ekvivalentem a nelze jí napravit jednoduchým způsobem: poskytnutím 

majetkového plnění, které v případě škody slouží k uvedení věci do předešlého stavu.  

Jelikož ochrana přirozených osobnostních práv a s ní související náhrada imateriální újmy se 

neustále rozvíjí a modernizuje, nelze jednoduše taxativně stanovit, co vše pod imateriální 

újmu lze a nelze subsumovat. Nelehký úkol spočívá na zákonodárci, který stanovuje obecný 

rámec právní regulace, a posléze na moci soudní, která tento rámec dotváří, modifikuje a 

konkretizuje v rámci své rozhodovací (aplikační a interpretační) činnosti. 

Každá osoba je individuální a vnímá a prožívá situace svým jedinečným způsobem. To, co je 

pro někoho jednáním ohrožujícím jeho důstojnost, druhý přejde s úsměvem; to, co někdo 

považuje za ublížení na osobní cti, druhý téměř nevnímá. Břemeno důkazní leží u imateriální 

újmy na žalujícím a je v nejednom případě těžké prokázat nejen vznik újmy, zejména pokud 

se týká psychických útrap, ztráty společenského postavení na základě difamujících zpráv, 

ztráty radosti z dovolené atp., ale především uspět se svým nárokem u soudu prokázáním 

všech náležitostí týkajících se povinnosti takovou újmu odčinit. 

V občanském zákoníku došlo k rozšíření ochrany osob postižených imateriální újmou i 

ke zkvalitnění způsobu odčiňování takovýchto újem. Přesto se zdá, že právní úprava 

nemajetkové újmy nebyla dovedena k dokonalosti. Velké množství otázek zůstalo 

nevyřčených či právně nedořešených.  

Mezi zásadní patří otázka, jakou roli by měla hrát náhrada imateriální újmy v případech, kdy 

se jedná o ochranu základních lidských práv, jako je život, zdraví, svoboda, důstojnost, čest 

apod. Zde lze často hovořit o závažných a nepřípustných intervencích do všeobecného 

osobnostního lidského práva, které by mělo být maximálně chráněno proti jakémukoliv 

zásahu. Kompenzační úloha náhrady újmy, jakkoliv se újma kompenzovat de facto nedá, není 
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jedinou možností. V odborné teoretické i judikatorní oblasti stoupá tendence zaměřovat se 

i na sankční funkci náhrady újmy, zejména v případech zaviněného škodného jednání 

vzhledem k povaze, závažnosti, intenzitě a formě chování škůdce. V občanském právu je 

represivní přístup k náhradě škody značně kontroverzní, ale na druhé straně lze připustit, že 

škůdce by měl nést zodpovědnost za své jednání a pocítit tíhu v případech určitých 

nepřípustných zaviněných jednání, která ale nejsou z hlediska intenzity a společenské 

škodlivosti trestnými činy či jinými veřejnoprávními delikty.  

Stěžejním pojmem v oblasti odčiňování imateriální újmy je přiměřené zadostiučinění, tedy 

způsob, jímž se má tato újma napravovat. Musí být poskytnuto v penězích, pokud nelze jiným 

způsobem újmu skutečně a dostatečně odčinit. V této oblasti se nabízí spousta otázek: jakým 

způsobem poškozenému přiměřeně učinit zadost, jak zjistit, který způsob je dostačující, 

popř. jak vyčíslit peněžitou náhradu. Dále, zda by se „přiměřenost“ měla vztahovat jen 

k osobě poškozeného a nápravě újmy, jíž utrpěl, nebo by se vedle toho měla brát v potaz 

i osoba škůdce a další okolnosti, jako jeho životní situace a postavení. To by ale samozřejmě 

vedlo k tomu, že by v případě vzniku obdobné a srovnatelné imateriální újmy u dvou 

odlišných osob a odlišných škůdců docházelo k přiznání odlišných forem přiměřeného 

zadostiučinění, což by narazilo na významné právní zásady, jako je princip právní jistoty, 

legitimního očekávání a rovnosti před zákonem, stejně jako zákaz diskriminace.  

Diplomová 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. 

Současně je nutno podotknout, že tato práce byla nucena, vzhledem k obsáhlosti 

zpracovávaného tématu, se v některých oblastech omezit na obecnější rovinu, především 

u méně probádaných či soudně judikovaných oblastí.  

Tato práce představuje imateriální újmu jako institut prolínající se dvěma rozsáhlými 

právními oblastmi: jedná se o 1) oblast práva deliktního, a 2) oblast ochrany osobnostních, 

resp. přirozených práv osobnostních. Z tohoto důvodu se člení na dvě části: první se zaobírá 

obecnou úpravou právních institutů, jako je deliktní právo, civilní delikt a pojetí odpovědnosti 

v občanském právu, kde rekodifikací došlo k zásadním změnám. Dále představuje újmu jako 

takovou, věnuje se odlišnostem mezi materiální a imateriální újmou, a konečně rozvíjí 

imateriální újmu per se: pokouší se o definici, srovnání s předchozí právní úpravou, popisuje 

podmínky vzniku imateriální újmy, skutkové podstaty, odčiňování, ale i promlčení, 

postmortální ochranu atp. 
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Ve druhé části je důraz kladen na specifické oblasti vzniku právně relevantní imateriální 

újmy, tedy především na oblasti protiprávních zásahů do přirozených práv osobnostních. 

Pozornost je zde věnována jednotlivým formám imateriální újmy, jako je újma na životě 

a zdraví, soukromí a osobní intimní sféře člověka, újma na manželském či rodinném životě, 

obydlí a jiných soukromých prostorách atp. Je zde zařazena i specifická oblast újmy na 

životním prostředí, další prameny práva týkající se imateriální újmy a imateriální újma 

způsobená nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, která sice formálně 

spadá do práva veřejného, přesto ale byla, vzhledem k zásahům do přirozených práv zde 

rozvíjených, pro úplnost zařazena. Na závěr se práce věnuje imateriální újmě de lege ferenda, 

tedy nástinu možných budoucích změn v právní úpravě. 
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Část první 

1. Právní úprava 

Institut imateriální újmy v občanském právu spadá z teoretického hlediska do deliktního 

práva, neboť protiprávní zásahy do imateriálních statků, zejména neoprávněné zásahy 

do osobnostního práva, které jsou nejčastějšími důvody vzniku imateriální újmy, patří mezi 

soukromoprávní delikty.
1
  

Občanský zákoník tak zařadil právní úpravu předpokladů vzniku imateriální újmy stejně jako 

způsobu i rozsahu jejího odčiňování a další podstatné náležitosti týkající se regulace 

imateriální újmy do hlavy třetí čtvrté části občanského zákoníku nazvané „Závazky z deliktů“.  

Chráněné statky, na kterých imateriální újma může za určitých okolností vzniknout, chrání 

především ustanovení § 81 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen „OZ“), 

které upravuje osobnost člověka a některé ze způsobů její ochrany. Nelze opomíjet 

ani ochranu jména a bydliště člověka a ustanovení § 77 a násl. OZ. 

Legislativní úprava ochrany nemajetkových práv v OZ je doplněna řadou zákonů 

soukromoprávní i veřejnoprávní povahy, zejména: 

 zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku (dále jen „tiskový zákon“)  

 zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále 

jen „ZPTRV“) 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů fyzické osoby (dále jen 

„ZOOÚ“)
2
 

 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (dále jen „antidiskriminační zákon“) 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování 

                                                 

1
 Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. §1–117. Velký komentář. Svazek I. Praha: Leges, 2013, s. 524. 

2
 Dne 25. 5. 2018 byl zákon č. 101/2000 Sb. nahrazen závazným a přímo aplikovatelným nařízením Evropské 

unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation); 

současně měl být schválen nový zákon o ochraně osobních údajů, k tomu ale do uzávěrky této práce nedošlo. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

 zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů 

 zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské 

Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační 

zákon) 

 zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazku vzniklých činností Státní 

bezpečnosti 

 zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) 

 zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích 

 zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů  

 zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 

 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

2. Deliktní právo 

Předmětem deliktního práva je protiprávní jednání subjektu, tedy jednání v rozporu s obecně 

závaznými pravidly stanovenými právním řádem, které má za následek vznik újmy 

nebo možnost vzniku újmy. Deliktní právo ale upravuje též jednání, které je plně v souladu 

s obecně závaznými předpisy: subjekt tedy nejedná protiprávně, ale přesto dojde v určitých 

případech (při jeho právně souladném jednání) v rámci tzv. přičítání vzniku újmy subjektu 

ke vzniku závazku z deliktu a k jeho odpovědnosti za škodlivý následek (jedná se o případy 

objektivní odpovědnosti bez ohledu na zavinění za případný vzniklý stav, který je v rozporu 

s právem).
3,4

 OZ v rámci úpravy deliktního práva upravuje i případy odpovědnosti za újmu 

při porušení smluvní povinnosti, což je ale oblast specifická a ne vždy považována za součást 

                                                 

3
 Jedná se o tzv. škodnou (nebo též kvalifikovanou) událost, např. o vzniknuvší újmu z provozování zvláště 

nebezpečného závodu. Dalším příkladem může být vznik protiprávního stavu – a následné odpovědnosti 

subjektu – za provozování důlní činnosti atd. 
4
 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, předmluva, s. 7. 
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práva deliktního, nýbrž v některých zahraničních právních úpravách regulována v rámci 

právní úpravy smluvního práva. 

Vedle soukromoprávních deliktů upravených občanským zákoníkem a jinými právními 

předpisy stojí široká oblast deliktů veřejnoprávních, ať už se jedná o trestné činy či správní 

delikty. Dále lze zmínit oblast ústavněprávních deliktů a deliktů mezinárodněprávních, stejně 

jako oblast deliktů disciplinárních, které vznikají v rámci určitých interních vztahů subjektů 

a z povahy věci na pomezí soukromého a veřejného práva.
5
  

Mezi základní funkce deliktního práva patří především funkce preventivní (prevenční), která 

slouží k zabránění vzniku újmy, resp. eliminaci zásahů do právem chráněných statků, dále 

funkce reparační (popř. restituční), satisfakční, kompenzační a v určitých specifických 

případech i funkce sankční (represivní).
6
 Obecně lze říci, že smyslem a účelem deliktního 

práva je maximální možné obnovení ohrožených či porušených společenských vztahů. 

3. Civilní delikt 

Pojem civilní delikt je možno chápat a interpretovat ve dvojím možném významu: 

dle monistického pojetí jako obecné porušení kontraktní či mimosmluvní (deliktní) 

povinnosti, nebo dle dualistické koncepce jako odlišení deliktní (ve smyslu mimosmluvní) 

povinnosti k náhradě újmy od povinnosti smluvní.
7
 Odborná veřejnost se přiklání spíše 

k pojetí dualistickému: soukromoprávní nauka mající svůj základ v právu římském vystavila 

totiž soukromé právo na třech pilířích: vlastnictví (věcná práva), smlouvě (včetně porušení 

povinností vyplývajících ze smlouvy) a deliktu (porušení povinností vyplývajících ze zákona). 

Takto chápou delikt i Principy evropského deliktního práva (dále jen „PETL“), v anglosaské 

terminologii je odpovídajícím pojmem „tort“.
8
 Většina právních úprav, která taktéž vychází 

z duality civilního deliktu, upravuje obě odpovědnosti v rámci právní úpravy zcela odděleně. 

Kontraktní odpovědnost bývá zahrnuta do ustanovení smluvního práva, v části týkající se 

                                                 

5
 Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 200.  

6
 Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. §1–117. Velký komentář. Svazek I. Praha: Leges, 2013, s. 524. 

7
 Vítová, B., Dohnal J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 

2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 2015, s. 274. s. 11. 
8
 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. § 2521 až 3081. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 861. 
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následků neplnění smlouvy, na rozdíl od deliktní odpovědnosti upravené samostatně v rámci 

práva deliktního.
9
 

Co se týká konceptu civilního deliktu v českém občanském zákoníku, došlo k odklonu od 

jednotného pojetí deliktu zakotveného v Obecném zákoníku občanském (dále jen „OZO“)
10

 

a následujících právních úpravách. OZ zakotvuje dualitu civilního deliktu, kdy rozlišuje 

odpovědnost za újmu jako kontraktní či deliktní.
11

 V předchozí právní úpravě se důvod 

vzniku újmy nerozlišoval, platila tzv. jednota civilního deliktu.
12

 Ustanovení § 420 

občanského zákoníku z roku 1964 (zák. č. 40/1964 Sb., dále jen „OZ1964“) se vztahovalo 

pouze k „porušení právní povinnosti”, přestože v praxi se jednalo stejně jako v OZ o jednání 

v rozporu se zákonem (dobrými mravy) či smlouvou.
13

 Terminologicky (a značně neuváženě) 

pak ale OZ deliktem (v hlavě třetí s názvem Závazky z deliktů) rozumí jakékoliv porušení 

soukromoprávní povinnosti, tedy povinnosti vyplývající ze zákona či ze smlouvy, což právě 

s ohledem na rozlišení odlišných režimů právní úpravy při porušení povinnosti zákonné 

či smluvní vede k nejasnostem a terminologickým nepřesnostem.
14

 Zařazení kontraktní 

odpovědnosti v rámci smluvního práva odděleně od deliktní odpovědnosti by bylo logické už 

proto, že porušení smlouvy vyvolává změnu závazku a odpovědnost za vzniklou újmu je 

součástí této změny.
15

 

Toto lze považovat za nedokonalost právní úpravy, přesto ale musíme delikt stále chápat 

v onom dualistickém pojetí, které se objevuje i v důvodové zprávě k OZ, tj. je nutno 

rozlišovat mezi dvěma různými důvody vzniku civilního deliktu: ze zákona, resp. vznik 

mimosmluvní odpovědnosti porušením dobrých mravů, a ze smlouvy.
16

  

Opuštění pojetí jednotného civilního deliktu je velmi významné z důvodu nutnosti zkoumání, 

zda se v konkrétním případě jedná o porušení smlouvy či porušení zákona. V případě splnění 

předpokladů jak pro vznik práva na náhradu újmy deliktní, tak pro vznik práva na náhradu 

                                                 

9
 Pelikánová, I. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského zákoníku. 

Bulletin Advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2011 (03), s. 16. 
10

 Císařský patent ze dne 1. 6. 1811, č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský. 
11

 Pelikánová, I. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského zákoníku. 

Bulletin Advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2011 (03), s. 16. 
12

 Tintěra, T., Podrazil, P., Petr, P. Základy závazkového práva. 1. díl. Praha: Leges, 2016, s. 99. 
13

 Svejkovský J. Náhrada škody – závazky z deliktů. Bulletin Advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2011 

(05), s. 35. 
14

 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. § 2521 až 3081. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 861. 
15

 Pelikánová, I. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského zákoníku. 

Bulletin Advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2011 (03), s. 16. 
16

 Ibid. 
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újmy smluvní je čistě na úvaze poškozeného, kterou ze dvou možností zvolí. Samozřejmě ale 

nemůže vyžadovat náhradu (odčinění) jedné újmy víckrát.
17

 

4. Pojetí odpovědnosti v občanském právu 

S problematikou vzniku právně legitimní újmy v občanském právu úzce souvisí zákonná 

a smluvní (kontraktní) odpovědnost. Existuje několik přístupů týkajících se otázky vzniku 

odpovědnosti za určité jednání: naše civilistická doktrína se ve druhé polovině 20. století 

zaobírala hlavně dvěma teoriemi. První teorie, odvíjející se od německé právní školy, kterou 

zastával např. Viktor Knapp, spočívala ve spojení vzniku odpovědnosti s tzv. primární 

povinností, odpovědnost tedy působí preventivně, je nejdříve latentní a s porušením primární 

povinnosti se pouze aktivuje. Druhá teorie, bližší sovětské právní škole, zastávala názor 

přímého ztotožnění odpovědnosti se sankcí, tedy její vznik spojovala až s porušením dané 

primární povinnosti.
18

 

Podle L. Tichého lze odpovědnost obecně definovat jako právní povinnost, jejímž základem 

je smlouva, zákon či jiný právní základ. Dělí se na primární povinnost, tj. povinnost chovat se 

ve smyslu daného právního základu, tedy jednat podle zákona, plnit smlouvu atd., 

a na povinnost sekundární, tj. odpovědnost v užším smyslu, která se projevuje jako povinnost 

nést následky porušení své primární povinnosti.
19

 Pak lze deliktní odpovědnost specifikovat 

jako: „… sekundární povinnost nést následky porušení zákona (zákonné primární povinnosti) 

a tedy odčinit protiprávní stav vzniklý jako následek protiprávního jednání, resp. nést 

následky protiprávního stavu bez ohledu na porušení primární povinnosti (odpovědnost 

za výsledek)“.
20

 

Dle další možné koncepce se jedná o: „… funkcionální základ práva spočívající v předem 

daném sociálně podmíněném postoji jednající osoby vůči sobě samotné i vůči svému 

bezprostřednímu i širšímu sociálnímu okolí“.
21

 Osoba mající určitou povinnost odpovídá 

v prvé řadě za řádné splnění takovéto povinnosti, ne za její porušení.
22

 

                                                 

17
 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1567. 
18

 Např. Švestka, J. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Praha: Academia, 1966, s. 42 a násl.; 

Raban, P. a kol. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 2013, s. 395. 
19

 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 6–7. 
20

 Ibid., s. 7. 
21

 Kindl, M. Rozehnal, A. Nový občanský zákoník. Problémy a úskalí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 s. 186–187. 
22

 Ibid., s. 187. 
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Občanský zákoník zavedl nové pojetí odpovědnosti jako vlastnosti subjektu být postižen 

právními následky určitého svého jednání, které není v souladu s právem: zejména v důsledku 

porušení zákona či smlouvy.
23

 Jde o perspektivní pojetí odpovědnosti, kdy subjekt odpovídá 

za své jednání v plném rozsahu, tedy odpovídá za náležité plnění svých povinností (tj. že se 

chová řádně, po právu); odpovědnost již není koncipována jako sekundární odpovědnost 

za následek (sankční pojetí). Pojem odpovědnost je tedy spojen s řádným (odpovědným) 

plněním povinností a řádným (odpovědným) výkonem práv, ne s porušením povinností 

a následnou sankcí za nesplnění povinností.
24

 Důsledkem daného pojetí odpovědnosti pojem 

„odpovědnost“ ve smyslu odpovědnost za škodu (resp. újmu) z občanského zákoníku zcela 

zmizel, což se ale nejeví jako příliš vhodné řešení, jelikož se bez něho, nejen z jazykových 

a stylistických důvodů, lze jen těžko obejít, což potvrzují i zahraniční právní úpravy.
25

 I proto 

je v této práci nadále používán pojem odpovědnost za újmu, objektivní odpovědnost, smluvní 

odpovědnost atp., přestože OZ se od tohoto pojmu odklonil. Na závěr nutno podotknout, že 

pojem odpovědnost ve smyslu odpovědnost za újmu zůstal v občanském zákoníku pouze 

v ustanoveních § 2861 a násl., týkajících se pojištění odpovědnosti.
26

 

Výše vymezenou odpovědnost lze rozlišovat podle různých kritérií, např. podle základu, 

na kterém spočívá jako odpovědnost smluvní (kontraktní), jejímž základem je smlouva 

a zákonnou (mimosmluvní), jejímž základem je zákon. Podle nežádoucího následku 

odpovědnost členíme na odpovědnost za újmu, za vadné plnění, za prodlení atd. Jiné možné 

členění je vznik odpovědnosti za nežádoucí následek a za hrozící nežádoucí následek. 

Dle psychického stavu škůdce k újmě lze lišit na subjektivní odpovědnost (závislou 

na zavinění) a objektivní odpovědnost.
27

 

5. Újma a její vznik 

Občanský zákoník ani jiný právní předpis nedefinuje, co vše je možno pod újmu subsumovat, 

obecně ale újmou označujeme „jakoukoli ztrátu, kterou osoba ve své sféře utrpí na jmění, 

právech nebo osobě“.
28

 Jedná se o nepříznivou změnu na právních statcích poškozené osoby, 

                                                 

23
 Raban, P. a kol. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 2013, s. 396. 

24
 Kindl, M. Rozehnal, A. Nový občanský zákoník. Problémy a úskalí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 s. 186. 

25
 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 6–7. 

26
 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1497. 
27

 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 7. 
28

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1497. 
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přičemž právními statky rozumíme jak statky majetkové, tak statky osobnostní. Při jejich 

porušení dochází buď k majetkové, nebo nemajetkové újmě.
29

 Újma je zde používána jako 

pojem právní, jelikož ne každá újma je právně relevantní z hlediska vzniku i povinnosti 

odčinění, a je tak otázkou právního hodnocení, zda újma vznikla, či ne.
30

 Problematika 

institutu újmy ve smyslu právním spočívá tak především ve stanovení právem chráněných 

zájmů a statků, u kterých je právní zájem na nápravě při škodném jednání. 

Česká právní úprava vychází v prvé řadě ze členění újmy na tzv. újmu materiální 

(majetkovou, hmotnou, škodu) a imateriální (nemajetkovou, nehmotnou, ideální). 

Dle některých autorů jako zvláštní druh újmy, který stojí na pomezí materiální a imateriální, 

stojí újma na zdraví a životě, která je specifická, co se týká povahy i nároků, které vytváří.
31

 

Za institut sui generis lze považovat i tzv. újmu ekologickou, tedy újmu na životním prostředí, 

(jakožto státem uznaným a chráněným zájmem), pro kterou je sice poměrně vžitý termín 

škoda, ale hodnotově představuje jinou újmu než újmu na majetku.
32

 

Nutno podotknout, že terminologické pojetí škody jakožto čistě materiální újmy bylo 

civilistickou doktrínou nejednou kritizováno: je to považováno i dle současných evropských 

trendů deliktního práva za chybné a zavádějící.
33

 Pod institut škody by měla spadat i újma 

imateriální, stejně jako tomu bylo v OZO v ustanovení § 1293, nebo jak ji upravuje 

čl. 2:101 PETL, který škodou rozumí materiální nebo imateriální újmu na právem chráněných 

zájmech. Rovněž Ústavní soud (dále jen „ÚS“) se k této problematice vyjádřil v nálezu Pl. ÚS 

sp. zn. 16/04 ze dne 4. 5. 2005, kdy kritizoval zákonodárce ohledně stávajícího legislativního 

pojetí škody: podle ÚS by bylo správnější opustit pojetí škody jako majetkové újmy 

a pokládat za škodu i újmu vzniklou působením na tělesnou a duchovní integritu 

poškozeného. 

Občanský zákoník však na kritické ohlasy vůči pojetí škody jakožto majetkové újmy 

nereagoval rozšířením pojmu škody i na imateriální újmu, kdy: „… vychází nadále 

                                                 

29
 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017 s. 95. 

30
 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1497. 
31

 Např. Kobliha, I., Elischer, D., Hochman, J., a kol. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, 

zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praktická příručka. Praha: Leges, 

2012, s. 155.; Elischer, D.: Náhrada nemateriálních aspektů při újmě na zdraví. Několik úvah k principu 

objektivizace náhrad. Zdravotnické fórum. Pravidelná příloha časopisu Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, 

2011 (02), s. 25. 
32

 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. § 2521 až 3081. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 871. 
33

 Pauknerová, M., Tomášek, M. a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století IV. Proměny soukromého práva. 

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 160. 
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z koncepce, kdy se zásadně hradí majetková újma (škoda), zatímco nemajetková újma jen 

v případech zvlášť stanovených,…“,
34

 přesto ale došlo k některým výrazným změnám. 

Východiskem pro kodex totiž přestal být pojem „škoda“ a byl nahrazen pojmem újma, který 

pokrývá škodu i nemajetkovou újmu. Je totiž zřejmé, že obě kategorie od sebe nelze striktně 

oddělovat, např. při újmě na tzv. přirozených právech člověka spolu oba druhy újmy mohou 

úzce souviset, kdy se nahrazuje škoda (skutečná škoda, ušlý zisk), ale rovněž se odčiňuje 

imateriální újma spolu se způsobenými duševními útrapami.
35

 Stejně tak se imateriální újma 

prolíná se škodou při odškodňování vzniklém v souvislosti s tzv. cenou zvláštní obliby 

dle § 2969 odst. 2 OZ apod.
36

 

Důvodová zpráva k OZ dále stanoví, že: „… Obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit 

škodu však mají platit i pro vznik povinnosti odčinit nemajetkovou újmu. Proto také většina 

ustanovení tohoto dílu setrvává na pojmu „škoda“ s tím, že totéž platí i pro nemajetkovou 

újmu, plyne- li z právního řádu povinnost odčinit ji….“
37

 Došlo tak ke sjednocení právního 

režimu nahrazování majetkové a nemajetkové újmy pod shodnými pravidly, i když, jak už 

bylo řečeno, samotný vznik právně relevantní materiální či imateriální újmy se řídí pravidly 

odlišnými.
38

 Jedná se o důležitou právní změnu, kdy na povinnost poskytnout přiměřené 

zadostiučinění v případě vzniku imateriální újmy se vztahuje pravidlo obdobného posuzování 

jako v případě vzniku škody. V praxi se tak dle právní úpravy platné do 31. 12. 2013 

při zásahu do osobnosti člověka mohl poškozený domáhat odčinění vzniklé nemajetkové 

újmy bez ohledu na zavinění (což bylo potvrzeno i judikaturou ÚS); dle současné právní 

úpravy to v případě zásahu do osobnostního práva platí pouze pro uplatnění nároku 

zdržovacího či odstraňovacího dle ustanovení § 82 odst. 1 OZ, nikoliv už pro nárok 

na odčinění imateriální újmy.
39

 K přiznání nároku na přiměřené zadostiučinění tak žalobce 

bude muset v případech zásahu do absolutního práva dle § 2910 (popř. zásahu dle § 2909) OZ 

                                                 

34
 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, ustanovení § 2894–2899, s. 564. In: obcanskyzakonik.justice.cz 

[online], [cit. 2018-24-6]. Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf>.  
35

 Knap, K., Švestka, J. a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004, s. 18. 
36

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1498. 
37

 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, ustanovení § 2894–2899, s. 564. In: obcanskyzakonik.justice.cz 

[online], [cit. 2018-24-6]. Dostupné z: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf>. 
38

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1497. 
39

 Ibid., s. 1499. 
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prokazovat škůdcovo zavinění (ale ne už tak při porušení smluvní povinnosti, kde se zavinění 

nevyžaduje ani pro vznik nároku na odčinění újmy).
40

 

6. Materiální újma 

Újmou materiální (majetkovou, škodou) dle českého soukromého práva rozumíme „újmu, 

která se projevuje v majetkové sféře poškozeného, je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, ať již 

ve formě naturální restituce, nebo v penězích“.
41

 Mezi základní znaky škody patří možnost 

transferu a nahraditelnosti újmy na materiálních statcích.
42

 Škoda tedy představuje určitou 

tržní hodnotu jako následek protiprávního zásahu do práva vlastnického a jiných majetkových 

práv; obecně lze říct, že je způsobena na věcech v nejširším slova smyslu.
43

 Škoda může 

vzniknout přímo, jako primární majetková újma na majetku (např. rozbitím či jiným 

znehodnocením věci) nebo jako újma sekundární, tedy určitý následek jednání (např. následek 

nesprávné rady či informace).
44

 Dále pod škodu spadají např. náklady péče o zdraví, i když 

újma na zdraví je velmi specifická, stejně jako nároky s tím související. Škoda je pojem 

právní, musí být tedy právem za škodu uznána.
45

 

Vyjádřitelnost v penězích znamená, že materiální újmu lze zjistit (vyčíslit) podle objektivních 

kritérií nezávisle na subjektivních pocitech poškozené osoby. To znamená, že újma, kterou 

nelze ani přibližně zjistit či vyhodnotit z určitých subjektivních či vnitřních důvodů člověka se 

nestává imateriální újmou, ale zůstává újmou materiální: jedná se např. o omezení 

podnikatelské (výdělečné) činnosti zásahem veřejné moci, diskreditace pověsti člověka, 

poškození obchodní značky či vyzrazení obchodního tajemství.
46

 To však neznamená, že 

v uvedených případech nemůže vzniknout i imateriální újma např. zásahem do důstojnosti 

člověka jako jeho přirozeného práva. 

Dřívější pojem škody jako „újmy na majetku“ byl opuštěn a nově se v občanském zákoníku 

objevuje „újma na jmění“.
47

 Tím je myšlen souhrn všech majetkových vztahů: majetku 

                                                 

40
 Ibid. 

41
 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1498. 
42

 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 96. 
43

 Ibid., s. 90–91. 
44

 Ibid., s. 96. 
45

 Ibid. 
46

 Ibid., s. 97. 
47

 Ustanovení § 2894 odst. 1. OZ. 
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i dluhů. Dřívější judikatura za majetkovou újmu nepovažovala vznik dluhu, nyní je s právní 

jistotou vznik dluhu subsumován pod škodu.
48

 Jinak škodu definuje např. ABGB,
49

 který 

za škodu považuje každou újmu způsobenou na majetku, právech nebo osobě.
50

 Článek 

2:101 PETL škodou označuje materiální nebo imateriální újmu na právem chráněných 

zájmech. 

Obecně dle občanského zákoníku platí, že pokud dojde ke splnění podmínek pro přičtení 

újmy jiné osobě než tomu, v jehož sféře daná újma vznikla, hradí se vždy újma majetková. 

Jde o případy, kdy osoba škůdce způsobila škodu svým zaviněným jednáním (subjektivní 

odpovědnost) nebo pokud vykonává činnost, která může být nebezpečná pro okolí (dříve 

objektivní odpovědnost) nebo pokud osoba použila ke své činnosti další osobu a škoda 

vznikla v rámci této činnosti.
51

 

Účelem náhrady je vyvážit rozdíl, který nastal v důsledku škodné události, tj. dobrat se do 

stavu, který by tu byl, nebýt takové události.
52

 Nehradí se tak jen skutečná škoda 

(damnum emergens) ale i to, co poškozenému ušlo, tedy ušlý zisk (lucrum cessans).
53

 Pokud 

skutečná škoda záleží ve vzniku dluhu, má poškozený nově právo, aby ho škůdce dluhu 

zprostil nebo mu poskytl náhradu.
54

 

Právní úprava náhrady škody preferuje odčinění vzniklé újmy uvedením v předešlý stav: 

institut restitutio in integrum (naturální restituce) lépe odpovídá kompenzační funkci 

náhrady.
55

 Výhodou je jistě odpadnutí složitého výpočtu peněžité náhrady v některých 

komplikovanějších případech. Při způsobení škody musí být v mnoha případech vynaložen 

čas, peníze i určitá práce či námaha k obnovení stavu před škodnou událostí, a je jen 

spravedlivé, aby tato námaha, čas, peníze i práce ležely na škůdci a ne na poškozeném.
56

 

V případě, že uvedení v předešlý stav není možné anebo žádá-li tak osoba poškozená, hradí se 

                                                 

48
 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1498. 
49

 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (rakouský obecný zákoník občanský). 
50

 Ustanovení § 1293 ABGB.  
51

 Vítová, B., Dohnal J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 

2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 2015, s. 11. 
52

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1498. 
53

 Ustanovení § 2952 OZ, věta první. 
54

 Ustanovení § 2952 OZ, věta druhá. 
55

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1680. 
56

 Eliáš, K. Jak hradit škodu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, 15(07), s. 258. 
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škoda v penězích.
57

 Poškozený tak bude volit zejména v případech narušení důvěry mezi ním 

a škůdcem (při neúspěšné snaze o mimosoudní vyrovnání, neochotě komunikovat apod.), 

při snaze o rychlost a nekomplikovanost odčinění škody atd. Přestože je relutární restituce 

dle občanského zákoníku prostředkem subsidiárním, bude jistě využívána ve větší míře právě 

kvůli možným komplikacím při naturální restituci.
58

 

V některých případech je možné využít možnost třetí, a to smíšenou náhradu škody (zčásti 

náhradu naturální, zčásti relutární). Půjde např. o finanční dorovnání, kdy oprava věci 

nepředstavuje plnou náhradu škody nebo opravu věci a její uvedení do původního stavu 

a dorovnání ušlého zisku, pokud věc nebylo možno užívat.
59

 Každopádně je vždy 

na poškozeném, aby zvolil pro něj co nejvhodnější variantu, a škůdce, který porušil jednu 

z nejdůležitějších zásad (nejen) soukromého práva, neminem laedere, by se měl poctivě snažit 

o nápravu dle přání poškozeného. Poškozený je však nucen volit způsob náhrady nejen 

fakticky a právně možný, ale i hospodářsky racionální a vhodný, zohledňující sociální a tržní 

realitu. Naturální restituce může být nákladnější než jen poskytnutí prostředků 

např. na obstarání obdobné věci, nesmí být však zjevně nepřiměřená, německá doktrína 

přiznává maximálně 30 % předražení, rakouská judikatura maximálně 10 %.
60

 

Na závěr je nutno podotknout, že v souladu s principem úplného odškodnění vzniklé škody by 

se měla zohledňovat i skutečná hodnota věci před škodnou událostí a po provedené opravě. 

Proto žádá-li poškozený i náhradu škody odpovídající rozdílu mezi tržní hodnotou věci 

před poškozením a po provedené opravě, má na ní nárok, jelikož při nahrazení škody v plném 

rozsahu by věc měla přinášet poškozenému stejný užitek jako před škodnou událostí.
61

  

7. Imateriální újma 

Legální definici imateriální újmy odvětví občanského práva neposkytuje, lze ji ale vymezit 

jako „psychickou újmu, která vzniká v důsledku zásahu do osobnostních práv, je smyslově 

vnímatelná a negativně se projevuje ve sféře poškozeného.“
62

 Osobnostní přirozená práva 

                                                 

57
 Ustanovení § 2951 odst. 1 OZ. 

58
 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. § 2521 až 3081. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1084–1085. 
59

 Eliáš, K. Jak hradit škodu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, 15(07), s. 258. 
60

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1682. 
61

 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. II. ÚS 795/16.  
62

 Vítová, B., Dohnal J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 

2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 2015, s. 192–193. 
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určuje občanský zákoník pouze demonstrativně v ustanovení § 81 odst. 2, jedná se o právo 

na život, důstojnost, zdraví, příznivé životní prostředí, vážnost, čest, soukromí a projevy 

osobní povahy (v pořadí dle občanského zákoníku). Zákonodárce zvolil výčet v překvapivém 

pořadí, kdy důstojnost zařadil před zdraví, přičemž by se nabízela souslednost důstojnosti, 

vážnosti a cti v po sobě jdoucím pořadí, ale jedná se pouze o výčet demonstrativní, proto 

tomu nelze přikládat hlubšího významu. Při zásahu do osobnostních práv (tedy imateriálních 

statků) nelze nahradit ztrátu života, zdraví, důstojnosti atd., nýbrž pouze vyvážit způsobenou 

citovou újmu skrze materiální požitky.
63

  

Imateriální újma se tedy neprojevuje ve snížení majetku poškozeného, ale její důsledky 

mohou být o to více závažné a destruktivní. Lze ji vymezit jako protiklad ke škodě, tedy jako 

„nepříznivý dopad škodné události do jiných hodnot, než je jmění“.
64

 Podle P. Vojtka se tak 

jedná o škodu „morální, ideální, imateriální,… za kterou náleží poškozenému peněžitá – 

materiální – satisfakce (odškodnění)“.
65

 To ovšem není zcela přesné, jelikož satisfakce 

nemusí být peněžitá, ale náhrada může být v podstatě cokoliv, co poškozená strana navrhne 

a soud shledá jako přiměřené zadostiučinění. Rozdílnost způsobu oceňování těchto dvou újem 

ale zůstává základním rozlišovacím znakem. Materiální újmu lze hodnotit a oceňovat 

z hlediska objektivního s ohledem na tržní cenu; újmu imateriální lze ohodnotit pouze 

dle subjektivního kritéria, přičemž právní úprava některých států omezuje náhradu imateriální 

újmy jen v případě újmy osobní, tedy škody na zdraví, soukromí či pověsti nebo vylučuje 

kompenzaci imateriální újmy v případě objektivní odpovědnosti.
66

 Je újmou subjektivní 

a nepřenositelnou, což může mít veliký význam v následné (ne)možnosti vymahatelnosti 

odčinění újmy stran jiných osob než poškozeného.
67

 

Obtížné peněžité vyčíslení imateriální újmy je jedním z jejích základních znaků, tento druh 

újmy nemá za svůj následek ztrátu na majetku, a tedy nevede k žádným výdajům, snížení 

či omezení ekonomického zisku a imateriální újma tak „není způsobilá objektivní finanční 

kvantifikace s ohledem na trh“.
68

 Dalším znakem je nemožnost vygenerovat stoprocentně 

objektivní měřítko při jejím zhodnocování: zákonodárce při své nejlepší vůli není schopen 

                                                 

63
 Jurčová, M., Novotná M. Náhrada škody jako prostriedok úpravy v súkromnom práve. Praha: Leges, 2016, 

s. 15. 
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 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. § 2521 až 3081. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 1101. 
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 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017 s. 96. 
67

 Ibid. 
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 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1498. 
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určit přesná kritéria a měřítka ohledně odčiňování nemajetkové újmy. Především v rámci 

peněžitého odškodňování nelze tabulkově vydefinovat objektivní a spravedlivé částky náhrad, 

což je s ohledem na individualitu každého případu logické. 

Problematické bývá i vydefinovat, co přesně pod nemajetkovou újmu spadá, resp. co všechno 

je způsobilé újmu vyvolat. Imateriální újma znamená vždy zásah do psychické sféry člověka 

a představuje narušení jeho obvyklého psychického stavu, jež musí být takové intenzity, že 

lze mluvit o závažnější osobní újmě.
69

 Vychází se tak ze subjektivního a individuálního 

posuzování každého jednotlivého případu při zohledňování řady hledisek a kritérií. Mezi 

příklady ideálních, imateriálních statků můžeme řadit např. dobrý životní pocit, možnost 

volnočasových aktivit, radost ze života, požitky všeho druhu, radost z nezkažené dovolené 

atd.
70

 

I pro výše zmíněné bývá zákonem uložená povinnost odčinit imateriální újmu nepříznivě 

postihována řadou omezení napříč právními řády. Některé omezují její náhradu pouze 

při způsobení tzv. osobní újmy, tedy újmy na životě, zdraví, soukromí a pověsti. Někdy je 

vyloučena její kompenzace v penězích a někdy bývá vyloučena náhrada nemajetkové újmy 

v případě objektivní odpovědnosti.
71

 

7.1.  Imateriální újma v občanském zákoníku z roku 1964 

Imateriální újma byla v předchozím občanském zákoníku upravena na dvou místech. V hlavě 

druhé části první, v ustanoveních § 11–16 OZ1964 byla obsažena nejen osobnostní práva, 

respektive ochrana osobnosti (zde se nacházel demonstrativní výčet chráněných statků fyzické 

osoby: život a zdraví, občanská čest, lidská důstojnost, soukromí, jméno osoby a projevy 

osobní povahy),
72

 ale i prostředky k nápravě újmy vzniklé na zmíněných právech. 

Poškozený se mohl domáhat, aby škůdce upustil od neoprávněných zásahů do práva 

na ochranu jeho osobnosti, dále aby byly odstraněny vzniknuvší následky těchto zásahů 

a v neposlední řadě, aby mu bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění, které, pokud by se 

nejevilo postačující, by vyústilo ke vzniku práva na nahrazení nemajetkové újmy 

v penězích.
73

 Právo na ochranu osobnosti člověka nezanikalo ani po jeho smrti, neboť jeho 

                                                 

69
 Novotný, P. a kol. Nový občanský zákoník. Náhrada škody. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 20. 
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uplatnění přecházelo smrtí na manžela, partnera, děti, a nebylo-li jich, na rodiče.
74

 Pokud byla 

zásahem do osobnostních práv způsobena škoda na majetku, ustanovení § 16 odkazovalo 

na obecná ustanovení týkající se náhrady škody. 

Druhým místem, kde se nacházela úprava náhrady imateriální újmy, byla hlava první a druhá 

části šesté, která upravovala jednak náhradu škody obecně, jednak při způsobení nemajetkové 

újmy náhradu bolestného, ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodňování 

v případě úmrtí.
75

 V případě náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění odkazovalo 

ustanovení § 444 odst. 2 OZ1964 na vyhlášku ministerstva zdravotnictví stanovující pravidla 

a bodové ohodnocení pro odškodňování daných újem na zdraví. V odstavci 3 daného 

ustanovení se pak nacházela úprava jednorázového odškodnění pro pozůstalé po zemřelém, 

která taxativnímu výčtu pozůstalých stanovovala fixní částky, což vedlo k vyloučení 

subjektivního posuzování daného případu soudem za zhodnocení všech relevantních okolností 

toho kterého případu, což bylo (stejně jako ohodnocení bolestného a ztížení společenského 

uplatnění) nejednou kritizováno civilistickou doktrínou i praxí.
76

  

Mechanické a tabulkové výpočty byly v rozporu s moderním evropským pojetím odčiňování 

imateriální újmy a proto byla změna celého konceptu úpravy imateriální újmy v OZ vysoce 

žádoucí a nezbytná. 

7.2.  Povinnost odčinit imateriální újmu 

Občanský zákoník vychází ze zásady, že újmu si nese každý sám. Jen v určitých zákonem 

stanovených případech, pokud jsou splněny určité zákonem stanovené předpoklady, dochází 

ke vzniku povinnosti nahradit újmu ze strany škůdce.
77

 

Přestože občanský zákoník sjednotil pravidla pro nahrazování obou typů újmy: pro vznik 

povinnosti nahradit materiální či odčinit imateriální újmu platí stejné podmínky, zásady 

a předpoklady, tak na rozdíl od škody jako újmy na jmění, nárok na odčinění imateriální újmy 
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 Ustanovení § 15 OZ 1964. 

75
 Eliáš, K. Jak hradit škodu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, 16(07), s. 258. 

76
 Pospíšilová, Z. Vybrané aspekty ochrany osobnosti. In: Dvořák, J., Malý, K. a kol. 200 let Všeobecného 

občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 357–358. 
77

 Vítová, B., Dohnal J., Kotula J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. 

Komentář k § 2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 2015, s. 11. 
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vzniká pouze tehdy, pokud je tak ujednáno mezi stranami,
78

 nebo v případech, kdy tak stanoví 

zvlášť zákon.
79

  

Zákonodárce se pokusil zmírnit dopad tohoto tvrdého pravidla tím, že včlenil velký počet 

případů odčiňování imateriální újmy přímo do občanského zákoníku. Půjde tak o případy 

protiprávního zásahu do přirozených práv člověka (§ 2956), poškození věci ze svévole 

nebo škodolibosti (§ 2969), kdy vzniká povinnost odčinit tzv. cenu zvláštní obliby, dále 

pociťování vzniklé újmy jako osobního neštěstí (§ 2971), vzniku újmy za narušení dovolené 

(§ 2543) a pokud spolek poruší základní členská práva svého člena závažným způsobem, má 

tento právo na přiměřené zadostiučinění (§ 261).
80

 Úprava povinnosti odčinit újmu se může 

vyskytovat i v jiných obecně závazných předpisech, je však nutno zmínit, že ústavní pořádek 

České republiky stanoví, že povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona.
81

 To znamená, 

že podzákonné právní předpisy nemohou samy o sobě ukládat povinnosti, mohou pouze 

konkretizovat ty založené zákonem nebo právním předpisem, který se nachází na vyšším 

stupni v hierarchii právních předpisů České republiky (ústavní zákon, vyhlášená mezinárodní 

smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR dle čl. 10 Ústavy nebo obecně závazný právní předpis 

Evropské unie).
82

  

7.3.  Předpoklady vzniku povinnosti odčinit imateriální újmu 

Pro vznik povinnosti odčinit imateriální újmu musí být splněny tyto předpoklady: 

7.3.1. Jednání 

Jednání lze vymezit jako „určité aktivní působení na sociální kontext“.
83

 Může se jednat 

o určitý pohyb nebo pasivitu, určitý jev, činnost, anebo nečinnost. Může být vědomé 

a účelové stejně jako bez specifického účelu. Z právního hlediska rozlišujeme dvě jeho formy: 

konání (faktická činnost nebo právní jednání) či nekonání (opomenutí v případě, kdy má 

                                                 

78
 V případě smluvního ujednání se jedná o konkrétní dohodu mezi stranami či smlouvu prospěch třetího. 

79
 Ustanovení § 2894 odst. 2 OZ. 

80
 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1498–1499. 
81

 Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a 

v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ 
82

 K tomu srov. např.: Dvořák, J., Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl 

první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 112–118.  
83

 Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 82. 
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osoba zákonnou povinnost konat).
84

 Je nutno podotknout, že jednání je třeba odlišit 

od deliktní způsobilosti, která chybí např. při některých úkonech ne plně svéprávných osob 

(např. dětí či duševně nemocných), kteří sice mohou jednat v právním slova smyslu, ale plně 

či zčásti za své jednání neodpovídají. Naproti tomu není jednáním úkon v donucení, ať už pod 

působením síly nebo pohrůžkou použití síly, stejně tak nekontrolovaný pohyb např. ve spánku 

či v reflexu, v úleku nebo bezvědomí.
85

 

Občanský zákoník upravuje 3 základní skutkové podstaty vzniku povinnosti k odčinění škody 

obecně: úmyslné porušení dobrých mravů, porušení zákona a porušení smluvní povinnosti. 

Předpoklady vzniku povinnosti odčinit škodu jsou u každé z těchto skutkových podstat jiné 

a je třeba je striktně odlišovat a zkoumat.
86

  

Jak již bylo řečeno výše, pouze v zákonem stanovených případech pak nastupuje také 

povinnost odčinit imateriální újmu (vedle újmy materiální, nebo samostatně).  

7.3.1.1. Základní skutkové podstaty 

7.3.1.1.1. Úmyslné porušení dobrých mravů 

První případ se týká úmyslného porušení mimoprávní povinnosti, které je zde postaveno 

naroveň porušení zákonné či smluvní právní povinnosti. Může jít jak o případy výslovně 

právem neupravené, tak o jednání, které je právem upravené a není protiprávní, tedy 

o oprávněný výkon práva, který ale směřuje k poškození jiného (zneužití práva či šikanózní 

výkon práva), a je v rozporu s dobrými mravy.
87

 Pojem „dobré mravy“ je pojmem obecným, 

s interpretační funkcí a dle ÚS se jimi rozumí „souhrn etických, obecně zachovávaných 

a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby 

každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. 

Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru 

a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, 

na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu“.
88
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 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. § 2521 až 3081. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 922. 
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Jednání v rozporu s dobrými mravy je např. vyzrazení osobního tajemství po skončení 

přátelského vztahu, systematické a bezohledné navádění jiného k porušení smlouvy, škůdcovo 

využívání formálních nedostatků způsobených jím samým nebo registrace internetové 

domény za účelem poškození jiného (jehož jméno je spojeno právě se škůdcem účelově 

registrovanou doménou).
89

  

Aby vznikl nárok na odčinění újmy, musí poškozený prokazovat všechny nutné zákonné 

podmínky: jednání v rozporu s dobrými mravy, vznik újmy, příčinnou souvislost vztahující se 

k jednání i ke vzniku újmy a zavinění ve formě úmyslu, vztahující se k jednání, újmě 

i příčinné souvislosti.
90

 Subjekt musí být deliktně způsobilý, pokud je jeho deliktní 

způsobilost omezena, je potřeba zkoumat konkrétní způsobilost k deliktnímu jednání 

v závislosti na subjektivní způsobilosti své jednání posoudit a ovládnout.
91

 Za zmínku stojí, že 

pokud při vzniku újmy při porušení dobrých mravů škůdce vykonával své právo, povinnost 

k odčinění újmy mu vznikne pouze, pokud jako svůj účel sledoval poškození jiného 

(např. jednal ze zákeřnosti, msty, vykonával své právo šikanózním způsobem nebo projevil 

nepřiměřenou ziskuchtivost).
92

  

7.3.1.1.2. Porušení zákona 

Druhý případ obecné skutkové podstaty ohledně vzniku povinnosti odčinit újmu se týká 

porušení zákona, a člení se na dvě kategorie:  

a) porušení absolutního práva a právních statků poškozeného zaviněným 

protiprávním jednáním,  

b) porušení relativního práva a právních statků poškozeného chráněných 

tzv. ochrannou normou zaviněným protiprávním jednáním. 

Předpoklady pro vznik povinnosti nahradit újmu jsou zde protiprávní jednání škůdce 

spočívající v porušení zákonem stanovené povinnosti, vznik újmy, příčinná souvislost 

mezi nimi a zavinění.
93

 V prvním případě se zjišťuje, zda protiprávní čin zasáhl absolutní 
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práva, mezi která patří osobnostní práva, věcná práva a práva k nehmotným statkům. Případ 

druhý je složitější, zkoumá se, zda protiprávní jednání vedlo k porušení účelu právní normy.
94

 

Tato skutková podstata a protiprávní zásah do absolutního práva osobnostního bude 

nejčastějším důvodem vzniku povinnosti odčinit imateriální újmu. 

7.3.1.1.3. Porušení smluvní povinnosti 

Poslední základní skutková podstata se týká porušení smluvních ujednání, kdy vznik 

povinnosti nahradit újmu je vázán na naplnění těchto 3 předpokladů: porušení smluvní 

povinnosti, vznik újmy a existence příčinné souvislosti mezi nimi. Nevyžaduje se zavinění 

a škůdce se může bránit pouze tzv. liberačními důvody, jimiž je mimořádná nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
95

 Dílčí liberační důvody pak 

obsahují ustanovení OZ týkající se konkrétních typů smluv. Jelikož většina smluv má účel 

zejména ekonomický, zdá se, že vznik imateriální újmy vázaný na porušení smlouvy bude 

spíše okrajovou záležitostí. Existují ale i smlouvy týkající se např. zdravotní péče, kde 

porušení může nezřídka vést k povinnosti odčinit imateriální újmu. Nelze zapomínat ani 

na možné rozšíření povinnosti k odčinění imateriální újmy dle § 2894 odst. 2 OZ stran 

smluvních partnerů.
96

 

7.3.1.2. Absence jednání 

Újmu lze v některých zákonem stanovených případech přičíst osobě i bez ohledu na její 

jednání (a tedy bez ohledu na její zavinění), kdy ke vzniku škodné události dojde v důsledku 

právně relevantní události, nebo v důsledku vzniku protiprávního stavu, ať už působením 

přírodních sil, v souvislosti s provozem určité rizikové či nebezpečné činnosti 

(např. nebezpečný výrobní, technologický, vědecký, dopravní či jiný provoz) nebo v jiných 

případech stanovených zákonem. Nastává zde objektivní odpovědnost za výsledek, který je 

určitým možným rizikem spojeným s již zmíněnou rizikovou činností, která ale může na 

druhé straně představovat významnou společensky prospěšnou aktivitu, a proto by bylo 

nevhodné nebezpečnou činnost či činnost podléhající rizikům zcela zakazovat.  
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Tyto kvalifikované události upravují zvláštní skutkové podstaty OZ, kterými jsou: škoda 

z provozní činnosti, škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným a škoda z provozu 

dopravních prostředků.
97

 V souvislosti s imateriální újmou půjde především o újmu vzniklou 

na životě či zdraví. 

Mezi další specifické skutkové podstaty upravené OZ týkající se i možného vzniku 

imateriální újmy (zejména újmy na životě a zdraví člověka), patří škoda způsobená tím, kdo 

nemůže posoudit následky svého jednání,
98

 škoda způsobená osobou s nebezpečnými 

vlastnostmi,
99

 škoda způsobená zvířetem,
100

 škoda způsobená věcí
101

 a škoda způsobená 

vadou výrobku.
102

 

7.3.2. Vznik imateriální újmy 

Ne každá imateriální újma je relevantní z hlediska deliktního práva, resp. nemusí se jednat 

o újmu způsobilou náhrady (odčinění). Jak již bylo řečeno výše, dle platného práva se 

odčiňuje vzniklá imateriální újma pouze tehdy, pokud je tak ujednáno mezi stranami, nebo 

pokud tak stanoví přímo zákon (na rozdíl od vzniklé újmy materiální, která se, při splnění 

ostatních nutných předpokladů, nahrazuje vždy). Jelikož zde zákonodárce použil numerus 

clausus, nelze analogicky rozšiřovat povinnost k odčiňování imateriální újmy, s výjimkou 

dohody stran.
103

  

Za zmínku stojí, že zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)
104

 se k úpravě náhrady 

imateriální újmy staví opačně než OZ: v ustanovení § 3 odst. 2 přiznává náhradu nemajetkové 

újmy ve všech případech, kdy je dle téhož zákona uložena povinnost nahradit újmu. Zde je 

opět vidět nepřesné a zmatečné používání pojmu „újma“, které ale na rozdíl od škody v sobě 

nově dle OZ zahrnuje jak nemajetkovou, tak majetkovou újmu, proto by mělo být užíváno 

koncepčně správně v rámci celého právního řádu. ZOK stanoví povinnost k náhradě 

nemajetkové újmy při každém porušení primární zákonné povinnosti podle ZOK, ale pokud je 

primární povinnost stanovena OZ, tak se jí rozšíření dle tohoto ustanovení ZOK netýká, 
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třebaže by dopadala i na obchodní korporace a jejich právní úpravu.
105

 Toto ustanovení se též 

netýká porušení smluvní povinnosti, které je upraveno obecnými pravidly v OZ. Proto může 

docházet k situacím, kdy bude v rámci jedné smlouvy porušeno více jejích ustanovení, 

přičemž některá budou porušením smluvní, a některá zákonné povinnosti. Je tedy namístě 

vždy posuzovat, zda došlo porušením smlouvy současně k porušení zákona, jelikož, jak už 

bylo řečeno, při porušení smlouvy se imateriální újma nahrazuje jen při výslovném sjednání 

(a to jak v OZ, tak v ZOK).
106

 

7.3.2.1. Protiprávní zásah do přirozených práv člověka 

Této problematice je věnována pozornost v druhé části diplomové práce, kde jsou podrobně 

popsány jednotlivé druhy imateriální újmy. 

7.3.2.2. Vznik osobního neštěstí (malá generální klauzule) 

Základní předpoklady pro vznik povinnosti odčinit imateriální újmu rozšiřuje ustanovení 

§ 2971 OZ, označované jako tzv. malá generální klauzule odčiňování nemajetkové újmy, kdy 

oprávněným žadatelem o odčinění může být každý, kdo způsobenou újmu pociťuje jako 

osobní neštěstí. Jde o ustanovení, které subsidiárně podporuje poškozenou osobu.
107

 

Prvotně se týká případů, kdy poškozenému nenáleží náhrada na základě jiného právního 

ustanovení, ale imateriální újma skutečně nastala, a tak lze subsidiárně přiznat poškozenému 

za splnění určitých předpokladů její náhradu.
108,109

 

V druhé řadě pak jde o případy, kdy je oprávněným subjektem tzv. druhotná oběť, tedy ten, 

proti němuž škodné jednání nesměřuje bezprostředně, ale toto jednání má takovou intenzitu, 

že jeho následkem je způsobení osobního neštěstí sekundární oběti.
110

 

Nárok poškozeného vzniká za kumulativního splnění několika podmínek: újma musí být 

způsobena protiprávní činem, který škůdce spáchal za zvláštních okolností, a to zejména 
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v důsledku porušení důležité právní povinnosti z hrubé nedbalosti anebo úmyslně z touhy 

ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné.
111

 

Dle P. Vojtka zvolená terminologie pokulhává i v tom, že nárok se přiznává „každému“ a není 

tak zcela jednoznačné, zda pocit osobního štěstí lze spojovat pouze s právy člověka 

s návazností na § 3 odst. 1 občanského zákoníku nebo též s právy jiných subjektů: 

právnických osob, kterým zákon přiznává přiměřené zadostiučinění za způsobenou 

nemajetkovou újmu např. v souvislosti s nekalou soutěží (§ 2988 občanského zákoníku).
112

 

Důkazní břemeno u druhotných obětí, že u nich skutečně došlo k imateriální újmě, zejména 

psychické bolesti, bude poměrně problematické především u osob, které nejsou blízkými 

osobami dle § 2959 OZ, tedy u kterých bude nezřídka chybět blízký citový vztah k primární 

oběti. Zákon okruh daných případů a situací nevymezuje, a proto bude v této problematice 

zcela zásadní sledovat rozhodovací činnost soudů. Dle P. Bezoušky půjde především 

o případy účastenství u kvalifikovaných nehod, kdy se druhotná oběť ocitla v nebezpečí, 

utrpěla škodu menšího charakteru, byla účastna smrti či ublížení na zdraví primární oběti 

apod.
113

 Půjde tedy často o způsobení určitého šoku, strachu, stresu, traumatu, psychické 

či fyzické nevolnosti, kdy sekundární oběť, přímý či nepřímý účastník té které dopravní, 

pracovní či jiné nehody, nebo např. svědek sexuálního zneužití, může ze situace vyváznout 

bez viditelné fyzické újmy, ale psychické obtíže či bolesti mohou přetrvávat po dlouhou dobu. 

Jeho újma je zde odvozena od újmy primární oběti na základě jeho osobních psychických 

procesů, kdy dojde ke způsobení osobního neštěstí a negativního ovlivnění jeho života. 

Pod toto ustanovení lze subsumovat i zřejmě méně četné případy, které se budou týkat újmy 

na majetku (škody na věci) či na zvířeti.
114

 Bude nutno zkoumat příčinnou souvislost 

adekvátnosti následku a jeho přičitatelnost škůdci, zejména zda šlo o případ přímé 

bezprostřední zkušenosti druhotné oběti s danou situací, nejen zprostředkování apod. Také u 

osob, jejichž náplň práce je spojena s určitými riziky vzniku psychických újem z podstaty 

povahy jejich povolání, lze nárok odmítnout, přestože pokud by šlo o osoby civilní, újma by 

vzniknout mohla. Jedná se zde především o lékaře, záchranáře, hasiče, vojáky apod.
115
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7.3.2.3. Poškození věci zvláštní obliby 

Množství případů odčiňování imateriální újmy rozšiřuje ustanovení § 2969 odst. 2 OZ, který 

se zabývá škodou na věci, kterou škůdce poškodil ze svévole nebo škodolibosti a způsobil tak 

poškozenému nemajetkovou újmu. Škůdce nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby: jedná 

se o mimořádnou cenu zohledňující citový vztah poškozeného k věci (např. k památeční 

fotografii předků, upomínce na důležitou událost jako je zasazení stromu při narození dítěte 

atp.) nebo jiné nemajetkové zájmy poškozeného.
116

 Jedná se o vznik nemajetkové újmy 

sui generis a odčiňování zahrnuje vedle funkce reparační i funkci satisfakční a sankční: trestá 

škůdce za svévoli či škodolibost při jeho jednání. Výši ceny zvláštní obliby vypočítá 

a zdůvodní poškozený: pokud ji soud shledá za neadekvátní, určí jí za použití § 136 

občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., dále jen „OSŘ“) podle své úvahy.
117

  

7.3.2.4. Újma vzniklá v důsledku narušení dovolené 

Institut imateriální újmy za narušení dovolené je upraven v rámci celé EU skrze článek 

5 směrnice č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty 

a zájezdy. V evropských zemích se používá pojem náhrada za ztrátu radosti z dovolené (loss 

of enjoyment of the holiday, Entgang von Urlaubsfreude).
118

 OZ1964 tento institut 

neupravoval, poškozený mohl požadovat náhradu za ztrátu požitků z dovolené pouze podle 

§ 13 OZ1964 jakožto vzniklé nemajetkové újmy způsobené zásahem do osobnostních práv. 

Nový občanský zákoník právo poškozeného na odčinění imateriální újmy za narušení 

dovolené stanovil v rámci obecné úpravy zájezdu. Dle § 2543 odst. 1 vzniká nárok zejména 

tehdy, dojde-li ke zmaření či podstatnému zkrácení zájezdu. Účelem zájezdu je zajistit 

dostatečný odpočinek subjektu v rámci placené služby, a proto v případech porušení 

povinnosti pořadatele podle smlouvy o zájezdu (včetně porušení povinnosti dalších osob, 

které zákazníkovi poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu), při kterém dojde 

k zásadnímu a podstatnému narušení či zmaření dovolené, vzniká nárok na odčinění 

imateriální újmy.
119

 Porušení povinnosti pořadatele musí být určité intenzity, nepůjde 

o banální porušení jako je např. krátké zpoždění dopravního prostředku: jedná se o případy 
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jako je hospitalizaci klienta v nemocnici v důsledku infekčního onemocnění vzniklého 

z porušení hygienických předpisů v místě ubytování, lživá informace o lokalitě, kde se 

nachází ubytování (hotel se nachází daleko od pláže, ač byl uveden v těsné blízkosti) atp.
120

  

Pořadatel se může zprostit povinnosti odčinit újmu dle obecného ustanovení § 2913 odst. 2 

OZ, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.  

7.3.2.5. Porušení základních členských práv člena spolku závažným způsobem 

Posledním typem imateriální újmy výslovně stanovené občanským zákoníkem je újma 

vzniklá členu spolku na jeho základních členských právech při jejich zvlášť závažném 

porušení ze strany spolku. Ustanovení § 261 odst. 1 OZ ukládá spolku povinnost poskytnout 

svému členu přiměřené zadostiučinění; to neplatí, namítne-li spolek neuplatnění práva členem 

spolku v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo do tří 

měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut 

podle § 260 OZ.
121

 

7.3.3. Kauzalita a přičítání 

Příčinnou souvislost (kauzální nexus) je možno chápat jako „přičítaní vzniklé újmy škůdci“: 

právně relevantní újma, resp. její vznik, se musí přičítat buď škůdcově jednání, jednání osoby, 

za kterou škůdce odpovídá, nebo věci, nad kterou vykonává dohled, resp. kterou má ve své 

moci. Přímo osobě škůdce se taková újma přičte v případech objektivní odpovědnosti, i když 

ke škodné události dojde nezávisle na jeho jednání.
122

 

Příčinná souvislost se nejprve zkoumá z hlediska přírodní kauzality, tedy na základě 

přírodních zákonů, pak nastupuje zkoumání kauzality právní. Zkoumání probíhá za pomoci 

dvou hlavních teorií, teorie conditio sina qua non a teorie adekvátnosti.  

První zmíněná teorie vychází ze zkoumání toho, zda skutečnost, jež má být právně relevantní 

příčinou, byla nutnou podmínkou pro právně relevantní následek, který nastal způsobem, 

jakým nastal. Konkrétní následek může mít totiž mnoho příčin, kauzální vazby a řetězce 
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vážící se na něj mohou být v zásadě nekonečné, a proto se musí vygenerovat taková právně 

relevantní událost, kterou si nelze odmyslet, aniž by nutně odpadl i způsobený následek, 

způsobená újma.
123

 

Teorie adekvátnosti operuje s tím, zda je vůbec v lidských silách předvídat možný závadný 

následek, protiprávní jednání a následný vznik újmy. Opírá se o hledisko a pohled tzv. 

optimálního pozorovatele, osoby, která zahrnuje veškerou zkušenost své doby.
124

  

Prokázání příčinné souvislosti je povinností na straně poškozeného, který dokazuje, že 

v důsledku pochybení (jednání, opomenutí) škůdce či objektivním vznikem protiprávního 

stavu újma nastala. Nestačí jen prokázání určité pravděpodobnosti příčinné souvislosti 

či prokázání okolností, které její existenci nasvědčují. Nedostatečná je obecná úvaha 

o pravděpodobných následcích určitého jednání či stavu nebo pouhé připuštění, že újma 

vznikla. Rozhodující je věcná souvislost relevantní příčiny a relevantního následku 

v konkrétním případě. Musí jít o příčinu hlavní, důležitou, podstatnou a značnou. Zkoumá se, 

zda by k újmě došlo nebýt určité skutečnosti, a naopak. To ovšem nevylučuje možnost vzniku 

multikauzální újmy, tedy újmy, která vznikla v souvislosti s více právně relevantními 

příčinami, soud pak zkoumá a hodnotí jejich „kvalitu“ a vliv na způsobenou újmu.
125

 

Dle soudní judikatury je určení příčinné souvislosti otázkou skutkovou, nejedná se tedy 

o otázku právní. Vysoká obtížnost prokazování se týká především vzniku újmy na zdraví, 

způsobené jmenovitě znečištěním životního prostředí, nemocí z povolání či pochybením při 

poskytnutí lékařské péče, ať už úkony zdravotníků či způsobené povahou přístroje 

nebo vlastnostmi podávaného medikamentu.
126

 Požadavek obecných soudů na prokázání 

100% objektivní příčinné souvislosti v medicínských sporech odvrhl ÚS jako nereálný, 

nedosažitelný a neudržitelný. Nabídl doktrínu tzv. „ztráty šance“ (ztráty 

očekávání): „… podle níž soud poměřuje či odhaduje… pravděpodobnost dosažení určitých 

šancí, pokud by byl zvolen určitý postup, a reflektuje tyto šance, zda jsou vyšší nebo nižší než 

ty, které by bylo možno očekávat při nenarušeném či řádném chodu věcí“.
127

 Jinými slovy, 

vychází se z toho, jaké by v případě lékařského postupu lege artis byly statisticky šance 
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(prognózy) na úplné vyléčení, úplné odvrácení smrti či prodloužení života pacienta o určitou 

dobu. 

V praxi se objevují problematické případy např. kumulativní kauzality, kdy více podmínek 

působí nezávisle na sobě, ale společně způsobí újmu, ke které by, pokud by odpadla jedna 

podmínka, nedošlo; dále případy alternativní kauzality, konkurující si kauzality a další.
128

  

7.3.4. Protiprávnost 

Protiprávností (neoprávněností) se rozumí rozpor s objektivním právem, tedy se zákazy 

nebo příkazy právního řádu. V teorii lze rozlišovat protiprávnost jednání či protiprávnost 

následku. Protiprávním je takové jednání, které je v přímém rozporu s právní normou, která 

takové jednání zakazuje (či přikazuje); mimo aktivní jednání se může jednat i o opomenutí 

v případě porušení aktivní povinnosti konat (např. opomenutí zabezpečit stavební konstrukci 

v rozporu se stavebními předpisy atd.). Pokud hovoříme o protiprávnosti vztažené k následku, 

jedná se o existenci negativní změny vzniklé v důsledku dotčení právem chráněných zájmů.
129

 

Protiprávnost je ryze objektivní kategorie, která představuje záporné hodnocení zásahu 

ze strany státní moci.
130

  

7.3.5. Zavinění 

Zavinění je kategorií subjektivní, týká se duševního života škůdce a představuje psychický 

(duševní) vztah škůdce k vlastnímu jednání příčícímu se objektivnímu právu a k újmě jako 

protiprávnímu následku takového jednání. Zavinění se dělí na úmyslné a nedbalostní dle toho, 

zda obsahují prvek vědění i vůle. Tak rozlišujeme úmysl přímý (škůdce ví, že může způsobit 

škodlivý následek a chce ho způsobit) a úmysl nepřímý (škůdce ví, že může způsobit škodlivý 

následek a pro případ, že ho způsobí, je s tím srozuměn); v případě nedbalosti buď škůdce, 

přestože má znalost o možném škodlivém následku, spoléhá na to, že nenastane (vědomá 

nedbalost), nebo ani neví o možném způsobení škodlivého následku, ačkoli tak vědět může 

a má (nevědomá nedbalost).
131
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V nové právní úpravě došlo k významné koncepční změně, kdy nestačí objektivní 

odpovědnost v případě obecného satisfakčního nároku na odčinění imateriální újmy: 

neoprávněný zásah do osobnostních práv zůstal sice deliktem bez ohledu na zavinění, ale 

pro vznik nároku na odčinění vzniklé újmy je potřeba škůdcovo zavinění.
132

 Jedná se však 

o základní obecné pravidlo založené na subjektivním principu, v případě některých zvláštních 

skutkových podstat je zachován princip objektivní povinnosti, co se satisfakčního nároku 

týká.
133

 

Objektivní povinnost odčinit újmu bez ohledu na zavinění je v OZ stanovena dle různých 

kritérií, nejčastěji se jedná o nebezpečí vzniku újmy v souvislosti s mimořádně nebezpečnou 

činností, nebezpečí z důvodu vadné nebo chybné věci, zvýšeného rizika, dále pokud lze nalézt 

úzký vztah mezi individuální výhodou a rizikem a též z důvodů sociálních.
134

 Nastalý 

výsledek, který je v rozporu s objektivním právem a představuje újmu, má dotyčná osoba 

povinnost nahradit (odčinit), pokud se nezprostí této povinnosti na základě tzv. liberačních 

důvodů stanovených OZ; v případě přísné absolutní objektivní povinnosti liberační důvody 

neexistují. Podmínky vzniku této striktní povinnosti musí být stanoveny zákonem a jsou spíše 

výjimečné: právo a právní povinnosti musí být předvídatelné a nelze ukládat povinnost 

odčinit újmu jen na základě analogie. Tak vzniká povinnost k odčinění újmy vzniklé 

v důsledku provozní činnosti
135

, provozu zvláště nebezpečného
136

 nebo újmy vyvolané 

zvláštní povahou provozu dopravních prostředků.
137,138

 K možnosti liberace srov. ustanovení 

§ 2924 a násl. OZ. 

Povinnost k odčinění újmy vznikne i vlastníku zvířete, které újmu způsobilo, či tomu, kdo 

použil vadnou věc při plnění své povinnosti, a v důsledku vadnosti věci došlo ke způsobení 

újmy. Pokud způsobí újmu věc sama od sebe, povinnost náhrady újmy leží na tom, kdo měl 

mít nad věcí dohled; pokud nelze takovou osobu určit, pak na vlastníkovi věci. Podrobné 

podmínky vzniku povinnosti a možnost liberace stanoví OZ.
139
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Také v případech, kdy osoba použije ke své činnosti jinou osobu a ta újmu způsobí v rámci 

výkonu té činnosti, lze hovořit o povinnosti odčinit újmu.
140

 OZ upravuje i povinnosti 

k odčinění újmy osoby, která se vědomě ujme osoby s nebezpečnými vlastnostmi,
141

 

či povinnost dohlížitele k odčinění újmy vzniklé osobou, která nemůže posoudit následky 

svého jednání.
142

 

Povinnosti k odčinění újmy bez ohledu na zavinění vznikne i odborníku, který nesprávně 

či neúplně informuje poškozeného, nebo mu poskytne škodlivou radu za odměnu v záležitosti 

svého vědění či dovednosti.
143

 

7.4. Okolnosti vylučující protiprávnost 

Existují určité skutkové okolnosti, při jejichž naplnění nedojde k neoprávněnému jednání 

a k povinnosti nahradit újmu. Jedná se o svépomoc, svolení oběti (tzv. smluvní licence), 

nutnou obranu, krajní nouzi, přípustné riziko, zákonnou licenci (dovolení zákonem), úřední 

licenci či upřednostnění výkonu kolidujícího jiného práva.
144

  

7.5. Subjekty odpovědnosti za imateriální újmu 

Subjekty odpovědné za vznik imateriální újmy mohou být osoby fyzické i právnické. 

Odpovědnost za neoprávněný zásah do osobnostního práva je založena na objektivním 

principu, tedy bez ohledu na zavinění. Původcem zásahu tak mohou být i osoby omezené 

na svéprávnosti či osoby nezletilé, tedy osoby bez potřebné rozumové či volní způsobilosti.
145

 

Ovšem vznik povinnosti odčinit imateriální újmu se řídí obecnými ustanoveními OZ 

o náhradě škody: platí, že zavinění se vyžaduje vždy, nestanoví-li zákon jinak. Již zmíněné 

osoby omezené na svéprávnosti nebo ne plně svéprávní nezletilci budou odpovídat za danou 

újmu vždy, pokud byli v době svého jednání schopni ho ovládnout a posoudit jeho následky. 

                                                 

140
 Vítová, B., Dohnal J., Kotula J.: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. 

Komentář k § 2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 2015, s. 11. 
141

 Ustanovení § 2923 OZ. 
142

 Ustanovení § 2921 OZ. 
143

 Ustanovení § 2950 OZ. 
144

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1543–1544. 
145
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7.6. Prevenční povinnost 

Dle § 2900 OZ vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každá 

osoba povinna počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 

životě a zdraví nebo vlastnictví jiného. 

Zanedbání či přímo porušení prevenční povinnosti, tedy povinnosti předcházet vzniku újmy, 

může mít přímý dopad na vzniklou újmu, pokud mezi porušením prevenční povinnosti 

a vznikem újmy existuje příčinná souvislost. Velký vliv to může mít např. při stanovení 

přiměřeného zadostiučinění za újmu na zdraví, kdy lze z rozhodnutí soudu dojít i 

k výraznému snížení odčiňující částky v důsledku spoluzavinění poškozeného. Takovým 

případem je např. újma na zdraví v případě nepoužití bezpečnostního pásu či vědomé 

cestování s podnapilým řidičem.
146

 Nemusí se přitom jednat o porušení pouze obecně 

závazných předpisů, ale stačí porušení určitých pravidel chování v daném odvětví, oboru, 

sportu atd. Např. pravidla chování pro lyžaře, vydané Mezinárodní lyžařskou federací FIS 

jsou závazným aktem a jejich porušení je porušením prevenční povinnosti.
147

 Stejně tak 

udeření protivníka v rozporu s pravidly daného (nejen) bojového sportu.
148

 

7.7. Vzdání se práva na odčinění imateriální újmy 

OZ v ustanovení § 2898 zakazuje možnost vyloučit nebo omezit povinnost k náhradě újmy 

způsobené zásahem do přirozených práv člověka (resp. vzdát se možného vzniklého nároku). 

Neznamená to však, že člověk nemůže udělit souhlas se zásahem do svých přirozených práv 

vůbec (pokud to není zákonem vyloučeno, jako např. v případě asistované sebevraždy), pak 

ke vzniku újmy ani nedojde. Kde ale dotyčný souhlas neposkytl nebo nemohl poskytnout, 

nemůže se vzdát ani práva na náhradu újmy na přirozených právech.
149

 Dané ustanovení dále 

zakazuje vyloučení nebo omezení povinnosti nahradit újmu v případech úmyslného či hrubě 

nedbalostního jednání, nebo ve všech případech, je-li újma způsobena slabší straně. 

Další vyloučení možného vzdání se práva na odčinění újmy upravuje ustanovení § 2899 OZ, 

které souvisí s tzv. přijetím nebezpečí oběti, tedy s dobrovolným přijetím určitého rizika 

vzniku újmy. Platí, že ani s přijetím nebezpečí oběti nedochází ke vzdání se práva na odčinění 
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újmy, a to dokonce ani tehdy, pokud poškozený jedná neprozřetelně (bez dostatečného 

logického zdůvodnění či rozmyslu). Důvodová zpráva k OZ zmiňuje např. účast a poškození 

ve sportu, ale také jednání ve prospěch třetího, kdy např. ten, kdo zachraňuje jiného z hořícího 

domu a vědomě na sebe vezme riziko poškození svého zdraví, se tím nevzdává práva na 

odčinění újmy na zdraví. J. Hrádek dané ustanovení spojuje pouze s vědomým jednáním 

ve prospěch třetí osoby (tedy např. záchranné akce, ale ne už účast na sportovních 

aktivitách),
150

 lze se ale přiklánět i k názoru opačnému, a to, že dané ustanovení dopadá i 

na přijetí rizika bez úmyslu jednat ve prospěch třetí osoby, jako je např. chůze 

po zledovatělém neposypaném chodníku či účast v (nejen) rizikových sportovních aktivitách 

jako je bungee jumping atp.
151

 

7.8. Uplatnění vzniklých nároků (právní prostředky ochrany) 

V případě vzniku imateriální újmy lze vzít na zřetel hned několik možných obecných 

či speciálních prostředků ochrany. Mezi obecné prostředky ochrany patří institut svépomoci 

za splnění podmínek v ustanovení § 14 OZ, velmi specifickou ochranu práv osobních, 

zejména rodinných, ale i práv osobnostních představuje ustanovení § 988 odst. 2 OZ, které 

sice samo osobní práva vylučuje z okruhu práv, která mohou být předmětem držby 

či vydržení, ale zároveň stanoví: „… Kdo však vykonává osobní právo poctivě, je oprávněn 

své domnělé právo vykonávat a hájit.“ Jelikož se nejedná o držbu, tento způsob ochrany je 

pouze obdobný ochraně držby, tj. jde o „prozatímní zachování skutkového stavu až do doby 

konečného rozhodnutí o právním poměru“.
152

 

Ochranu nároku lze zajistit i mimosoudní konsenzuální dohodou mezi stranami, pokud se 

však strana poškozená nedohodne se škůdcem či jinou osobou povinnou k náhradě újmy 

na dobrovolném plnění, může se obrátit na soud se svým nárokem. Nejčastějším prostředkem 

ochrany poškozeného je podání žaloby, jako další lze uplatnit vzájemný návrh 

či kompenzační námitku. Pokud k újmě došlo v souvislosti se spácháním trestného činu, je 

možné žádat náhradu újmy i v trestněprávním řízení v rámci tzv. adhezního řízení.
153
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Soudní ochranu v rámci občanského soudního řízení lze dělit na a) ochranu před zahájením 

řízení v rámci tzv. předběžných řízení jako např. smírčího řízení v § 67–69 OSŘ, b) ochranu 

poskytnutou prostřednictvím předběžných opatření a c) ochranu poskytovanou 

prostřednictvím žalob mimo žaloby negatorní a restituční uvedené v § 82 odst. 1 OZ. 

Nejčastěji se bude jednat o žalobu na určení práva
154

 nebo žalobu na náhradu újmy vzniklé 

neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti.
155

 

Zvláštními prostředky ochrany jsou pak právě žaloba negatorní
156

 a restituční
157

, které mají 

hmotněprávní základ v § 82 odst. 1 OZ. 

Ze zvláštních zákonů plynou nároky specifické, jako např. právo na odpověď, právo 

na dodatečné sdělení či vysvětlení nebo na odstranění závadného stavu.
158

 

Soudní poplatek při zahájení návrhu na odčinění imateriální újmy v penězích činí 2.000 Kč 

v případech sporů do částky 200.000 Kč; pokud se spor týká částky vyšší než 200.000 Kč 

pak 1 % z dané částky. Je-li předmětem sporu ochrana osobnosti (včetně podání návrhu 

na nepeněžité odčinění nemajetkové újmy), pak se platí poplatek 2.000 Kč.
159

 

7.9. Odčiňování imateriální újmy 

Institut odčiňování imateriální újmy je velmi významným fenoménem moderní doby, kdy 

při zpochybnění existence vzniklé újmy a následného neodčinění by porušení osobnostních 

práv zůstalo bez jakýchkoliv postihů, pokud by současně s porušením osobnostních práv 

nedošlo i k újmě na majetku.
160

 Přesto velké množství právních řádů striktně omezuje 
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a reguluje náhradu nemajetkové újmy: ne kvůli vymezení majetkové újmy jakožto závažnější, 

ale z důvodu obtížného vyhodnocení a kvantifikování újmy ideální.
161

 

Občanský zákoník, v rámci ustanovení o osobnosti člověka a její ochraně, opustil zařazení 

nároku na odčinění imateriální újmy v penězích při zásahu do osobnostních práv, kde zůstal 

pouze nárok odstraňovací či zdržovací.
162

 Odčinění imateriální újmy je upraveno v rámci 

ustanovení závazků z deliktů, kde došlo ke sjednocení právního režimu nahrazování 

majetkové a nemajetkové újmy pod shodnými pravidly, přestože vzniklá materiální újma se 

na rozdíl od imateriální újmy hradí vždy. 

Je bezpochyby, že v mnoha případech způsobená imateriální újma může mít na osobu 

a především její psychický stav daleko těžší dopad, než způsobená újma na jmění, proto se 

tato právní úprava zdá být poněkud přísná. Striktnější regulace možnosti vzniku práva na 

náhradu imateriální újmy je ale logická, vzhledem k obtížnému posuzování a vyčíslování 

objektivně neměřitelné imateriální újmy, kdy její náhrada nemůže být ekvivalentem vzniklé 

újmy, ale jedná se jen o pouhé zmírnění jejího dopadu formou poskytnutí peněžitého 

zadostiučinění.
163

 

Sjednocením pravidel došlo také k vyřešení zapeklitých situací souběhů práv z titulu ochrany 

osobnosti a z nároku na náhradu škody, kdy docházelo k duplicitnímu vymáhání totožných 

nároků z těchto rozdílných titulů. Věcná příslušnost soudů byla k 1. lednu 2014 sjednocena 

zrušením věcné příslušnosti krajských soudů pro rozhodování sporů z titulu ochrany 

osobnosti.
164

 Do té doby nebylo výjimkou podávání žalob k okresnímu soudu z titulu náhrady 

škody na zdraví a ke krajskému z titulu ochrany osobnosti ze stejných skutkových tvrzení, 

které ale naráželo na porušení zásady „ne bis in idem“, kdy poškozený neunesl břemeno 

důkazní a nedokázal prokázat nedostatečnou satisfakci za odškodnění z titulu škody na zdraví 

vzhledem k dalším tvrzeným újmám souvisejícím s ochranou osobnosti.
165,166
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Někteří autoři ale hodnotí odebrání věcné příslušnosti ve věcech ochrany osobnosti krajským 

soudům jako překvapivé a nepříliš zdařilé, jelikož obecně se krajské soudy mají v prvním 

stupni zaobírat skutkově či právně složitějšími případy a v neposlední řadě občanský zákoník 

klade na všeobecné osobnostní právo a jeho ochranu veliký důraz.
167

 

7.9.1. Přiměřené zadostiučinění 

Imateriální újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které bude poskytnuto v penězích, 

nelze-li jiným způsobem skutečně a dostatečně způsobenou újmu odčinit.
168

 Peněžitá náhrada 

újmy tak nastupuje až poté, nelze-li očekávat spravedlivé odčinění jiným způsobem.  

Poškozenému má být, jak již název institutu napovídá, „učiněno zadost“, a to buď nabytím 

přesvědčení, že škůdce lituje svého činu, k čemuž slouží morální satisfakce, nebo si má 

za peníze škůdce obstarat lepší či příjemnější život, což by mu pomohlo ke zmírnění pocitu 

křivdy, kterou mu škůdce způsobil (peněžitá/relutární satisfakce). Morální satisfakce může 

mít podobu omluvy (i veřejné), odvolání znevažujícího či difamujícího výroku, konstatování 

výroku soudního rozhodnutí, že došlo k zásahu do osobnostních práv dotčené osoby 

(např. rozsudek vydaný v trestním řízení vedeném proti žalovanému konstatující porušení 

osobnostních práv může mít velký satisfakční účinek),
169

 uveřejnění soudního výroku 

v médiích atd.
170

  

Při rozhodování o přiměřeném zadostiučinění musí soud na prvním místě zkoumat, zda vůbec 

jsou splněny zákonné povinnosti k odčinění újmy přiměřeným zadostiučiněním, poté zda 

nebude dostačující morální satisfakce a až nakonec nastupuje možnost peněžní (relutární) 

satisfakce, která má subsidiární povahu.
171

 OZ nestanoví minimální ani maximální hranici 

pro určení výše zadostiučinění v penězích, pouze stanoví, že musí být přiměřené. Ustanovení 

§ 2953 OZ pak dává soudu možnost přiměřeně snížit náhradu újmy v penězích z důvodů 

zvláštního zřetele hodných: zkoumá zejména skutečnosti, za kterých k újmě došlo, k osobním 

a majetkovým poměrům člověka, který újmu způsobil (zda nemůže dojít ke zcela likvidačním 

                                                 

167
 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 

s. 316. 
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 Ustanovení § 2951 odst. 2 OZ. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1088/2005. 
170

 Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 1683. 
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účinkům na život škůdce)
172

 a stejné poměry pak posoudí u poškozeného. Je tedy, v souladu 

s § 136 OSŘ, zcela na úvaze soudu zhodnotit a určit výši nároku poškozené osoby. Náležité 

odůvodnění výroku o náhradě škody je samozřejmostí.  

Zákonodárce však v ustanovení § 2957 OZ poskytl alespoň určité minimální vodítko, jak 

při určení způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění postupovat. Dle daného ustanovení se 

musí přihlížet k okolnostem zvláštního zřetele hodným, které zásah do nemajetkových práv 

provázejí. Jedná se o:  

 úmyslné způsobení újmy 

 způsobení újmy s použitím lsti či pohrůžky 

 zneužití závislosti poškozeného na škůdci 

 násobení účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost 

 diskriminační jednání vůči poškozenému v souvislosti s jeho pohlavím, zdravotním 

stavem, etnickým původem, vírou 

 jiné obdobně závažné důvody. 

Dále se přihlédne k obavě poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, 

pokud je škodná událost vyvolala. Zákonodárce tak imperativně stanoví možné okolnosti, 

které soud musí zkoumat a vyhodnotit při uznání nároku na přiměřené zadostiučinění a jeho 

výši.  

Velmi podrobný metodický návod, jak lze postupovat, resp. na co se zaměřit a zohledňovat 

při rozhodování o způsobu odčinění nemajetkové újmy a výši přiměřeného zadostiučinění, 

zpracoval a nabídl I. Telec. Zajímavým se jeví např. zkoumání vědomí pachatele o významu 

újmou postiženého statku pro oběť, vědomí pachatele o obvyklých a zvláštních následcích 

zásahů na straně oběti s ohledem na konkrétní osobní nebo majetkové poměry či její stav, 

míra zátěže oběti v poměru k běžnému životu nebo chodu věcí, vliv újmy na postavení 

a uplatnění oběti ve společnosti,…, dále např. osobní, majetkové a další okolnosti na straně 

pachatele, jeho pohnutky, polehčující a přitěžující okolnosti apod., stejně jako okolnosti 

na straně oběti čítající odpuštění škůdci, ale také chování typu lehkomyslnost, vyzývavost, 

vybízení, ponoukání, provokace atd.
173
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 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 2954/11, který se sice týká adhezního 

řízení o náhradě škody v rámci trestního řízení, to však ve své podstatě nahrazuje občanskoprávní řízení: nález je 

tak svými závěry aplikovatelný i na případy občanskoprávního řízení týkajícího se náhrady újmy.  
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 Telec, I. Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Právní rozhledy. Praha: Economia, 2010, 

18(4), s. 144–152. 
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Při vycházení z konkrétních skutkových okolností toho kterého případu a objektivně 

přezkoumatelných hledisek však nesmí docházet k porušování základních právních principů: 

právní jistoty a legitimního očekávání. To znamená, že v praxi nesmí být újma poškozených 

ve srovnatelných případech za srovnatelných skutkových okolností odčiňována rozdílně, tedy 

soud musí přihlížet při své rozhodovací činnosti k jiným případům podobného druhu.
174

 

Přiznání povinnosti plnit poškozenému přiměřené zadostiučinění v penězích je zcela nezávislé 

na případné povinnosti hradit možnou vzniklou škodu. Nelze ho tedy např. snížit jen proto, že 

škodnou událostí byla způsobena škoda a přiznána její vysoká náhrada.
175

 

Poškozený musí ve svém žalobním návrhu zvolit a konkretizovat způsob zadostiučinění, byť 

v některých případech, jako je ublížení na zdraví, usmrcení nebo svévolné či škodolibé 

poškození věci zvláštní obliby, zákon výslovně stanoví, že odčinění má být poskytnuto 

v penězích.
176

 

7.10. Promlčení nároku 

Je nutné rozlišovat mezi promlčením osobnostního práva jako takového a promlčení nároku 

na náhradu nemajetkové újmy. Předchozí právní úprava výslovně otázku promlčení neřešila: 

judikatura osobnostní práva považovala na rozdíl od práv majetkových za nepromlčitelné 

a z počátku se tak stavěla i k nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích. V roce 2008 

došlo k přelomové změně, kdy Nejvyšší soud ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího 

soudu uveřejnil rozsudek olomouckého Vrchního soudu,
177

 a tím došlo ke změně právního 

názoru týkajícího se promlčení nároku z nemajetkové újmy: toto právo bylo shledáno jako 

právo majetkové, a tudíž promlčitelné v obecné tříleté promlčecí lhůtě. Tento právní stav 

platil až do přijetí OZ.
178

 

OZ pak přijal nepromlčitelnost osobnostních práv jako takových, ale též promlčitelnost 

nároku na přiměřené zadostiučinění ze způsobené újmy na takovýchto právech.
179 

Ne však 

práv ostatních. V praxi to znamená, že nárok odstraňovací či zdržovací se nepromlčuje a lze 
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 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 25 Cdo 1225/2012; rozsudek Nejvyššího soudu 
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ho tedy soudně vymáhat kdykoliv, naproti tomu nárok na odčinění nemajetkové újmy se 

promlčí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.
180

 

Co se týká újmy, která vznikla na svobodě, životě či zdraví, platí pouze subjektivní tříletá 

promlčecí lhůta, v ostatních případech i objektivní lhůta desetiletá. Pokud škůdce v těchto 

ostatních případech újmu způsobil úmyslně (nebo byla-li způsobena úplatkářstvím), 

prodlužuje se objektivní promlčecí lhůta na let patnáct.
181

 

Začátek běhu subjektivní promlčecí lhůty je vázán na znalost (vědomost) poškozeného o újmě 

a osobě povinné k její náhradě: lhůta počíná běžet okamžikem, kdy mohlo být právo 

uplatněno poprvé u orgánu veřejné moci. Zákon stanoví alternativně dvě možnosti: osoba se 

o újmě, a kdo za ní odpovídá, buď dozvěděla, nebo dozvědět měla a mohla.
182 

Objektivní lhůta začíná běžet dnem, kdy újma vznikla, proto je určení jejího začátku i konce 

nepoměrně jednodušší. Ze zákonných důvodů (např. uzavření mimosoudní dohody 

mezi věřitelem a dlužníkem) může dojít ke stavení promlčecí lhůty. 

V případě, že promlčecí lhůta uplyne a právo nebylo vykonáno, žalovaný může s úspěchem 

uplatnit námitku promlčení a není povinen plnit. 

Otázka promlčení je specifická zvláště u vzniku nemajetkové újmy na zdraví, kdy se škodlivý 

následek (popř. další škodlivý následek či následky) může projevit i později. Dle judikatury 

Ústavního soudu se vědomost o vzniklé škodě netýká jen znalosti o ustálenosti zdravotního 

stavu popř. o jeho stabilizaci, ale vědomost musí obsahovat „všechny další předpoklady 

pro možnost uplatnění nároků v občanském soudním řízení“.
183

 V projednávaném případě se 

poškozený dozvěděl o non lege artis postupu zdravotnického zařízení a s tím souvisejícím 

poškozením jeho zdraví až ze znaleckého posudku s odstupem téměř čtyř let od údajného 

promlčení jeho nároku, jak otázku promlčení vnímaly obecné soudy.  

7.11. Postmortální ochrana 

OZ v § 82 odst. 2 (s návazností na § 22) aktivně legitimuje okruh osob, které se mohou 

domáhat ochrany osobnosti zemřelého. Jedná se o široký okruh tzv. osob blízkých, které se 

mohou domáhat, aby se škůdce zdržel určitého závadného protiprávního jednání zasahujícího 
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do některé ze složek osobnosti zemřelé osoby, nebo aby došlo k odstranění protiprávního 

stavu a obnovení stavu před rušením. Zvláštní aktivní legitimace je svěřena i právnické osobě, 

pokud neoprávněný zásah do osobnostních práv souvisí s činností zemřelé osoby v této 

právnické osobě (§ 83 OZ). 

Osoby oprávněné k postmortální ochraně osobnosti poškozeného se ale nemohou domáhat 

odčinění imateriální újmy způsobené na osobnosti tohoto člověka, neboť zásah 

do přirozeného práva je zde vázán přímo na poškozeného (zemřelého), stejně jako s tím 

související nárok na odčinění imateriální újmy.
184

 Výjimkou je pouze situace, pokud byl 

nárok na odčinění újmy uznán jako dluh za života poškozeného nebo uplatněn u orgánu 

veřejné moci. Pak se tyto nároky stávají součástí jmění člověka a jeho pozůstalosti. Tím se 

však nestávají součástí postmortální ochrany, nýbrž předmětem absolutního majetkového 

dědického práva. Odlišný názor, co se týká možnosti uplatnění práva na odčinění imateriální 

újmy v penězích, zastává T. Doležal, zmiňujíc, že dle stávajícího znění OZ nedochází 

k vyloučení nároků pozůstalých na peněžité zadostiučinění, na které (by) měl nárok 

zemřelý.
185

  

7.12. Daňová povinnost  

Závěrem nelze opomenout, že v případě přijetí peněžité náhrady nemajetkové újmy (ale též 

újmy majetkové, s jistými výjimkami), jsou fyzické osoby osvobozeny od daně z příjmů 

(viz § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Poškozený však musí 

prokázat původ přijatého plnění (náhradu újmy). Právnické osoby od daňové povinnosti 

osvobozeny nejsou, a tudíž přijatou náhradu újmy zdanit musí.
186
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Část druhá 

8. Druhy imateriální újmy 

8.1.  Imateriální újma na přirozených právech 

Povinnost odčinit imateriální újmu v rámci občanského práva vzniká nejčastěji v souvislosti 

s ustanovením § 2956 OZ (v návaznosti na ustanovení § 2894 odst. 2 OZ), kde se výslovně 

ukládá povinnost nahradit vedle škody i nemajetkovou újmu, pokud vznikla na přirozených 

právech člověka. OZ tak odkazuje k již zmíněné první části: ustanovení § 19 odst. 1 OZ 

stanoví, že: „Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená 

práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv 

člověka a způsob jejich ochrany.“ Dle odst. 2 pak platí, že: „Přirozená práva spojená 

s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu. 

Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům 

nebo veřejnému pořádku.“ 

Přirozená práva člověka, jakožto práva nezadatelná a neporušitelná, nejsou právním řádem 

přidělována ani utvářena, nýbrž de facto respektována, uznávána a chráněna. Státní moc má 

pak za úkol zabezpečit jejich všestranný rozvoj.
187

 Demonstrativní výčet obsahuje § 81 a násl. 

OZ, stejně jako jejich ochranu spočívající v upuštění od protiprávního zásahu či odstranění 

vzniklých následků. Předmětná ustanovení rozvíjejí tzv. všeobecné osobnostní právo, jehož 

předmětem jsou nehmotné statky lidské osobnosti: toto jednotně vnímané všeobecné 

osobnostní právo obsahuje neuzavřené množství jednotlivých dílčích osobnostních práv.
188

 

Přirozenoprávní koncepce ochrany osobnosti má svůj základ v mezinárodních lidskoprávních 

smlouvách promítnutých a rozvedených též v Listině základních práv a svobod (dále jen 

„LZPS“), zejména v čl. 7, 8, 10, 13 a 14.
189

 Uznání a ochranu přirozených osobnostních práv 

zaručují i mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, jako např. Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech (dále jen „MPOPP“)
190

, (včetně opčních 
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protokolů),
191

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
192

 Úmluva 

o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), včetně protokolů k této 

Úmluvě,
193

 Úmluva o právech dítěte,
194

 Listina základních práv EU (dále jen „LZP EU“),
195

 

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání,
196

 Úmluva o lidských právech a biomedicíně
197

 včetně Dodatkového protokolu
198

 

atd.
199

 

Osobností se dle teorie i judikatury Nejvyššího soudu rozumí: „… člověk, jako jednotlivec, 

jako subjekt poznání, resp. poznávání, prožívání a jednání ve své společenské podstatě 

i individuálních zvláštnostech, jako nejmenší sociální jednotka i určitá psychofyzická 

a sociálně psychická struktura… Z pohledu psychologie se osobnost může jevit jako historicky 

se krystalizující a vyvíjející se celek, systém duševních (ale nepochybně i duchovních) 

vlastností a tendencí jednotlivce, charakterových rysů, schopností, temperamentu, postojů, 

potřeb a zájmů, vzdělání, náboženského a kulturního zaměření, přičemž jedním z podstatných 

rysů osobnosti je vědomí. Osobnost se projevuje jako dynamický systém, jehož rysy se mění 

podle věkových stupňů, přičemž dosahují relativně větší stálosti v dospělosti. Psychologické 

vlastnosti osobnosti jsou zprostředkovány zvláštnostmi nervového systému, které však samy 

o sobě neurčují charakter, zájmy a sklony člověka. Ty se vytvářejí v procesu individuálního 

vývoje vlivem výchovy, výuky a společenského prostředí vůbec, přičemž aktivita subjektu 

"sebetvoření člověka" v průběhu vývoje roste.“
200

 

Co se týká pojmů člověk a fyzická osoba, je občanský zákoník v řadě svých ustanovení 

terminologicky nejednotný. Někteří autoři rozdíl vidí jen ve stylistické rovině a oba pojmy 

spatřují jako víceméně totožné;
201

 jiní vidí v používání těchto dvou pojmů záměr, kdy člověka 

nelze zcela zaměňovat s fyzickou osobou: „… člověk je vnímán jako komplexní, reálně 

existující biosociální bytost, zatímco fyzická osoba představuje soubor těchto znaků, 
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resp. vlastností člověka, které jsou předpokladem jeho účasti na právních vztazích“.
202

 

Prakticky je pojem „člověk“ v OZ používán ve smyslu komplexní lidské bytosti, 

anebo v případě, kdy se má úprava týkat významné stránky člověka jako této komplexní 

bytosti; pojem fyzická osoba se pak vyskytuje při označení určitých schematických 

a abstraktních vlastností člověka, které mu umožňují být subjektem např. smluvních 

či mimosmluvních vztahů.
203

 

Podle § 2956 OZ platí, že vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho 

přirozeném právu, odčiní mimo újmy i způsobené duševní útrapy. Ty zákonodárce nevymezil, 

půjde však především o: „… stav, kdy vnímání účinku zásahu přesáhne běžnou úroveň 

diskomfortu a projeví se v silnější intenzitě pociťovaných nesnází již jako bolestně prožívaná 

záležitost…“,
204

„… vnitřní mučivé pocity, které mohou, ale nemusejí mít přímou vazbu 

na tělesná zranění (prožívaná trýzeň, strach a utrpení, negativně vnímaný stres, smutek 

a zármutek, úlek, znepokojení, pocit ponížení apod.)“.
205

  

Na závěr je nutno podotknout, že u právnických osob, které nemají přirozená práva 

osobnostní jako osoby fyzické, lze ochranu jejich významných hodnot jako je název, 

soukromí nebo pověst, protiprávní zásah do těchto právních statků a s tím související 

povinnost odčinit imateriální újmu najít v ustanovení § 135 OZ.
206,207

 Další ustanovení 

týkající se imateriální újmy vzniklé na právnických osobách se nachází v oblasti ochrany 

proti nekalé soutěži, srov. §2988–2990 OZ. 

8.1.1. Imateriální újma na životě a zdraví  

Právo člověka na zachování tělesné integrity, která společně se složkou morální tvoří jeho 

osobnost, je uznáváno jako jedno z nejvýznamnějších dílčích práv (v rámci jednotného 
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všeobecného osobnostního práva), která společně tvoří integrální část občanskoprávní 

ochrany osobnosti.
208

 Občanský zákoník upravuje právo na tělesnou integritu jako právo 

přirozené v ustanovení § 81 odst. 2 a § 91 a násl.
209

 Obsahem tohoto práva je jak složka 

pozitivní, která každému jednotlivci zajišťuje právo disponovat se svojí tělesnou integritou, 

jak uzná za vhodné,
210

 tak složka negativní, která brání neoprávněným zásahům, jako je 

např. zákaz usmrcení či ublížení na zdraví.
211

 

8.1.1.1. Imateriální újma na životě 

„Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“
212

 

Základní přirozené lidské právo na život je v právní teorii považováno za neomezitelné, 

neodvolatelné a nezrušitelné absolutní osobnostní právo, které má při střetu s jinými 

základními právy či s veřejným pořádkem vždy přednost.
213

 Dle odst. 4 čl. 6 LZPS však není 

neomezitelné za všech podmínek, odchýlit se od ustanovení „nikdo nesmí být zbaven života“ 

tedy lze, pouze však za splnění určitých zákonem striktně stanovených podmínek. Mezi tyto 

zákonné podmínky, které vylučují vznik deliktní odpovědnosti při újmě na životě, tj. ústavně 

akceptovatelné výluky protiprávnosti, patří stav nutné obrany či krajní nouze, svépomoc 

nebo výkon práv a povinností podle zvláštních předpisů. Okolností vylučující protiprávnost 

zde není svolení poškozeného s jeho usmrcením či ohrožením života.
214

 

Přestože je tedy život člověka považován za nejvyšší hodnotu uznávanou napříč právními 

řády, a tudíž jde o jeden z nejchráněnějších právních statků, nahradit ztrátu na životě (smrt) 

nelze, a to ze zcela logického důvodu, kvůli nemožnosti odčinění ve smyslu nápravy 

či zmírnění způsobené újmy. Stejně tak nelze nahradit např. psychické utrpení před smrtí.
215

 

Ztráta na životě člověka ovšem přesahuje svým rozsahem újmu, která byla způsobena 

konkrétní osobě, a proto právní řád umožňuje zmírnění duševních útrap osob blízkých 
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zemřelé osoby peněžitým odčiněním v rámci práva na soukromý a rodinný život. Jedná se 

o tzv. sekundární oběti, musí jít ovšem o tzv. přímé poškozené, právní úprava neuznává 

nároky nepřímo poškozených třetích osob.
216

  

Předchozí právní úprava vycházela z tabulkového, jednorázového odškodňování konkrétně 

určených pozůstalých, přičemž nebrala v potaz šíři a hloubku jejich citové vazby směrem 

k zemřelému. Např. rozvádějícímu se manželovi měla být přiznána stejná částka jako 

manželovi v plně fungujícím manželství, novomanžel měl získat stejnou náhradu jako manžel 

po 40 letech manželství, potomci byli odškodňováni shodně částkou 240.000 Kč bez ohledu 

na to, zda se o rodiče starali, či o ně dlouhou dobu neprojevovali žádný zájem atd.
217

 I proto 

začaly soudy akceptovat možnost přiznání zadostiučinění i v rámci práva na ochranu 

osobnosti dle § 11 a násl. OZ1964 (a to i osobám vzdáleněji příbuzným, např. prarodičům), 

zejména právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích dle § 13 odst. 2 OZ1964, ale pouze 

ve zcela mimořádných případech. Částka se tak mohla vyšplhat až na milionové odškodnění 

v souladu se svojí satisfakční, preventivně-sankční úlohou.
218

 

Občanský zákoník stanoví v § 2959 škůdci povinnost odčinit duševní útrapy manželu, rodiči, 

dítěti či jiné osobě blízké
219

 po zemřelém. Peněžitá náhrada by měla plně vyvážit jejich 

utrpení: pokud ji nelze (takto) určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Zákonodárce tak stanovil 

kritéria pro odčiňování tohoto druhu újmy poměrně vágně, což přineslo na jedné straně 

pozitivum s ohledem na možnost (povinnost) soudu zkoumat kritéria slušnosti (a míru 

duševních útrap) v tom kterém konkrétním případě, na druhou stranu určitou nejistotu 

a pochyby, zda nebude docházet k nedůvodným rozdílům v rámci soudního rozhodování a 

k rozporu s principem legitimního očekávání dle § 13 OZ.
220

 

Zákonodárce nedefinuje, co subsumuje pod pojem duševní útrapy, zda tím myslí „pouhou“ 

citovou újmu (nervový šok, smutek, žal spojený s úmrtím osoby blízké), či vážnější psychické 

onemocnění rozvinuté v důsledku smrti blízké osoby (např. posttraumatická stresová porucha, 

ale i jiné psychické poruchy, jejichž spouštěčem byla právě smrt dotyčné osoby). V praxi 
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půjde o to, zda bude mít pozůstalý poškozený právo domáhat se odčinění své újmy jen 

podle § 2959 OZ jako sekundární oběť (tzv. reflexní, odvozená újma), nebo bylo-li přímo 

zasaženo do jeho absolutního práva dle § 2910 OZ. S tím souvisí problematika příčinné 

souvislosti, jelikož soudy nebyly v minulosti ochotny uznávat kauzalitu u škodlivého 

následku týkajícího se druhotné oběti, který byl ale až následkem újmy prvotního 

poškozeného.
221

 

Zákonodárce se nepokusil vymezit ani pojem „slušnost“, který lze chápat jako „požadavek 

ohleduplnosti vůči sekundární oběti, tolerance k jejímu utrpení a akceptaci možného 

nadhodnocení výše náhrady,… což musí být založeno na celospolečenském konsenzu“.
222

 

Bude tak nelehkým úkolem soudů, vždy s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu, 

rozhodnout, co je, či není v souladu se zásadami slušnosti, zvláště pokud se týká peněžitého 

ohodnocení. 

Mezi zohledněná kritéria odůvodňující ve svém důsledku konkrétní výši odčiňované újmy 

budou patřit okolnosti na straně škůdce, jako je jeho postoj ke škodné události, jaký dopad 

měla událost na jeho psychický stav (zda události lituje, omluvil se atp.), forma či míra 

zavinění či majetkové poměry škůdce.
223

 U zohledňování majetkových poměrů půjde spíše 

o možnost částku snížit: soudy se budou muset zabývat tím, zda je vůbec pro škůdce reálné 

za svého života částku splatit, a zda pro něj není zcela likvidační.  

Mezi zohledněnými okolnostmi na straně pozůstalých budou hrát v prvé řadě roli úroveň 

a intenzita jejich vzájemného vztahu s usmrcenou osobou, věk zemřelého i pozůstalých, 

závislost pozůstalých na hmotné či jiné pomoci zemřelého, míra spoluzavinění zemřelého 

či případné poskytnutí jiné satisfakce.
224

 Jinou satisfakcí lze rozumět např. odsouzení 

pachatele v rámci trestního řízení, které může být v určitém konkrétním případu 

dostatečnějším zadostiučiněním než přiznání peněžité satisfakce, v jiném ale nemusí být 

důvodem ani pro snížení částky.  

Například pravomocně odsouzený viník nehody spojené s nedbalostním usmrcením (řidič 

automobilu vjel na železniční přejezd a zavinil srážku s vlakem), byl povinen zaplatit částku 

1.000.000 Kč pro manželku a stejnou částku pro dceru usmrcené osoby z titulu náhrady újmy. 
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Soud při stanovení výše satisfakce zohlednil mimo citové a rodinné vazby též pořízení 

společného obydlí manželů na hypoteční úvěr, k jehož splácení zemřelý přispíval podstatnou 

měrou, dále společnou péči o otce zemřelého, který musel být po smrti svého syna umístěn 

v domově pro seniory, a v neposlední řadě nepřiměřenost „vodítka“ dle ustanovení 

§ 444 odst. 3 OZ1964, stanovujícího odškodnění ve výši 240.000 Kč pro manžela a také 

pro dítě v případě, kdy se předmětná škodná událost stala více než 10 let po zavedení těchto 

taxativních částek v OZ1964.
225

  

Poněkud kontroverzně se pak jeví rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 

4 Tdo 1402/2015, které se, v rámci adhezního řízení, týkalo i odčinění nemajetkové újmy 

pozůstalé nezletilé dceři, matce a bratrovi zemřelé, nedbalostně usmrcené řidičem 

motorového vozidla. Řidič na pozemní komunikaci nepřizpůsobil rychlost jízdy situaci 

v silničním provozu, předjížděl v oblasti zákazu předjíždění, přičemž ignoroval i předchozí 

brzdící manévr vozidla jedoucího před ním. Toto vozidlo však brzdilo z významného důvodu, 

jelikož první vůz v řadě začal odbočovat vlevo mimo hlavní komunikaci. V odbočujícím voze 

seděla žena s dcerou, a zaviněním pachatele (tedy předjíždějícího vozu) došlo k následnému 

nárazu a způsobení mnohačetných zranění ženy, kterým na místě podlehla. Pachatel byl 

odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, k trestu zákazu činnosti spočívajícím 

v zákazu řízení motorových vozidel na dobu určitou a byl povinen odčinit újmu nezletilé dceři 

zemřelé ve výši 700.000 Kč; bratr a matka (a též dcera s dalším nárokem) byli odkázáni 

na občanskoprávní soudní řízení ve věci náhrady škody. Původně však obecné soudy dceři 

přiřkly 4.500.000 Kč, bratrovi 1.000.000 Kč a matce 2.000.000 Kč, to ale NS odmítl. NS 

odmítl zejména použití formálně nezávazné Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 

občanského zákoníku), (dále jen „Metodika“, srov. kap. 8.1.1.2.), jíž nižší soudy 

argumentovaly, jelikož ta se týká pouze odčinění újmy na zdraví primárně poškozené osoby, 

ne ztráty života a odčinění sekundárních obětí. NS zde např. akcentuje hledisko zachování 

proporcionality, a jako satisfakční prvek shledává i projednání věci před trestněprávním 

soudem. Jako základní rozpětí výše odčiňované částky se mu pro skupinu citově nejblíže 

spřízněných sekundárních osob jeví jako spravedlivá hodnota 240.000 Kč až 500.000 Kč, 

kterou lze ale modifikovat. Lze ale pochybovat, že toto byl úmysl zákonodárce: jeho záměrem 

bylo jakékoliv tabulkové číslo vymazat a nechat na soudci, aby zvážil míru duševních útrap 
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spřízněné sekundární oběti, a stanovil částku plně vyvažující jejich utrpení, popř. pokud toto 

objektivně nelze, stanovil ji dle zásad slušnosti.
226

 

Zcela nově zákonodárce umožnil v ustanovení § 2959 OZ sekundárním obětem možnost 

odčinění újmy nejen při úmrtí blízké osoby, ale i při jejím závažném ublížení na zdraví. 

Smyslem je odčinit duševní útrapy, které prožívají rodinní příslušníci či osoby citově 

navázané v situaci, kdy jejich blízký nezemřel, ale nachází se ve velmi těžké a vážné 

zdravotní (byť ne smrtelné) situaci, např. ve stavu kómatu, těžkého poškození mozku 

či závažného ochrnutí těla.
227

 Jelikož v některých případech lze připustit, že blízcí mohou 

prožívat nastalou situaci hůře, než kdyby osoba jim blízká zemřela, je toto rozšíření 

povinnosti odčinit újmu sekundárním obětem správné a logické. Je na moci soudní, jak toto 

rozšíření uchopí a jakým směrem se – i vzhledem k obdobným případům, kdy osoba zemře – 

vydá, a jaké peněžité odčinění v tom kterém případu uzná jako rozumné, správné, spravedlivé 

a v souladu se zásadami slušnosti. 

Vedle imateriální újmy se při ztrátě na životě nahrazuje újma na jmění, a to náklady pohřbu 

tomu, kdo je vynaložil, a náklady na výživu pozůstalých, které lze přiznat i osobě, jíž zemřelý 

poskytoval výživu dobrovolně (tedy ne na základě zákonné povinnosti či smlouvy). Často 

půjde o nesezdanou družku či druha zemřelé osoby.
228

 

Lidský život je dle článku 6 odst. 1 LZPS hoden ochrany již před narozením, a proto 

se ochrany osobnosti může domáhat i počaté dítě (v zastoupení zákonnými zástupci), pokud 

se narodí živé. Výjimku z ochrany počatého života nalezneme v zákoně č. 66/1986 Sb., 

o umělém přerušení těhotenství, který za určitých zákonem stanovených podmínek umožňuje 

ukončit život plodu, tj. uměle přerušit těhotenství.
229

 V souvislosti s újmou na zdraví 

narozeného dítěte se nabízí otázka právní povinnosti matky dítěte odčiňovat újmu za určité 

rizikové chování v těhotenství, např. požívání alkoholu, omamných či psychotropních látek, 

což může vést k následnému fatálnímu poškození plodu, omezujícímu či zkracujícímu život 

dítěte po narození.  
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8.1.1.2. Imateriální újma na zdraví 

„Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem.“
230

 

Zdraví, stejně jako život člověka, je přirozenou složkou jeho osobnosti a zároveň chráněnou 

hodnotou prostřednictvím absolutního osobnostního práva. Občanský zákoník ústavně 

a mezinárodně zakotvenou zásadu nedotknutelnosti člověka deklaruje (rekapituluje) 

v ustanovení § 91 (a rozvíjí v následujících ustanoveních), které je interpretováno jako 

ochrana tělesné a duševní integrity člověka (na rozdíl od ochrany proti zásahům do celkové 

osobnostní integrity člověka upravené v § 81 OZ, přesahující ochranu tělesné a duševní 

integrity).
231

 Vedle toho je zdraví člověka chráněno i jako právo sociální dle čl. 31 LZPS 

(v mezích prováděcích zákonů, srov. čl. 41 odst. 1 LZPS). 

Definovat zdraví je velmi problematické, lze ho chápat jako: „subjektivní stav úplného blaha 

tělesného, duševního a sociálního…“, což se ale jeví jako příliš široké a těžko splnitelné 

pojetí, proto pojmu zdraví dle OZ odpovídá spíše: „neexistence tělesných či duševních poruch 

zdraví, resp. poruch funkcí orgánů a orgánových systémů, a to včetně funkcí mozkových 

způsobujících neduhy duševní, i reprodukčního zdraví zajišťujícího potomstvo, a tudíž 

i zachování lidského rodu a druhu“.
232

 

Zdraví člověka se skládá ze dvou rovin: fyzické a duševní. Zásah do zdraví jedince tak může 

směřovat do jeho tělesné integrity (např. tělesné zranění, infikování nemocí, otrava 

škodlivými látkami), či jeho psychické integrity (např. duševní útrapy, strach, smutek, 

deprese).
233

 Ublížení na zdraví je v občanském zákoníku v rámci imateriální újmy 

na přirozených právech člověka zvláštní skutkovou podstatou. V ustanovení § 2958 OZ jsou 

vyjmenovány možné důsledky ublížení na zdraví, které je škůdce povinen odčinit: bolest, 

ztížení společenského uplatnění při vzniklé překážce lepší budoucnosti a další nemajetkové 

újmy na straně poškozeného. V souvislosti se zrušením vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen „vyhláška 

č. 440/2001 Sb.“) vzniklo určité vakuum, které se pokusila vyřešit soukromá skupina složená 

ze 3 soudců NS, zástupců Společnosti medicínského práva, zástupců pojistitelů a dalších 
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právnických a lékařských profesí a došlo k vytvoření formálně nezávazné Metodiky 

Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského 

uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku), kterou vzalo na vědomí 

Občanskoprávní a obchodní kolegium NS, nejde však o Metodiku Nejvyššího soudu, jak 

se nesprávně uvádí (k tomu ostatně NS nemá pravomoc), ani o dokument, který by byl NS 

přímo doporučen k aplikaci.
234,235

  

Pro oblast pracovního práva bylo zcela samostatně přijato nařízení vlády č. 276/2015 Sb., 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání, které vychází z předchozí vyhlášky č. 440/2001 Sb., a z velké části ji 

přejímá, pouze došlo ke zvýšení finančního ohodnocení poškození zdraví.
236

 Do té doby 

sjednocená úprava výpočtu náhrady újmy se tak rozdvojila, což se jeví jako poměrně 

problematická záležitost vzhledem k zásadě rovnosti lidí před zákonem (a tedy právu 

na stejně vysoké odčinění při újmě na zdraví nehledě na to, zda se tak stalo v běžném, 

či pracovním životě).  

8.1.1.2.1. Bolest 

Vyhláška č. 440/2001 Sb. za bolest označovala „každé tělesné a duševní strádání způsobené 

škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla“.
237

 V současné době v rámci občanského 

práva legální definici nelze nalézt,
238

 lze ji ale vymezit např. jako „subjektivní nepříjemný 

pocit, psychický stav, který je spojen s poruchou běžného fungování fyziologických procesů 

(fyzická bolest), může však mít i čistě psychické příčiny (psychická bolest, duševní útrapy)“.
239

 

OZ stanoví povinnost odčinit vytrpěné bolesti (a jiné nemajetkové újmy) peněžitou náhradou, 
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která je plně vyváží: nelze-li výši náhrady takto určit, má se stanovit dle zásad slušnosti. 

V podstatě je zcela, bez jakýchkoliv objektivizačních kritérií, ponecháno na úvaze soudu, aby 

určil výši odpovídající náhrady. To je problém nejen pro soudy (vzhledem k principu 

proporcionality a legitimního očekávání, kdy ve skutkově obdobných případech má být 

rozhodováno obdobně), ale nejistota nastává i při určení výše náhrady během mimosoudního 

vyrovnání. V již zmíněné Metodice je problematika bolestného řešena převzetím 

etiologického přístupu známého ze zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., spočívajícího 

v klasifikaci a bodovém ohodnocení bolestivých stavů dle postižení jednotlivých orgánů 

či částí těla, vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se 

zásahy do zdraví. Odčiňuje se nejen samotná bolest, ale i určitá míra nepohodlí, stresu 

či jiných obtíží, s újmou spojených. Hodnotu jednoho bodu pak váže na 1 % hrubé měsíční 

nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní 

rok, který předchází roku, v němž vznikl nárok na bolestné.
240

 Např. vznikl-li nárok 

na bolestné v roce 2018, hodnota jednoho bodu je 295,04 Kč.
241

 Při výpočtu výše bolestného 

se sečtou body relevantních položek, vynásobí se částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu 

a výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Vyčíslení provádí posuzující lékař až 

v době stabilizace bolesti; ta může vznikat jak při samotné škodné události nebo až posléze, 

při hospitalizaci, léčení či odstraňování následků zdravotní újmy. Posuzující lékař může 

navýšit výši náhrady vzhledem ke komplikacím souvisejících s léčbou.
242

 Pro další navýšení 

lze použít ustanovení § 2957 OZ, které vymezuje okolnosti zvláštního zřetele hodné, 

odůvodňující zvýšení přiměřeného zadostiučinění.  

8.1.1.2.2. Ztížení společenského uplatnění 

Vznikne-li poškozenému v důsledku poškození zdraví překážka lepší budoucnosti, nahradí 

mu škůdce tzv. ztížení společenského uplatnění (dále jen „ZSU“), které se v případě 

nemožnosti určení výše náhrady odčiní dle zásad slušnosti. OZ upravuje ZSU pouze takto 

stručně, kdy nejen, že nedefinuje pojem ZSU, ale ani neposkytuje či neodkazuje na konkrétní 

vodítko, které by měly použít strany při mimosoudním vyrovnání, popř. které by měla 

aplikovat moc soudní. ZSU se dá popsat jako stav určitého životního omezení, související 
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s přetrvávajícím narušením tělesné integrity, se ztrátou životních příležitostí, možností a 

individuálních schopností, a obtíže a nesnáze spojené s překonáváním zdravotních 

následků.
243

 Jedná se o „trvale ztracené nebo omezené možnosti seberealizace poškozeného 

ve sféře rodinného, kulturního, společenského či sportovního života“.
244

 Jde např. 

o vynucenou změnu ve vzdělání, profesní praxi či kariéře, omezení či nemožnost předchozího 

sportovního uplatnění či vyžití, omezenou možnost uplatnění se ve společnosti atp. 

Východiskem pro určení ZSU je porovnání aktivit a stylu života poškozeného před škodnou 

událostí a poté, kdy se ustálí jeho zdravotní stav po proběhlé léčbě. Smyslem náhrady je pak 

kompenzovat tato omezení či ztráty a zpříjemnit ne zcela plnohodnotný život poškozeného.
245

  

V právně nezávazné Metodice byla k ohodnocení ZSU použita upravená Mezinárodní 

klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví vypracovaná Světovou zdravotnickou 

organizací: došlo tak k vytvoření zcela nového systému, který je pojat jako: „procentní 

vyjádření ztráty životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále 0 – 100 % pro jednotlivé 

položky (domény) v devíti oblastech společenského zapojení, což při vhodném matematickém 

zpracování (vážený průměr jednotlivých kapitol) umožňuje zjistit i výsledné procentní omezení 

poškozeného ve všech oblastech společenského uplatnění“.
246

 Jako 100 % je presumováno 

vyřazení poškozeného ze všech životních sfér (plná ztráta kognitivních a pohybových funkcí, 

spojená s plnou ztrátou sebeobsluhy a jakéhokoliv zapojení do společenských aktivit), 

a odčiňovaná částka odpovídající tomuto pomyslnému 100% zmaření lidského života (byť ne 

skončení takového života) by se dle Metodiky měla pohybovat kolem 10.000.000 Kč 

(400násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců 

v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní 

stav poškozeného, tj. kdy je možno náhradu vyčíslit). Základní ohodnocení lze modifikovat 

výjimečnými okolnostmi, mezi které Metodika řadí věk poškozeného, ztrátu skutečně 

výjimečné lepší budoucnosti (kariéry) poškozeného a důvody podle § 2957 OZ na straně 

škůdce.
247
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Jako příklad lze zmínit přiznání rekordní částky ve výši 30,3 milionu korun, kterou v roce 

2014 uznal jako legitimní obvodní soud pro Prahu 10 pro rodiče dítěte, které se v rámci 

porodu vedeného non lege artis narodilo ochrnuté, slepé a hluché: tedy zcela odkázané 

na nepřetržitou zdravotní péči. Odškodné zahrnovalo zhruba 4 miliony jako náhradu 

bolestného a více než 26 milionů jako náhradu za ztížení společenského uplatnění.
248

 Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady, která měla dle nepravomocného rozsudku zaplatit uvedenou 

částku, se chtěla proti rozsudku odvolat, ale nakonec došlo k dohodě s rodiči dítěte 

za účelem mimosoudního vyrovnání ve výši 20 milionů korun.
249

  

8.1.1.2.3. Další nemajetkové újmy  

Další nemajetková újma představuje zbytkovou kategorii, která obsahuje ostatní obtíže, 

poruchy a duševní útrapy, které nelze začlenit do předchozích dvou kategorií. Jelikož určitá 

míra nepohodlí, stresu či obtíže spojené s újmou se odčiňují už v rámci bolestného, lze sem 

zařadit spíše výjimečné, excesivní obtíže, překračující míru obvyklého diskomfortu, běžně 

při újmě vznikajícího. Při fyzickém ublížení na zdraví pod tento pojem budou spadat 

např. obavy ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví dle § 2958 OZ, pokud ale 

k reálnému ublížení na zdraví nedojde, bude obava ze ztráty života odčinitelná dle § 2956 

a 2957 OZ.
250

 Lze sem zařadit i úzkost během léčení a obavu z dalšího průběhu léčby, strach 

matky o plod v děloze, starost o budoucnost, šok ze zranění, odloučení od rodiny, pocity 

méněcennosti atd.
251

 Dle P. Vojtka pak půjde spíše o nepříznivé dopady do sféry 

poškozeného, které nejsou bolestivé a nemají trvalý charakter, jako je dieta, fixace končetiny, 

hospitalizace atd.
252

 Jako případ ze soudní praxe lze uvést ten, kdy v rámci adhezního řízení 

trestněprávního procesu byla poškozené, brutálně znásilněné osobě, přiznána částka 500.000 

Kč na odčinění nemajetkové újmy vzniklé na zdraví a důstojnosti.
253
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8.1.1.3. Zvláštní případy zásahů do tělesné a duševní integrity člověka 

Zásahy do duševní a tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka (vyjma případů 

stanovených zákonem, např. v případech náhlého a patrného nebezpečí, kdy souhlas nelze 

bez ohrožení života či zdraví člověka zákonem stanovenou formou získat), jsou absolutně 

zakázány. Každý prováděný zákrok, resp. jeho povaha, způsob a účel, musí být srozumitelně 

vysvětlen dotyčné osobě, která si musí být vědoma předpokládaných následků i možných 

nebezpečí pro své zdraví, a tak mít svobodnou volbu rozhodnutí a případného poskytnutí 

informovaného souhlasu, uděleného vědomým rozhodnutím zahrnujícím znalosti o povaze 

zásahu a o jeho možných následcích. K souhlasu se způsobením závažné újmy se nepřihlíží, 

pokud by takový ohrožující zásah nebyl nutný v zájmu života nebo zdraví člověka. 

Podrobnosti o formách souhlasu vzhledem k různým typům zásahů, možnosti odvolání 

souhlasu či případných osob oprávněných poskytnout souhlas stanoví zákon.
254

 Právo člověka 

rozhodovat o sobě sama nekončí ani smrtí: každý má právo rozhodnout, jak bude po smrti 

naloženo s jeho tělem, zda může být použito k lékařským, výzkumným či vzdělávacím 

účelům a jakým způsobem má proběhnout jeho pohřeb.
255

  

8.1.1.3.1. Zdravotní zákroky 

S každým zdravotním zákrokem jsou spojena určitá rizika komplikací a možných 

nepředvídatelných procesů v lidském těle, které lékař či jiný zdravotník nemůže v nejlepší 

víře předvídat, nebo naopak zcela vyloučit. Zdravotnické zařízení je tak zejména povinno 

zaručit poskytování zdravotních služeb tzv. „postupem lege artis“, tedy v souladu s pravidly 

vědy a uznávanými medicínskými postupy při respektování individuality pacienta s ohledem 

na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
256

  

Zajímavým pojmem medicínsko-právní terminologie (avšak zřídka používaným, nejednotným 

a lehce kontroverzním) je pojem „vitium artis“, chyba v lékařském umění. Může spočívat 

v malé chybě nebo nezdaru v jednom bodu při jinak celkově správném postupu, nebo může jít 

až o náhodu stojící mimo oblast možnosti zdravotníka. V jednom z konkrétních případů šlo 

o přerušení zvratného nervu v rámci operace štítné žlázy, kdy bylo dle soudu riziko poškození 

nervu podceněno. Šlo tak o nesprávnost v postupu, určité pochybení, neúmyslné, ale učiněné 
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v nevědomé nedbalosti, které může mít negativní dopad na zdraví pacienta a může za určitých 

okolností vést k povinnosti odčinit újmu.
257

  

Pacient má v každém případě právo na poskytování zdravotních služeb na vysoce odborné 

úrovni a musí být komplexně poučen o všech možných aspektech, rizicích, nežádoucích 

účincích atd., kdy se rozhoduje podle svého vědomí a svědomí a poskytuje svobodný 

informovaný souhlas se zákrokem či léčbou
258

 (vyjma případů stanovených zákonem).
259

 

Ústavní soud se zabýval např. případem odstranění vaječníků a vejcovodů ženy bez jejího 

řádného poučení, kdy byl shledán rozpor s udělením informovaného a svobodného 

souhlasu;
260

 dále se soudy musely zabývat případy sterilizací žen provedenými 

bez informovaných souhlasů a následnou vzniklou újmou.
261

  

Mezi zdravotní zákroky prováděné i bez svobodného souhlasu člověka patří povinné 

očkování: v současné době vyvolává palčivé otázky zejména povinné očkování u malých dětí, 

ať už jakožto státem vynucovaná povinnost jdoucí dle stěžovatelů proti právu na autonomii 

vůle jedince (popř. rodičů), proti nedotknutelnosti psychické a tělesné integrity člověka, 

či proti svobodnému vyznávání víry nebo náboženství (práva osobnostní); další 

problematickou otázkou je stanovení očkovacího schématu vyhláškou ministerstva, 

a ne přímo zákonem (povinnosti mohou být dle čl. 4 LZPS stanoveny pouze na základě 

zákona), a v neposlední řadě neodpovědnost státu v případě poškození zdraví dítěte 

způsobeného očkovací látkou.
262

  

K možné kolizi povinného očkování s ústavně zaručeným právem člověka projevovat své 

náboženství a víru dle čl. 16 LZPS viz nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. 

III. ÚS 449/06.  

S imateriální újmou, byť ne přímo způsobenou zdravotním zákrokem jako takovým, souvisí 

i převzetí (držení) člověka bez jeho souhlasu do zdravotnického zařízení, kdy může dojít 

k újmě jak na jeho fyzickém či psychickém zdraví, tak i na jeho důstojnosti. OZ v § 104 

upravuje podmínky převzetí, kdy umístění musí mít vždy zákonný důvod a lze tak učinit 
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tehdy, pokud nezbytnou péči nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. K dalším 

podmínkám viz ustanovení § 105 a násl. OZ.  

OZ reguluje i nakládání s odebranými částmi lidského těla, kdy zakazuje nedůstojné 

nebo veřejné zdraví ohrožující nakládání s odňatou částí těla, a zaručuje člověku právo 

na informaci, jak bylo s odňatou částí jeho těla naloženo. Pro použití odňaté části těla člověka 

za jeho života k vědeckým, výzkumným či zdravotnickým účelům se požaduje jeho souhlas; 

k účelu neobvyklému svou povahou se jeho výslovný souhlas vyžaduje vždy.
263

 

Co se týká pojetí odpovědnosti ve zdravotnictví, významnou koncepční změnou OZ 

je opuštění tzv. absolutní objektivní odpovědnosti za škodu na zdraví (dle dřívější 

terminologie) způsobenou okolnostmi, které měly původ v povaze přístroje či jiné věci (srov. 

§ 421a OZ1964). Ten, kdo poskytoval zdravotní služby, odpovídal za výsledek vzniklý 

v důsledku použití věci, přístroje, nástroje či léčebného přípravku, kdy újma byla způsobena 

prostou povahou věcí nebo přístrojem.
264

 Poskytovatel zdravotnické péče tak odpovídal 

za výsledek bez ohledu na zavinění, přitom této zodpovědnosti se nemohl zprostit, liberační 

důvody neexistovaly.
265

 Dle občanského zákoníku nově vzniká odpovědnost související 

s použitou věcí, přístrojem, nástrojem či léčebným přípravkem jen pokud poskytovatel 

zdravotních služeb chyboval a postupoval výše zmíněným postupem non lege artis, tj. použil 

je chybným či nesprávným způsobem; dále pokud zanedbal náležitý dohled nad věcí 

(přístrojem, nástrojem, léčebným přípravkem) a ty pak způsobily újmu na zdraví osoby; 

a nakonec pokud újma vznikla v souvislosti s vadou takovéto věci.
266

 V posledním zmíněném 

případě poškozený žádá náhradu újmy přímo na poskytovateli zdravotní služby, jelikož 

ustanovení §2936 OZ stanoví, že: „Kdo je povinen někomu něco plnit a použije přitom 

vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí 

zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.“ Poskytovatel má pak 

možnost uplatnit nárok na náhradu újmy způsobené vadou věci na výrobci.
267

 V praxi tedy 

lékař či jiný poskytovatel lékařské péče „… (pokud) použil věc – přístroj, nástroj nebo lék-, 

který nebyl vadný, správně a lege artis, aniž nad jeho uskladněním a ošetřováním zanedbal 
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potřebný dohled,… “, neodpovídá za případnou újmu na zdraví.
268

 Dochází tedy k výraznému 

odlehčení odpovědnostní situace lékařů a jiných poskytovatelů zdravotních služeb, což je 

na první pohled z hlediska pacientů a ostatních uživatelů zdravotních služeb poněkud 

nevýhodné, ale nutno podotknout, že absolutní objektivní odpovědnost mohla mít v řadě 

případů poměrně likvidační dopad na poskytovatele; také mohla přinášet jisté obavy 

s používáním určitých druhů přístrojů, nástrojů a léků z důvodu možných rizik, přestože 

v málo procentních případech.  

8.1.1.3.2. Wrongful birth/ wrongful conception/ wrongful life  

Nárok na náhradu újmy v případě nechtěného narození, početí, těhotenství nebo života je 

poměrně aktuální a kontroverzní otázkou, se kterou se česká jurisprudence doposud nemusela 

mnohokrát vypořádávat.
269

 Přestože právní řád zabezpečuje ochranu jedince už od jeho 

narození (v některých případech i před, např. podmíněným souhlasem s přerušením 

těhotenství od určitého okamžiku těhotenství) a život člověka je brán jako nejvyšší hodnota, 

přesto může narození dítěte vést i k určitým negativním jevům ústícím v omezení života 

jedince samotného i jeho blízkých, zejména rodičů a k zásahům do jejich osobnostní 

i majetkové sféry a zapříčinění majetkové či nemajetkové újmy.
270

 

Případy nechtěného narození (wrongful birth) v užším smyslu se týkají porušení smlouvy 

přičitatelnému škůdci, tj. zdravotnickému zařízení (lékaři), z jehož důvodu nedojde 

k přerušení těhotenství, a tím dojde ke způsobení újmy rodičům.
271

 Dle reformního návrhu 

v ustanovení § 1321 odst. 1 ABGB, pokud někdo zmaří smlouvu o zabránění narození dítěte 

uzavřenou s rodiči, musí poskytnout přiměřené odškodnění ideální škody (újmy) způsobené 

porušením svobody rozhodování rodičů.
272

 V případě wrongful birth ovšem nelze za újmu 

považovat samotné narození dítěte, jelikož lidský život jako nejvyšší hodnota nemůže být 

ze své podstaty újmou.
273

 V praxi může jít o případy handicapovaných či jinak nemocných 

dětí z důvodů špatně provedené sterilizace nebo nepovedeného přerušení těhotenství. 

Mezi další případy spadá chybné poučení ze strany zdravotnického zařízení o možných 
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vývojových vadách plodu (chybně provedená prenatální diagnostika).
274

 Pokud by sterilizace 

či umělé přerušení těhotenství proběhly v pořádku, nevznikaly by náklady na výživu osob 

nebo jinou péči spojenou s jejich nemocí či handicapem.
275

 

Při nechtěném početí (wrongful conception) poškozený žádá náhradu újmy spočívající ve výši 

nákladů spojených nejen s narozením, ale i s početím, popř. těhotenstvím matky (wrongful 

pregnancy).
276,277

 

Nároky z wrongful life obsahují nároky dítěte (nejčastěji handicapovaného, ale není to 

podmínkou) proti zdravotnickému zařízení, které tím, že pochybilo v péči o matku dítěte 

(nedošlo k umělému přerušení těhotenství), „zapříčinilo“ jeho narození (resp. nezapříčinilo 

umělé přerušení těhotenství). Takovéto nároky jsou ovšem celospolečensky kontroverzní 

a sporné, k jejich přiznání např. v rámci Evropy došlo jen v Belgii a Nizozemí; podobná 

možnost byla i ve Francii a Maďarsku, následnou změnou legislativy došlo však 

ke znemožnění přiznání takového nároku.
278

 

8.1.2. Imateriální újma vzniklá narušením práva na osobní soukromou 

sféru člověka a rodinný život 

Soukromí lze chápat ve dvojím možném pojetí, a to jako: 1) osobní, intimní část fyzického 

a psychického prožívání člověka, kdy se jedná o složku vnitřního vědomí projeveného 

a realizovaného buď duševními myšlenkami, přáními, představami,… anebo zhmotnělého 

materiálními deníky, uměleckými díly, vyrobenými věcmi atd.; a 2) teritorium, určité území 

či prostředí, kde může člověk uskutečňovat svá přání či potřeby a také projevovat svou 

intimitu bezpečně a důvěrně bez možného narušení ze strany ostatní části společnosti.
279

 

Avšak pojetí soukromí jako takového – co spadá do soukromé (neveřejné) sféry člověka 

(a tudíž by mělo být právem chráněno) a co už tam nepatří – se neustále vyvíjí. V minulosti 

byla ochrana soukromí pojímána v jeho soukromé dimenzi jako ochrana obydlí, a v sociální 
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dimenzi jako ochrana sociálních vztahů v manželství a rodině, která přispívala k zajištění 

autonomie osob.
280

 

Za příklad měnící se hranice mezi sférou soukromou a veřejnou lze uvést shromažďování 

a zpracovávání osobních dat ve veřejném zájmu, nově se rozvíjející formy komunikace, jako 

je internet, informační kanály a média a dále bezpečnostní prostředky, jako jsou průmyslové 

kamery apod.
281

 Ochrana soukromí jedince tak často koliduje s veřejným zájmem, 

bezpečnostními požadavky a s jinými ústavněprávně chráněnými statky, jako např. ochrana 

vlastnictví. 

Právo na respekt k soukromému a rodinnému životu, stejně jako k obydlí a korespondenci 

upravuje čl. 8 odst. 1 Úmluvy, čl. 17 odst. 1 MPOPP, který zahrnuje i ochranu domova (a také 

cti a pověsti) a čl. 10 odst. 2 LZPS. 

Smyslem práva na soukromý život je „zajistit prostor pro rozvoj a realizaci individuální 

autonomní osobnosti, tj. zajistit prostor její svobody“.
282

 Obsahem je možnost rozhodovat se 

o sobě samém, uspořádat si vlastní život dle své svobodné vůle a socializovat se v rámci 

společnosti.
283

 Obsahem práva na soukromí je také právo jednotlivce, aby svým vlastním 

svobodným uvážením rozhodl, zda, popř. v jakém rozsahu, lze zpřístupnit skutečnosti jeho 

soukromého života jiným osobám.
284

 

Právo na respektování soukromého života lze např. podle E. Wagnerové členit do čtyř větších 

oblastí: a) osobní soukromá sféra člověka, b) rodinný život a právo na uzavření manželství 

a založení rodiny, c) ochrana obydlí, d) důvěrnost komunikace mezi lidmi.
285

  

Tato práce dále rozvíjí především první dvě oblasti; ochranou obydlí a důvěrností komunikace 

se zabývá jen okrajově. 

8.1.2.1. Osobní soukromá sféra člověka 

Osobní soukromá sféra je charakterizována zejména právy osobnostními, jako je právo 

na lidskou důstojnost, čest, vážnost, dobré jméno a dobrou pověst. Tato práva se však často 
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mohou dostat do rozporu s právem na svobodu projevu (čl. 10 Úmluvy a čl. 17 LZPS), 

s právem na informace (čl. 17 LZPS) a se svobodou umělecké tvorby dle čl. 15 odst. 2 LZPS. 

Dále mohou některá z nich kolidovat s veřejnoprávním oprávněním státní (zejména soudní) 

moci, která po splnění určitých podmínek může omezit člověka na svéprávnosti, umístit ho 

v ústavním zařízení nebo ve vazební věznici.
286

 

8.1.2.1.1. Právo na lidskou důstojnost 

„Lidská důstojnost jako hodnota je ukotvena v samých základech celého řádu základních práv 

obsažených v ústavním pořádku. Je s ní spojen nárok každé osoby na respekt a uznání jako 

lidské bytosti, z něhož plyne zákaz činit z člověka pouhý objekt státní vůle anebo zákaz 

vystavení osoby takovému jednání, které zpochybňuje její kvalitu jako subjektu.“
287

 

Ochrana lidské důstojnosti je upravena v řadě mezinárodních smluv, na ústavněprávní 

i zákonné úrovni.
288

 Stát svou garancí ochrany lidské důstojnosti umožňuje autonomní rozvoj 

lidské osobnosti jako takové, k čemuž přispívá i explicitní deklarace rovnosti lidí 

v důstojnosti a právech.
289

  

OZ pak postihuje jednání, které je objektivně způsobilé přivodit újmu na osobnosti člověka 

tím, že snižuje jeho důstojnost nebo čest u ostatních lidí, a tím dochází k ohrožení vážnosti 

jeho společenského postavení a snížení možnosti se ve společnosti uplatnit.
290

  

Přesto je ale definice pojmu důstojnost velmi obtížná, ne-li nemožná. Je to z důvodu široké 

koncepce a zároveň vágnosti tohoto pojmu, který lze vykládat a interpretovat různými 

způsoby a který může též odkazovat na různé aspekty lidské osobnosti.
291

  

Jedná se o jednu ze základních přirozených hodnot osobnosti člověka, která vyjadřuje 

„nezbytnost zachovávání elementární úcty k člověku jako rozumem nadané živé bytosti 

a k jeho jedinečné lidské osobnosti, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru 

a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost 
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k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“.
292

 Důstojnost lze 

považovat za minimum celospolečensky uznávaných a dodržovaných pravidel etiky 

a slušnosti; není ale považována za absolutní hodnotu – podléhá vyvažování s dalšími 

základními právy a v případě jejího narušení se musí zkoumat všechny konkrétní skutkové 

okolnosti případu a zhodnocení zásadně spočívá na soudcovském uvážení.
293

  

Toto právo stejně jako právo na osobní čest a vážnost přísluší všem bez rozdílu a patří 

dle LZPS mezi přímo vymahatelná práva. Vznik imateriální újmy je v tomto případě spojen se 

dvěma základními zásahy: znevažujícího vyjádření či sdělení a degradujícího zacházení.
294

 

Imateriální újma na lidské důstojnosti se nezřídka prolíná s újmou na cti a vážnosti (např. 

nepravdivé difamující sdělení v mediích), s újmou na svobodě (např. neoprávněné převzetí 

do zdravotnického či jiného ústavního zařízení či neoprávněné vazební věznění) a v těch 

nejtěžších případech i s újmou na životě a zdraví (případy mučení a jiného nelidského 

či ponižujícího zacházení).
295

  

Závažným zásahem do důstojnosti je též diskriminující jednání, které vede k nerovnému 

právnímu postavení subjektů a ve svém důsledku též brání svobodnému rozvoji osobnosti 

jedince. Za diskriminaci se považuje rozdílné zacházení s osobami ve srovnatelné situaci 

bez objektivního a rozumného opodstatnění, zejména když chybí racionální a proporcionální 

vztah mezi použitými prostředky a sledovaným cílem.
296

  

Za diskriminační jednání, které ve značné míře snižuje důstojnost osob a poškozenému 

subjektu poskytuje mimo nárok na morální zadostiučinění i nárok na odčinění imateriální 

újmy v penězích je např. považováno jednání zaměstnanců zábavního podniku, kteří 

(s poukazem na zákaz majitele zařízení) nevpouštěli osoby romské národnosti do prostorů 

klubu.
297

 Případy nerovného zacházení v soukromém i profesním životě na základě 

národnosti, pohlaví či zdravotního postižení patří zřejmě mezi nejčastější diskriminační 

jednání.  
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Jsou ale i aktivity, které, přestože by mohly být považovány za diskriminační s nárokem 

na odčinění imateriální újmy, mohou naplňovat určitý legitimní účel a je sporné, zda by měly 

být v budoucnu omezovány. Například v oblasti soukromého podnikání se jedná o aktivity 

vymezující ze svých služeb jedno pohlaví, příkladem jsou společnosti nabízející taxi služby 

pouze pro ženy (ochrana před obtěžováním) či noční kluby přístupné jen pro muže (nabídka 

specifického druhu zábavy). Je však na místě hodnotit jak legitimitu účelu, tak princip 

proporcionality a vhodnosti. 

Zvláštní úprava náhrady imateriální újmy související s ochranou proti diskriminačnímu 

jednání je pak ukotvena v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon), který jakožto speciální 

zákon vůči občanskému zákoníku stanoví právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace 

v oblastech jím vymezených.
298

 V § 10 odst. 1 pak stanoví již několikrát zmíněné prostředky 

právní ochrany před diskriminačním jednáním: nárok zdržovací či odstraňovací a poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění. Pokud by se nejevily předchozí prostředky jako postačující, 

zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst, 

důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má poškozená osoba nárok na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady stanoví soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé 

újmy a relevantním okolnostem případu.
299

 Před nabytím účinnosti tohoto zákona se mohl 

poškozený subjekt domáhat ochrany před diskriminačním jednáním v rámci § 13 OZ1964 

a v současné době zůstává OZ důležitým prostředkem ochrany práva na rovné zacházení 

jakožto dílčího práva všeobecného osobnostního práva, z jiných důvodů než jsou stanoveny 

v § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Zůstává tak jistá dvojkolejnost právní úpravy, kdy 

subjekt práv musí určit, zda se na porušení jeho práva vztahuje antidiskriminační zákon 

či OZ, a podle té které úpravy se domáhat svých práv.
300

 Přitom ale právo na odčinění 

nemajetkové újmy v penězích v rámci antidiskriminačního zákona podléhá přísnějšímu 

režimu než právo na peněžité odčinění v rámci OZ. Antidiskriminační zákon totiž 

v § 10 odst. 2 stanoví, že právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích se uplatní pouze 

tehdy, pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy skrze upuštění od diskriminace, 

odstranění následků diskriminace či přiměřeného (morálního) zadostiučinění, zejména pokud 
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došlo ve značné míře ke snížení dobré pověsti, důstojnosti či vážnosti člověka ve společnosti. 

Další obtíže nastávají při aplikaci § 10 antidiskriminačního zákona při výkonu veřejné moci, 

kdy se lze domáhat nápravy jen při zrušení rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

a to prostřednictvím zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
301

 

8.1.2.1.2. Právo na osobní čest, dobrou pověst a vážnost člověka ve společnosti 

Odlišit a obsahově vymezit pojmy lidská důstojnost, čest a vážnost není jednoduché, jelikož 

hranice mezi těmito pojmy bývají nezřetelné a často se jejich obsah překrývá.
302

 

Pojem osobní cti je více spojen s vnitřním náhledem člověka na sebe sama, se sebeoceněním 

a postojem k vlastním základním životním hodnotám a představám.
303

 Podle konstantní 

judikatury Ústavního soudu je čest „… integrální a důležitou součástí důstojnosti člověka… 

(čest) formuje rovněž základ mnoha rozhodnutí činěných členy demokratické společnosti, 

která jsou fundamentální pro její dobré fungování… Je-li jednou čest pošpiněna 

neopodstatněným obviněním vyjádřeným veřejně, a tím spíše v médiích, může být pověst a čest 

osoby poškozena navždy a zvláště pak v situaci, není-li dána možnost rehabilitace“.
304

 

Dehonestující účinek nactiutrhačského jednání může vést v určitých konkrétních případech 

k tíživější psychické újmě člověka, než kdyby došlo k újmě na majetku (ale ani vznik takové 

újmy se nevylučuje); kdo jednou ztratí úctu společnosti ke své osobě, může mít zavřené dveře 

v osobních, zájmových, profesních i jiných rovinách. 

Problém nastává, když se osobnostní právo na ochranu cti a důstojnosti člověka střetne 

s právem na svobodný projev (popř. s tím souvisejícím právem na informace), které je třeba 

považovat za „… konstitutivní znak demokratické pluralitní společnosti, v níž je každému 

dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy,…“.
305,306

 Soud 

pak musí zkoumat zejména: povahu výroku, obsah, formu, postavení kritizované osoby, zda 
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se výrok týká soukromé či veřejné sféry kritizované osoby, chování kritizované osoby, kdo 

výrok pronáší a kdy tak činí. Prakticky tak zkoumá, zda jde např. o politický či komerční 

projev, zda je jeho forma vulgární a útočná, zda se týká osoby veřejně činné, nakolik se týká 

soukromé sféry kritizované osoby, zda kritizovaný sám „nevyprovokoval“ kritický projev 

atd.
307

 

Soud také musí vždy zkoumat přiměřenost konkrétního výroku za konkrétních okolností 

a odlišit, zda se jedná o skutkové tvrzení,
308

 nebo hodnotící soud.
309

 Hodnotící soud vyjadřuje 

subjektivní názor autora, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí 

z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních) kritérií. 

Hodnotící soud proto nelze jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá 

na pravdivé informaci, zda forma jeho veřejné prezentace je přiměřená, a zda zásah 

do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, a tedy zda 

primárním cílem kritiky není hanobení a zneuctění dané osoby. 

Při zveřejnění nepravdivého údaje nemusí automaticky dojít k neoprávněnému zásahu 

do osobnostních práv (popř. vzniku imateriální újmy), to je dle judikatury ÚS podmíněno (1) 

existencí příčinné souvislosti mezi zásahem a porušením osobnostní sféry a (2) pokud 

při tomto konkrétním zásahu dojde k překročení určité přípustné intenzity v míře, kterou již 

nelze v demokratické společnosti tolerovat.
310

 

OZ nevyžaduje zavinění škůdce jako předpoklad pro možnost poškozeného domáhat se 

upuštění od difamačního jednání či odstranění následku takového jednání, avšak v případě 

uplatnění nároku na odčinění imateriální újmy musí být splněny podmínky pro předpoklady 

vzniku takového nároku, tj. mimo případy objektivní odpovědnosti se zavinění vyžadovat 

bude. 
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V případě zásahů do práva na čest, dobrou pověst a vážnost člověka ve společnosti se může 

jednat i o statisícové až milionové peněžité náhrady pro poškozené osoby (pokud se jedná 

o velmi známé, veřejně činné osoby).
311

 Např. částku ve výši milionu korun bylo povinno 

zaplatit mediální vydavatelství Ringier Axel Springer herci Marku Vašutovi, za protiprávní 

zásah do práva na čest a dobrou pověst v souvislosti s publikací dehonestujících článků 

v tištěných periodikách a na internetu.
312

 

8.1.2.1.3. Právo na jméno  

Jméno člověka je považováno za významnou složku jeho osobnosti a předmět osobnostních 

práv. V občanském zákoníku jsou jméno, jeho užívání v soukromém styku a jeho ochrana 

upraveny v samostatném oddílu stojícím na pomezí úpravy statusových náležitostí lidí vedle 

vlastní ochrany osobnosti člověka.
313

 Jméno na rozdíl od jiných stránek osobnosti není její 

přirozenou součástí: člověk se se jménem nerodí, ale získává ho v rámci společenských 

vztahů.
314

 Proto ani ochranná norma regulující protiprávní zásahy do jména není 

přirozenoprávní, nýbrž statusová a protiprávním zásahem nemůže vzniknout újma 

na přirozeném právu člověka, byť se jedná o újmu povahy nemajetkové (osobnostní).
315

 S tím 

se samozřejmě nevylučuje možnost vzniku újmy na přirozených právech člověka, která 

vznikne v souvislosti se jménem – např. pokud dojde k porušení práva člověka být 

pojmenován a své jméno používat nebo pokud dojde k narušení důstojnosti, cti či vážnosti 

při užití jména atp. V těchto případech půjde o ochranu původem přirozenoprávní na rozdíl 

od ochrany statusové, kterou je např. neoprávněný zásah do jména.
316

 Rozlišování těchto dvou 

typů ochrany je podstatné především proto, že povinnost k náhradě nemajetkové újmy 

poskytnutím přiměřeného zadostiučinění vzniká ze zákona v důsledku porušení přirozených 

práv člověka (§ 2956 OZ), nikoliv jakýchkoliv osobnostních práv.
317
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 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 30 Cdo, 4364/2013; rozsudek Nejvyššího 
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8.1.2.1.4. Ochrana osobních údajů 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů, GDPR: General Data Protection Regulation), které ze značné části nahradilo 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který se má po předpokládané novele 

zabývat již jen některými aspekty souvisejícími s ochranou osobních údajů, jako jsou právní 

záležitosti týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů, a některými dílčími aspekty nutnými 

k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů.
318

 Právo na náhradu újmy a odpovědnost 

upravuje čl. 82 GDPR, který povinuje správce nebo zpracovatele odpovědné za vzniklou 

hmotnou nebo nehmotnou újmu nahradit takovou újmu poškozenému a upravuje další 

podmínky včetně zproštění z povinnosti nahradit újmu. 

ZOOÚ v ustanovení § 4 definoval osobní údaj jako „jakoukoliv informaci týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů“; GDPR osobní údaj vnímá obdobně, jako 

„veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě“.
319

 GDPR upravuje 

práva subjektů na opravu takového údaje, jeho výmaz, omezení zpracování, předání jinému 

správci, zabezpečení zpracování, dále oznamovací povinnost a další.  

Platí, že při zpracování osobních údajů je správce či zpracovatel povinen postupovat tak, aby 

subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména práva na zachování lidské důstojnosti 

a nesmí neoprávněně zasahovat do soukromého a osobního života subjektu údajů.
320

 Pokud 

vznikne v důsledku zpracování osobních údajů imateriální újma poškozenému, postupuje se 

při uplatňování nároku na její náhradu (odčinění) dle OZ.
321

 

8.1.2.1.5. Ochrana podoby 

Dle § 84 a 85 OZ zachytit jakýmkoliv způsobem podobu člověka, aby podle zobrazení bylo 

možno určit jeho totožnost, stejně jako jeho podobu rozšiřovat, lze jen s jeho svolením. 

Podobu člověka lze identifikovat nejčastěji podle charakteristických rysů jeho tváře a postavy; 

jedná se o „souhrn opticky vnímatelných, neopakovatelných, svérázných a dynamicky se 
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 Viz např. Co je GDPR. In: www.mvcr.cz [online], [cit. 2018-24-6]. Dostupné z: 
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proměňujících charakteristik člověka, které umožňují jeho identifikaci“.
322

 Mimo svolení 

(právní jednání, jehož forma není stanovena) lze po právu zachytit či rozšířit podobu člověka 

na základě tzv. zákonných licencí, viz § 88–89 OZ. Takováto licence nesmí však být využita 

nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka (§ 90 OZ). Zásah do tohoto 

práva se může prolínat např. i s porušením práva na důstojnost, dobré jméno či vážnost 

ve společnosti: Nejvyšší soud řešil záměnu fotografie v periodiku, kdy se zobrazený člověk 

cítil být dehonestován použitím fotky s vyobrazením své osoby u difamujícího článku, se 

kterým neměl nic společného. Proto žádal náhradu nemajetkové újmy v penězích, což 

odvolací soud zamítl. S argumentací odvolacího soudu, že čtenáři buď poškozeného neznali, 

tedy si ho se článkem nemohli spojit, anebo ho znali a věděli, že článek referuje o jiné osobě 

(u fotografie bylo navíc uvedeno jiné jméno), a tedy dle odvolacího soudu ani v jednom 

z případů nemohlo dojít ke snížení důstojnosti a vážnosti dotyčného ve společnosti, se NS 

(nutno podotknout, že správně) neztotožnil. Odvolací soud totiž vůbec nevzal v potaz 

eventuální možnost a možné nepříznivé následky, pokud by došlo ke ztotožnění fotky se 

článkem zcela jinými čtenáři – tedy nacházejícími se mimo okruh těch, kteří byli 

specifikováni odvolacím soudem.
323

  

8.1.2.2. Právo na rodinný život, uzavření manželství a založení rodiny 

Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného života upravuje především 

čl. 8 odst. 1 Úmluvy, čl. 17 odst. 1 MPOPP a čl. 10 odst. 2 LZPS. Právo na rodinný život však 

není právem absolutním, lze jej omezit při střetu s jiným základním právem nebo ústavně 

chráněným právním statkem.
324

 Daná právní úprava nespecifikuje, co se rozumí pod pojmem 

rodinný život – musíme tedy vycházet z odborného a judikatorního vymezení pojmu rodina. 

Rodinou se rozumí: „společenství blízkých osob, mezi nimiž existují úzké vazby příbuzenské, 

psychosociální, emoční, ekonomické a další“.
325

 Rodina je založena především 

na biologickém základě, kdy primární roli hraje pokrevní příbuzenství mezi členy rodiny, 

významnou roli hrají ale i sociální a jiné vazby nehledě na pokrevní příbuzenství, a jako 

soubor biologického, morálního a sociálního aspektu je pak ochrana rodiny jako celek právně 
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67 

 

regulována.
326

 Mimo tyto vztahy nelze vyloučit ani vazby materiálního charakteru jako např. 

vyživovací povinnost mezi blízkými osobami.
327

 

Rodičovstvím se pak rozumí konkrétní kroky, úsilí a snaha o „citový, tělesný, duchovní, 

rozumový a mravní vývoj dítěte, rozvoj jeho společenských a kulturních vazeb“.
328

  

Jakékoliv veřejné zásahy do práva na rodinný život lze uskutečnit pouze v případě, kdy rodiče 

nevykonávají svoji rodičovskou povinnost či o to sami žádají.
329

 

Jako nejzávažnější porušení práva na soukromý a rodinný život ústící ve vznik závažné 

imateriální újmy je spatřováno protiprávní způsobení úmrtí člena rodiny či blízké osoby, 

čemuž se tato práce podrobněji věnuje v kapitole 8.1.1.1. týkající se újmy na životě.  

Mezi právo na rodinný život patří i právo rodičů na styk se svým nezletilým dítětem, které je 

upraveno na vnitrostátní i mezinárodně-právní úrovni, přičemž bráněním bez právního 

důvodu může dojít k zásahu do osobnostních práv rodičů i dítěte. Pokud při krajním řešení 

odnětí dítěte z péče rodičů, ať už na základě meritorního rozhodnutí nebo předběžného 

opatření soudu, nejsou splněny podmínky jako vyhodnocení nejlepšího zájmu dítěte, 

dočasnost, snaha orgánů veřejné moci napomoci co nejrychlejšímu navrácení dítěte do rodiny, 

přezkumu opodstatněnosti a přiměřenosti rozhodnutí o odnětí při předběžném opatření a další, 

jde o porušení práva na rodinný život.
330

 

Často může k porušení práva na rodinný život dojít, pokud jeden rodič neoprávněně zamezuje 

druhému rodiči styku či kontaktu se svým potomkem a zde je na místě domáhat se odčinění 

újmy žalobou na ochranu osobnosti. V praxi půjde o případy, kdy „rodič bránil ve styku 

dlouhodobě či opakovaně, úmyslně, kdy flagrantně porušoval práva druhého rodiče na styk 

s dítětem nebo kdy nereagoval na soudní výkon rozhodnutí“. 
331

 Žaloby tohoto druhu nejsou 

však příliš časté a poškození žádají spíše omluvu a symbolické peněžité odškodnění.
332
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Právo na soukromý a rodinný život je však vykládáno velice široce a může být narušeno, jak 

judikoval ÚS, např. i výkladem soudu, který rozšířil pojetí rodičovské odpovědnosti a učinil 

tak z otce spoluviníka dopravní nehody, při které byly na přechodu zraněny dvě děti ve věku 

pěti a osmi let, přestože, i když nedržící se s otcem za ruce, přecházely přechod v souladu 

s pravidly o přecházení vozovky stanovenými v zákoně o silničním provozu a otec své 

povinnosti tedy neporušil.
333

 

8.1.2.3. Ochrana soukromého života, obydlí a jiných soukromých prostor 

Ochrana soukromí v ustanovení § 86 OZ (srov. čl. 7, 10, 12 a 13 LZPS, čl. 8 EÚLP), obsahuje 

právo na soukromý život každého člověka, ochranu jeho soukromých prostor včetně obydlí, 

stejně jako soukromých písemností osobní povahy. Bez zákonného důvodu nelze 

do zmíněných chráněných oblastí vůbec zasáhnout, narušit je či sledovat, popř. o nich 

pořizovat záznamy nebo takové záznamy pořízené třetí osobou využívat nebo šířit. Variabilita 

protiprávních zásahů je široká, zásahem do obydlí, soukromí a intimní sféry se rozumí nejen 

sledování, odposlouchávání či vniknutí do obydlí, ale např. i nezákonné vystěhování.
334

 

Ochrana soukromí obecně cílí na zajištění nerušeného prostoru pro rozvoj a seberealizaci 

každého jedince, včetně rozhodování o sobě samém, ochraně osobní identity a rozvíjení 

vztahů s ostatními. Ochrana soukromého života se vztahuje i k činnostem pracovním, 

obchodním či sociálním.
335

 Právo na soukromí obsahuje i ochranu komunikace mezi lidmi: 

právo na ochranu korespondence a listovního tajemství jako takového obsahuje čl. 8 Úmluvy 

a čl. 13 LZPS a týká se svobody vysílání a přijímání zpráv bez možnosti odtajnění takovýchto 

zpráv třetím osobám bez zákonného důvodu.
336

 Zákonné důvody pro možné porušení 

chráněných statků spjatých se soukromím člověka upravuje § 87 a násl. OZ; mimo svolení 

dotčeného subjektu se jedná o výkon či ochranu práv druhých, úřední účel, veřejný zájem 

nebo tzv. uměleckou, vědeckou či zpravodajskou licenci.
337
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8.2. Imateriální újma na životním prostředí 

Problematika vzniku ekologické újmy, jako institutu sui generis, a její následná náhrada je 

upravena především ve veřejnoprávních předpisech (s veřejnoprávním postihem trestními 

či správními orgány), ale úzce souvisí i se soukromoprávní úpravou cílenou na ochranu 

osobnosti a přirozených práv člověka. OZ upravuje v rámci ochrany osobnosti v ustanovení 

§ 81 odst. 2 též právo člověka žít v příznivém životním prostředí. Na ústavněprávní úrovni 

právo na příznivé životní prostředí upravuje článek 35 odst. 1 LZPS spolu s článkem 7 Ústavy 

zakotvujícím odpovědnost státu za příznivé životní prostředí.
338

 

Pojem životního prostředí vymezuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, který jej 

definuje jako „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystémy a energie“.
339

 Je tedy zřejmé, že zákon pojímá životní prostředí 

jako prostředí přírodní, ne uměle vytvořené člověkem, tedy bez sociální dimenze 

a vztahových interakcí jak mezi lidmi navzájem, tak mezi lidmi a přírodním prostředím.
340

 

Pojem „příznivé“ lze pak vykládat jako takové, kdy míra znečištění či stupeň ekologického 

zatížení je v rámci a souladu se státem stanovenými limity, vyjádřenými v zákonech 

a prováděcích právních předpisech.
341

 

Životní prostředí v rovině obecné je sice veřejným statkem, ale, jak judikoval ÚS: „… hranice 

mezi veřejnou hodnotou (veřejným statkem) a hodnotou soukromou (soukromým statkem) je 

neostrá,…“ a „skutečnost, že životní prostředí je veřejným statkem (hodnotou)… nevylučuje 

existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí… jakož i práva v zákonem 

stanoveném rozsahu se jej domáhat…“.
342

 

Vrchní soud v Praze v rozsudku ze dne 17. 5. 1999 sp. zn. 6 A 95/94 právo na příznivé životní 

prostředí označil za „subjektivní hmotněprávní oprávnění, které může příslušet fyzickým 

osobám jako biologickým organismům“. V témže rozsudku soud vyloučil jako nositele tohoto 

oprávnění právnické osoby.
343

 Jde tudíž o právo každého jednotlivce, kterému odpovídá 

povinnost státu kontrolovat a chránit životní prostředí a garantovat vymahatelnost nároků 
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vyplývajících z porušení práva na příznivé životní prostředí. V praxi je ovšem uplatňování 

tohoto práva poměrně obtížné, jak o tom svědčí nepříliš rozvinutá judikatura soudů. Může 

za to přísná legislativa spojená s nepřímou vymahatelností, jelikož právo na příznivé životní 

prostředí je vymahatelné pouze v mezích zákonů, které toto právo provádějí (srov. čl. 41 odst. 

1 LZPS), tedy ne přímým odkazem na čl. 35 odst. 1 LZPS, stejně jako neochota soudní moci 

k aplikaci tohoto práva.
344

 

Evropský soud pro lidská práva pak judikoval, že: „Vážné zásahy do životního prostředí 

mohou mít dopad na blaho osob a mohou je zbavit možnosti pokojného užívání obydlí, čímž 

poškozují jejich rodinný a soukromý život.“
345

 

Ekologická újma, její vymezení a nahrazování je pojem velmi problematický už jen z důvodu 

veliké roztříštěnosti právních předpisů, které ji upravují. Je nutné ji odlišovat od pojmu 

ekologická škoda a někdy též literaturou používaného pojmu „ztráta na životním prostředí“, 

který by měl zahrnovat újmy obě, imateriální ekologickou újmu i ekologickou škodu.
346

 

Pojem újma lépe vyjadřuje dotčené chráněné zájmy, jelikož nejde jen o majetkovou stránku 

porušených hodnot, ale o porušení jednotlivých složek ekosystému, jejichž odškodňování 

podléhá režimu ustanovení § 2951 a násl. OZ.
347

 

Např. v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se setkáme s oběma pojmy, ale 

aktivní zásah České inspekce životního prostředí zákon spojuje pouze s hrozbou vzniku 

škody, což ale s ohledem na účel a smysl daného ustanovení nelze chápat takto zúženě, nýbrž 

společně s hrozbou vzniku imateriální újmy.
348

 Zákon o životním prostředí naopak vhodně 

používá v ustanovení § 27 odst. 1 pojem ekologická újma.
349

 

Jelikož úpravu vzniku ekologické újmy upravují především veřejnoprávní předpisy, ochrana 

před civilním soudem nastupuje zejména až po selhání možných veřejnoprávních prostředků 

ochrany (pokud dojde k zásahu do osobnostního práva nebo vzniku újmu na zdraví dotčené 
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osoby). Vzhledem k nedokonalé právní úpravě a nepřímé vymahatelnosti práva na příznivé 

životní prostředí a s tím související neochotě fyzických osob toto své právo aktivně uplatňovat 

před soudem je zde veliký a zároveň nelehký úkol pro zákonodárce, aby se tímto tématem 

do budoucna zabýval a náhrada ekologické újmy stála spíše na zákonném podkladu než 

na soudním uvážení, tj. obsahovala prvek právní jistoty. 

Nejvyšší soud se otázkou občanskoprávní odpovědnosti za ekologickou újmu zabýval 

nedávno v souvislosti s neoprávněným vykácením dřevin vlastněných poškozeným, kdy ale 

usoudil, že poškozenému náleží pouze náhrada škody majetkové ve výši odpovídající ceně 

vytěžené dřeviny a nikoliv už nárok na odčinění újmy ekologické dle zákona o životním 

prostředí, jelikož ji shledal jako újmu, které se v souladu s § 27 odst. 3 zmíněného zákona 

může domáhat pouze stát.
350

 V daném případě ale NS rozhodoval podle OZ1964, který, nutno 

podotknout, právo na příznivé životní prostředí ani jeho ochranu explicitně nestanovil (činil 

tak pouze v rámci prevence v § 415 OZ1964). Je tedy otázkou, zda je názor NS v současné 

době a s ohledem na § 81 odst. 2 v souvislosti s § 2956 OZ udržitelný, resp. zda budou soudy 

ochotné právo na příznivé životní prostředí uznávat též jako přirozené lidské právo hodné 

ochrany dle občanskoprávní odpovědnosti za imateriální újmu. Nezdá se do budoucna jako 

myslitelné, aby se lidé dotčení neoprávněným poškozením životního prostředí ve svém okolí, 

např. vykácením lesoparku uprostřed města vandaly, nemohli (alespoň skrze své zastupitelské 

orgány) domáhat minimálně morálního zadostiučinění ve formě omluvy, pokud by peněžitá 

satisfakce nepřipadala v úvahu. Na závěr je nutno podotknout, že ve zmíněném soudním 

rozhodnutí by dle současné úpravy mohla přijít do úvahy i aplikace § 2971 či § 2969 odst. 2 

OZ, se zohledněním zvláštních okolností, za kterých škůdce újmu způsobil, popř. pokud 

poškozený spojoval věc s cenou zvláštní obliby (např. vykácení lesa, který se v rodině dědil 

z generace na generaci, znečištění rybníka a úhyn kaprů, o které se poškozený staral, atp.).
351

 

8.3. Další prameny práva týkající se imateriální újmy 

Právní úprava imateriální újmy se nachází, jak již bylo zmíněno, i mimo oblast občanského 

práva, ať už se jedná o právo soukromé či veřejné (antidiskriminační zákon, tiskový 

zákon, ….), a ne vždy je jednoduché od sebe prolínající se množiny vztahů soukromého 

a veřejného práva odlišit, resp. jednoznačně určit, podle které právní úpravy postupovat. 
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Např. v zák. č. 141/1961 Sb., trestním řádu, se pojem imateriální újmy objevil díky novele, 

která od 1. 7. 2011 ukládá soudu (v tzv. adhezním řízení) rozhodnout i o náhradě nemajetkové 

újmy, čímž má dojít k určité kompenzaci obětem trestné činnosti.
352

 Přesto v praxi velmi 

často dochází k odkázání poškozeného na občanskoprávní soudní řízení, převážně z důvodu 

složitého dokazování rozsahu imateriální újmy a s tím související problematiky určení formy 

a výše přiměřeného zadostiučinění. 

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ustanovení o možném 

uplatnění hmotněprávního nároku osoby, které byla přestupkem způsobena imateriální újma, 

tj. možnost odčinění imateriální újmy v rámci přestupkového řízení, vynechal. Jistě je tomu 

tak správně z důvodu složitosti a komplexnosti problematiky odčiňování imateriální újmy. 

S tou nemá orgán, který o přestupku rozhoduje (povětšinou obecní úřad obce s rozšířenou 

působností), na rozdíl od soudu, žádnou reálnou zkušenost, a mohlo by to vést 

ke vzniku nespravedlnosti, ať už na straně poškozeného, nebo škůdce.
353

  

Autorský zákon v rámci ochrany práv autora, do jehož práv bylo neoprávněně zasaženo 

(nebo jehož právo je neoprávněným zásahem ohroženo), zakládá vedle možnosti zákazu 

ohrožujícího jednání či odstranění následků takového jednání možnost poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění za imateriální újmu autorovi způsobenou. Jmenovitě zákon 

hovoří o omluvě nebo o zadostiučinění v penězích v případě, pokud by se přiznání jiného 

zadostiučinění nejevilo jako postačující. Výši zadostiučinění v penězích stanoví soud, který 

přihlíží zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za kterých bylo do práva 

zasaženo.
354

 

Zákoník práce se imateriální újmě věnuje komplexněji, a to v části jedenácté. V souvislosti 

se zpracovávaným tématem je významná dvojkolejnost odčiňování újmy na zdraví, jelikož 

náhradu za ztížení společenského uplatnění a tzv. bolestné stanovuje v případě pracovního 

úrazu či nemoci z povolání vládní nařízení. Zákoník práce navíc stanoví výše jednorázových 

odškodnění osob pozůstalých při úmrtí zaměstnance.
355
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Další významný pramen práva, který je nutno krátce zmínit, představuje zákon 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.  

8.4. Imateriální újma způsobená nezákonným rozhodnutím či 

nesprávným úředním postupem 

Právo na odčinění újmy způsobené veřejnou mocí obsahuje čl. 5 odst. 5 Úmluvy, který se 

týká protiprávního zatčení či omezení osobní svobody. Článek 3 Protokolu č. 7 k Úmluvě pak 

stanovuje právo na odškodnění v případě justičního omylu v trestní věci. Dle čl. 41 odst. 3 

LZP EU má pak každý právo na to, aby mu EU nahradila škodu způsobenou jejími orgány 

nebo zaměstnanci při výkonu jejich funkce. 

 LZPS v článku 36 odst. 3 pak garantuje právo na náhradu škody každému, komu byla 

způsobena škoda nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné 

správy nebo v důsledku nesprávného úředního postupu. Přestože jde v prvé řadě o vztah 

mezi jednotlivcem a státem, neboť k újmě dochází v rámci vrchnostenských oprávnění státu, 

tedy ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, česká teorie a doktrína není jednotná ohledně toho, 

zda jde o subjektivní právo veřejné nebo zda je odpovědnost státu typem občanskoprávní 

odpovědnosti a vztah mezi jednotlivcem a státem vztahem zvláštní občanskoprávní 

odpovědnosti.
356

 Nutno podotknout, že zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, jenž 

rozvíjí výše zmíněný článek Listiny a upravuje podmínky jeho uplatnění, odkazuje v § 26 

na subsidiární použití občanského zákoníku, a to právě i z důvodu nedostatku veřejnoprávního 

pojetí deliktní odpovědnosti a nerozvinutosti institutů veřejného deliktního práva v českém 

právním řádu vůbec.
357

 Možno tedy shrnout, že: „… jde o zvláštní případ odpovědnosti 

za škody vzniklé z veřejnoprávního vztahu – při výkonu veřejné moci, … příslušný 

odpovědnostní právní vztah je ovšem již vztahem soukromoprávním“.
358

 Vzniká zde 

kvazideliktní odpovědnost státu vůči jednotlivci v důsledku vadného, nedbalého 

či neodpovědného uplatňování veřejné moci.
359

  

Až v roce 2006 došlo k rozšíření legislativního pojetí škody v zákoně č. 82/1998 Sb., též 

na újmu imateriální, do té doby nebylo možno odčiňovat imateriální újmu způsobenou 
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nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem vůbec.
360

 Ústavní soud však 

(v souvislosti s nálezem Pl. ÚS 16/04) umožnil odčiňovat v rámci újmy vzniklé 

vrchnostenskou mocí též imateriální újmu vzniklou před legislativní úpravou rozšiřující pojetí 

škody v zákoně č. 82/1998 Sb., tedy retroaktivně.
361

 Je to závěr správný, jelikož ustanovení 

Úmluvy, tedy včetně čl. 5 odst. 5, který požaduje též náhradu imateriální újmy, jsou obecné 

soudy povinny aplikovat přednostně před zákonem.  

Za nezákonné rozhodnutí lze považovat takové, které bylo vydáno v rozporu s právními 

předpisy, ať už se jedná o obsah takového rozhodnutí, či procesní průběh jeho vzniku.
362

 

Pro uplatnění nároku musí dojít ke změně či zrušení daného rozhodnutí pro jeho 

nezákonnost.
363

 Zákonodárce též specificky upravil rozhodnutí o vazbě, trestu či ochranném 

opatření.
364

 V těchto případech nemusí být vydané rozhodnutí nezákonné (např. tzv. zákonná 

vazba), nemusí dojít k jeho zrušení, a přesto může vzniknout nárok na odčinění nemajetkové 

újmy.
365

  

Zákon nespecifikuje, co považuje za nesprávný úřední postup, pouze deklaruje v § 13 odst. 1, 

že je jím též porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené 

lhůtě (popř. v lhůtě přiměřené). Vedle nečinnosti bude nejčastějším případem postup 

spočívající v nepřiměřeně dlouhém soudním řízení. Za takový shledává ÚS postup, kdy: 

„… celková délka řízení působí poškozenému újmu spojenou s nejistotou ohledně výsledku 

řízení, kterou nelze v právním státě tolerovat“.
366

  

Vznik závažné imateriální újmy může vyvolat zejména trestní stíhání provedené v rozporu 

se zákonem (nesprávným, nedůvodným či nezákonným způsobem), které může vyústit 

až v protiprávní omezení práva na osobní svobodu. V každém případě však může vést 

v neoprávněný zásah do soukromého a rodinného života jednotlivce, do jeho důstojnosti, cti 

či dobré pověsti.
367

 Je zřejmé, že soud musí rozlišovat mezi formou, popř. výší odčiňované 

újmy, pokud vznikla v souvislosti s nezákonným trestním stíháním anebo např. v důsledku 
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nepřiměřené délky soukromoprávního sporu. Při stanovení formy či výše přiměřeného 

zadostiučinění je soud povinen vycházet zejména z povahy trestní věci, délky stíhání 

a zejména dopadů stíhání do osobnostní sféry poškozeného. Musí brát na zřetel obecně 

sdílenou představu spravedlnosti, tedy přiznat peněžité zadostiučinění nad rámec pouhého 

konstatování porušení práva v případech, kdy by se z hlediska obecné slušnosti poškozenému 

peněžité náhrady skutečně mělo dostat.
368

  

Mezi další případy nesprávného úředního postupu patří např. nesprávné vyznačení doložky 

právní moci na rozhodnutí, odběr vzorku DNA v rozporu s právními předpisy, poškození věci 

při provádění výkonu rozhodnutí, nesprávné poučení orgánem veřejné moci v probíhajícím 

řízení či nezajištění majetku obviněných v trestním řízení.
369

 

Subjekty povinné k odčinění újmy jsou stát
370

 a v případě výkonu samostatné působnosti 

územní samosprávné celky.
371

 Nárok je nutné uplatnit u úřadu,
372

 který, uzná-li nárok 

na odčinění imateriální újmy, musí toto odčinění uskutečnit do 6 měsíců ode dne uplatnění 

nároku. Pokud není nárok poškozeného plně uspokojen, ať už z důvodu zamítnutí žádosti 

či neuspokojení přiznaného nároku úřadem, může se po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne 

uplatnění nároku domáhat odčinění újmy soudní cestou.  

Poškozený v důsledku nesprávného úředního postupu při výkonu veřejné moci, který má 

právo na odčinění své újmy, nemusí být pouze účastníkem řízení, v jehož rámci 

k nesprávnému postupu došlo, ale též ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem, ačkoliv 

s ním jako s účastníkem jednáno být mělo: významné pro posouzení odpovědnosti za újmu je 

pouze to, zda byla poškozenému způsobena újma v příčinné souvislosti s uvedeným 

postupem.
373

 

9. Imateriální újma de lege ferenda 

Pod institut právně relevantní imateriální újmy lze de lege ferenda (samozřejmě při splnění 

dalších podmínek) subsumovat tzv. „ztrátu času“, jak ve svém článku rozebírá Louis 
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Visscher.
374

 Vysvětluje, že i když čas jako takový se ztratit nedá, jelikož každá hodina čítá 

šedesát minut a každý den čtyřiadvacet hodin, často dochází k tomu, že osoby kvůli škodné 

situaci přicházejí o možnost využít čas tak, jak by si představovaly (např. při čekání 

na zpožděný let, kdy se má vedle majetkové újmy – ztráty na výdělku apod. – nahradit i ztráta 

za zmaření příležitosti využít čas po svém; stejně tak při hospitalizaci ve zdravotnickém 

zařízení v důsledku škodné situace, při svědčení u soudu atd.)
375

 Volný čas má svoji hodnotu, 

kterou lze určit souvztažností k času určenému k práci, mzdě, ceně zboží a služeb a jejich 

množství, příjmům z jiných prací, času vyhrazenému jiným aktivitám apod.
376

 Autor 

doporučuje vypočítat na základě výše zmíněných kritérií hodnotu „ztráty času“ za jednu 

hodinu, která se ale samozřejmě bude lišit stát od státu.
377

 Zajímavou pomůckou k ohodnocení 

„ztraceného času“ by mělo být zkoumání úbytku hladiny štěstí dané osoby v závislosti 

na „ztrátě času“.
378

 

Stejně tak lze uvažovat o odčiňování nevyčíslitelné „ztráty radostného očekávání“, pod čímž 

si můžeme představit jak porušení smlouvy, tak např. zrušení očekáváné svatby stran jednoho 

ze snoubenců, porušení manželského slibu jedním z manželů (např. manželskou nevěru)
379

 

atd.  

Také odčiňování dětí, které byly poškozeny matkou v rámci jejího neuváženého chování 

v těhotenství, kterým je ohrozila na zdraví (či ho přímo poškodila), je nasnadě. Poněkud 

jako sci-fi scénář se pak jeví např. povinnosti odčinit újmu dětem v rámci nefunkčních 

labilních a stresujících vztahů v rodině, které mohou vést k rozvoji (nejen) psychických 

poruch u dětí, se kterými se musí potýkat celý život.  

S tím do jisté míry souvisí otázka, na kterých hodnotách stojí společnost jako taková, které 

právní statky chce skrze státní moc chránit a též to, zda a do jaké míry by měl jednotlivec 

vážit své jednání, které může vážně poškozovat ostatní, tedy otázka odpovědnosti za své 

jednání obecně (povinnosti odčiňovat újmu). Žádný člověk, vědom si svého nečestného, 
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nemorálního, ohrožujícího či přímo poškozujícího jednání, by si neměl být jist, že na něj – 

lidově řečeno – právo nedosáhne. Proto by v souvislosti s dnešní, rychle se rozvíjející dobou, 

kdy nelze každé konkrétní jednání včlenit do zákona (není to ani myslitelné, ani vhodné), 

mělo být především na bedrech moci soudní, aby ukázala svoji emancipovanost a nebojácnost 

v případných sporech týkajících se imateriální újmy, jelikož zavrženíhodné jednání 

poškozující ostatní by nemělo být tiše tolerováno. Pokud by z takového jednání mohl někdo 

dokonce profitovat, mohlo by to ohrozit obecně sdílenou důvěru v právní stát založený mimo 

jiné na všeobecně přijímané hodnotě nejvyšší: spravedlnosti.  
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Závěr 

Problematika úpravy institutu imateriální újmy v občanském právu včetně povinnosti jejího 

odčiňování zahrnuje mnohá úskalí, neboť se jedná o oblast velmi specifickou, sestávající 

z ochrany ryze jedinečných a individuálních osobnostních práv člověka. 

Tato práce si stanovila za cíl obsáhnout stěžejní problematiku související s právním institutem 

imateriální újmy a věnovala se analýze primárních a sekundárních zdrojů: pracovala zejména 

s aktuálně platnými právními předpisy, odbornou literaturou a judikaturou soudů. Vzhledem 

k obsáhlosti zpracovávaného tématu bylo však nutné omezit se na nejzásadnější 

a nejdůležitější aspekty týkající se imateriální újmy. 

Při zpracovávání tématu bylo dále nutno se vypořádat s jistou nekoncepčností a nejednotností 

řešení právní úpravy imateriální újmy v rámci právního řádu, zejména v oblasti soukromého 

práva. I při studiu základního kodexu občanského práva a zároveň stěžejního předpisu 

upravujícího imateriální újmu, občanského zákoníku, bylo třeba si poradit s určitou 

nejednotností až nelogičností, především co se užívání terminologických pojmů týká. 

Zákonodárce např. ne zcela přesně a logicky použil pojmy „náhrada“ a „odčinění újmy“ 

v ustanoveních o závazcích z deliktů. Tak např. v ustanovení § 2971 OZ stanovil, že 

„… (škůdce) nahradí též nemajetkovou újmu“. Přitom však v ustanovení § 2894 OZ důsledně 

trvá na odlišení povinnosti k náhradě škody a povinnosti k odčinění imateriální újmy, což má 

své opodstatnění vzhledem ke zvolené přísnější úpravě vzniku povinnosti odčinit imateriální 

újmu. 

V diplomové práci bylo téma imateriální újmy rozčleněno do dvou hlavních částí: první se 

věnovala obecným aspektům imateriální újmy a souvisejícím právním institutům; druhá část 

konkrétním druhům imateriální újmy včetně rozsáhlé kazuistiky.   

V první části byla krátce shrnuta problematika deliktního práva včetně významné změny 

v občanském právu: odklonu od jednotného pojetí deliktu k pojetí duálnímu. To zapříčinilo 

nutnost zkoumání a následné odlišení důvodu vzniku újmy jako důvodu buď zákonného, nebo 

smluvního. 

Práce se dále věnovala nové právní koncepci, která se týká vzniku a trvání odpovědnosti: 

v důsledku rekodifikace došlo k přijetí perspektivního pojetí odpovědnosti, kdy subjekt 

odpovídá za své jednání v plném rozsahu, tedy i za řádné splnění svých povinností (a ne 

pouze za porušení povinností). Tím došlo k nahrazení pojmu odpovědnost (který z OZ 

zmizel), pojmem povinnost k náhradě (resp. odčinění) újmy. 
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Kapitola pátá byla věnována právně relevantní újmě, a vysvětlila její rozdělení na újmu 

materiální a újmu imateriální v českém právu. Přestože obecné předpoklady pro vznik 

povinnosti hradit újmu materiální platí po rekodifikaci i pro vznik povinnosti odčinit újmu 

imateriální, nedošlo ke sloučení obou typů újmy v újmu jedinou. Povinnost odčinit imateriální 

újmu tak zůstala omezena na výslovné zákonné ustanovení nebo smluvní ujednání mezi 

stranami. 

Šestá kapitola obsáhla úpravu materiální újmy a vytyčila klíčové rozdíly mezi oběma typy 

újmy. Dle nového konceptu se materiální újmou rozumí újma na jmění a ne újma na majetku, 

což má svůj význam při vzniku dluhu. 

Stěžejní část diplomové práce byla upravena v sedmé kapitole pod názvem Imateriální újma. 

Zde došlo k vydefinování imateriální újmy a ke srovnání s předchozí právní úpravou. Dále se 

tato část obsáhle věnovala předpokladům vzniku povinnosti odčinit imateriální újmu. 

Asi nejproblematičtější otázkou v rámci této práce se ukázala otázka odčiňování imateriální 

újmy a stanovení přiměřeného zadostiučinění v penězích. OZ nestanovil přesná kritéria, podle 

kterých by se mělo při odčiňování postupovat, ať už v případech mimosoudních vyrovnání 

nebo soudních sporů. Pouze stanovil, že při určování způsobu a výše přiměřeného 

zadostiučinění se musí vzít do úvahy i závažné okolnosti, jako je úmyslné způsobení újmy, 

diskriminační jednání atd. To může evokovat sankční náhradu újmy, což je otázka v rámci 

českého občanského práva stále ještě sporná a kontroverzní.  

V části druhé této diplomové práce byly zpracovány jednotlivé případy vzniku imateriální 

újmy z hlediska významu chráněných statků. Tak na prvním místě byla podrobně zpracována 

újma na životě, která představuje nejzásadnější zásah do osobnostních práv. Tento druh újmy 

je specifický i proto, že zasahuje do práva na soukromý a rodinný život dalších jedinců: 

tzv. sekundárních obětí.  

V rámci úpravy imateriální újmy na zdraví, vedle nové právní úpravy týkající se 

odškodňování bolesti, ztížení společenského uplatnění a dalších nemajetkových újem, byly 

zařazeny i nově se rozvíjející oblasti týkající se problematiky tzv. nechtěného narození, 

početí, těhotenství nebo života. Doposud byla tato problematika řešena v rámci soudních 

sporů jen velmi zřídka, do budoucna však bude takových sporů pravděpodobně přibývat.  

V rámci osobní soukromé sféry člověka a její ochrany byly nastíněny i nově vznikající 

protiprávní zásahy související s rozvojem moderních technologií. Vedle přibývajících zásahů 

do práva na soukromý život však dochází i k přísnějšímu postihu škůdců a přiznávání vyšší 
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peněžité náhrady poškozeným. To se týká např. i odčiňování újmy na cti u známých osobností 

v případě dehonestujících sdělení v médiích. 

V závěrečných kapitolách byla zpracována problematika imateriální újmy na pomezí 

soukromého a veřejného práva, jako je vznik a odčiňování újmy na životním prostředí.  

Na úplný závěr byla v části deváté nastíněna právní úprava imateriální újmy de lege ferenda 

se zřetelem na možný budoucí společenský vývoj.   
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Imateriální újma v občanském právu 

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.  
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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.  

   

Klíčová slova 

imateriální újma  

přirozená osobnostní práva  

odčinění imateriální újmy 
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Immaterial harm in civil law 

Abstract 

This thesis deals with the legal regulation of immaterial harm (non-pecuniary loss) in civil 

law with a necessary extension to other spheres of private and public law. Immaterial harm 

reflects the personal loss caused by the infringement of human personal rights or other natural 

rights protected by law. There is no possibility of objective pecuniary evaluation 

in comparison to the material harm (damage) and so there is no potentiality to recover 

damages easily.  

The main goal of the thesis is to compose crucial issues regarding immaterial harm. The thesis 

uses mainly analysis of primary and secondary sources such as legal regulation, professional 

literature and judicial decisions. 

The immaterial harm is linked to the two main areas of law: 1) tort law and 2) the protection 

of person and personal rights. So the thesis is divided into two parts for that important reason. 

The first part of the thesis deals with the common regulation of the immaterial loss. Legal 

provisions encompassing immaterial harm are regulated in the first chapter. Next chapter 

explains tort law: a wide area including immaterial harm. The third chapter focuses on 

concept of civil tort; there is an important issue in connection with recodification. The fourth 

chapter deals with liability in general: this term was replaced by obligation to compensate for 

a loss.  

The concept of harm is generally found in chapter five. The sixth chapter deals with material 

harm (damage) concerning substantial differences between damage and immaterial harm.  

The crucial chapter of the first part is chapter seven: the immaterial harm. After approaching 

the topic there is a short brief comparison with the previous law. This is followed by a large 

concept of prerequisites for a rise of the obligation to compensate for a loss. A significant part 

on assertion of claims for compensation of immaterial harm ensues: the just compensation is 

one of the most difficult issues in civil law.   

The second part of the thesis deals with the various kinds of immaterial harm from the point 

of view of the significance of protected rights. The concrete judicial decisions are mentioned 

in this chapter. 



97 

 

The chapter 8.1. introduces immaterial harm in connection to natural rights, which are linked 

with human personality. It is a protection of legal rights such as life, health, human dignity, 

personal honour, good reputation, respect to a person in the society, name, personal data, 

personal image, family life, marriage, family, private life, habitation and other private 

premises. 

The chapter 8.2. deals with the specific immaterial harm: harm to the environment. 

There are additional significant sources of law regulating immaterial harm in the chapter 8.3.  

The chapter 8.4. describes immaterial harm caused by unlawful decision or failure to observe 

the correct procedure.   

The final chapter (9.) analyses de lege ferenda law: there are various future points of view and 

possibilities outlined. 
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