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1 Úvod
Důležitost náhrady majetkové a nemajetkové újmy vyplývá již ze samotných
zásad, které nalezneme v úvodních ustanoveních nového občanského kodexu. Za
všechny z nich „Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené
právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým
způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ „Nikdo nesmí pro nedostatek věku,
rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také
nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.“1 Není to jistě náhodou.
Jedná se bezesporu o esenciální součásti právního státu, které se beze zbytku dotýkají
života všech obyvatel této země. Tyto zásady, vycházející ze starořímského neminem
laedere, budou do budoucna jistě ovlivňovat všechny vztahy napříč společností.
Základním právním předpisem, upravujícím náhradu majetkové i nemajetkové
újmy, je právě již výše zmíněný občanský zákoník. Ve své práci se tedy budu věnovat
především tomuto právnímu předpisu, neznamená to však, že bych opomněl jiné
zvláštní právní předpisy, jakými jsou zákoník práce, zákon o škodě způsobené vadou
výrobku nebo zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, byť byly některé z nich občanským
zákoníkem zrušeny.
Oblast odpovědnosti za škodu a především její náhrady byla oprávněně
nazývána královnou kasuistiky. Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník nejeden
právní institut přidává a všechny mění, přičemž nelze říci, že by je zjednodušil, je jisté,
že si toto postavení udrží i v budoucnu. v běžném životě se s okolnostmi, které zakládají
povinnost k náhradě škody, setkáváme velmi často. Jednotlivé situace přitom nelze vždy
typologicky zařadit a jedná se tak o stejně rozmanité případy jakým je samotný život,
který je přináší. Ať už se jedná o práva a povinnosti vzniklé při autonehodě, uklouznutí
na chodníku nebo úmyslného zničení rodinného alba, vždy dochází k zajímavému
posouzení práv a povinností všech dotčených účastníků. Právě rozmanitost možných
případů, celospolečenský dosah odpovědně škodní problematiky, novum úpravy
1 viz § 3 odst. 2 NOZ
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občanského zákoníku a nevycizelování judikaturou jsou důvody, proč jsem si jako téma
své rigorózní práce vybral právě náhradu škody a nemajetkové újmy podle nového
občanského zákoníku.
Nová úprava výrazným způsobem z části zpřesňuje, z části doplňuje současnou
úpravu, tak aby podle přání jeho tvůrců „lépe vyhovoval potřebám běžného života“,
celou úpravu náhrady škody a nemajetkové újmy. Na to, jestli tomu tak opravdu je, se
pokusím odpovědět v této rigorózní práci.
Základním účelem mé práce má být poskytnutí užitečných informací širé
veřejnosti o změnách, které sebou přináší nová právní úprava a tím tak přispět svou
trochou k naplnění principu právní jistoty v této zemi. K tomu má sloužit nejen popis
většiny institutů náhrady škody, ale i pokud možno co nejširší zapracování judikatury,
tak aby přechod na nový občanský kodex byl co nejplynulejší. Ve své práci bych chtěl
postupně rozebrat alespoň většinu institutů vztahujících se k náhradě škody. „Alespoň
většinu“ z toho důvodu, že měly- li být rozebrány všechny, členila by se tato práce do
několika svazků, které by se možná ani nedaly počítat na listy ale na kilogramy.
První kapitola mé rigorózní práce podává obecný teoretický úvod. Nachází se
zde základní rozdělení náhrady újmy na její majetkovou a nemajetkovou část, přičemž
se čtenář dozví o jejím základním členění v novém občanském zákoníku. Následuje
popis jedné z nejdůležitějších součástí soukromého práva tedy preventivní povinnosti.
Otázky odpovědnosti škůdců a práva těch, kteří nebyli poškozeni přímo, ale počítají se
mezi tzv. osoby blízké, které také byly jejich jednáním zasaženy, jsou odpovězeny
v závěru této kapitoly.
Ve druhé kapitole podrobně rozepisuji a odpovídám na otázky týkající se
náhrady škody jakožto majetkové újmy. Vznik povinnosti k náhradě škody, způsob
a rozsah její náhrady jsou jen ty nejdůležitější části.
Třetí kapitola logicky pojednává o nemajetkové újmě, jejíž nová úprava se od
předešlé liší nejvíce. Obsáhlého popisu se dočkaly především okolnosti jejího vzniku,
dále způsoby a rozsah její náhrady a s tím související ochrana osobnosti, které se
zaměřením na náhradu újmy na zdraví.
V další části jsou popsány okolnosti vyloučení a omezení odpovědnosti za újmu
jako je krajní nouze, nutná obrana a vyšší moc.
2

Pátou kapitolu jsem věnoval zvláštním případům náhrady škody. Jak je
v evropských zákonících obvyklé, na mnohé situace, za nichž vzniká újma, se uplatní
zvláštní úprava. Jedná se o nejobsáhlejší část, členěnou do 26 podkapitol.
V poslední kapitole je odlišení náhrady újmy podle občanského zákoníku se
zvláštními úpravy nacházejících se v jiných právních předpisech jako je zákoník práce
a zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem.
Závěrem práce bude shrnutí a také zhodnocení zkoumaných otázek a poznatků.
Jsem si vědom skutečnosti, že ve stanoveném rozsahu práce nelze komplexně
pojmout veškeré aspekty související s problematikou náhrady majetkové a nemajetkové
újmy, přesto se však vynasnažím postihnout ty nejdůležitější a poskytnou tak na danou
problematiku ucelený náhled.
Pro přehlednost budu zákon č. 89/2012 Sb. nazývat občanský zákoník, případně
užiji zkratku NOZ, kdežto zákon č. 40/1964 Sb. popíšu vždy takovým způsobem, aby
bylo zřejmé, že interpretuji právě jej.
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2 Újma
Občanský zákoník zavádí v mnoha oblastech zcela novou terminologii. Zatímco
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. poukazoval pouze na odpovědnost za způsobenou
škodu, tak občanský zákoník nově rozlišuje mezi škodou a tzv. nemajetkovou újmou,
viz dále. Oba tyto pojmy jsou teoreticky podřazeny institutu újmy, úzce při tom spolu
souvisejí a vzájemně se doplňují.
Pojem újmy je tedy obsahově širší než dříve užívaný zastřešující pojem škody.
Západoevropské právní řády přitom takové rozdělení neznají a užívají shodně pojem
škoda, která se pak logicky dělí na majetkovou a nemajetkovou škodu (pecuniary a nocpecuniary damage ve Spojeném království, případně Schaden a immaterieler Schaden
ve Spolkové republice Německo). Příčiny českého řešení mi zůstávají skryty a osobně
považuji tuto českou specialitu za krajně nepraktickou. Historicky česká právní úprava
čerpá ze základní právní normy středoevropského prostoru tedy ABGB a jeho hlavy
XXX. Ten rozeznává majetkovou škodu a osobní újmu, která spočívá v zásahu do
osobnostních práv. Osobní újma je nahrazována zásadně osobní náhradou, pouze
spočíval- li zásah i v tělesném poškození, sexuální identifikaci, svobodě nebo
v poškození cti (§ 1325 až 1330 ABGB), může mít i majetkový rozměr. Pro tyto
případy je používán pojem nehmotná škoda. Nehmotná újma tak definuje toliko ty
případy, u nichž není připuštěno materiální odškodnění. Nový občanský zákoník
bohužel přejal takovéto dělení velmi nedůsledně, aniž by bylo striktně dodržováno
převzaté názvosloví. Toho je nejlepším příkladem úprava bolestného a ztížení
společenského uplatnění, u kterých je při náhradě škody na zdraví umožněna úvaha
soudu s případným poskytnutím majetkového odškodnění v penězích (na rozdíl od dříve
používaných náhrad dle bodového ohodnocení). I z rozhodnutí Ústavního soudu lze
vyvodit, že by odlišná úprava byla smysluplnější. Podle ní by došlo k opuštění
stávajícího modelu škody, jakožto pouze majetkové újmy, a byla by pod tento pojem
přiřazena i újma vzniklá na základě zásahu do tělesné a duševní integritu poškozeného.2
Systém úpravy náhrady újmy lze systematicky rozdělit na část obecnou
a zvláštní. Obecná část je popsána v § 2894 až 2919 a 2951 až 2971, kdežto část
zvláštní vyplňuje prostor mezi těmito dvěma skupinami v § 2920 až 2950. v prve

2

viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s.,, § 2894 bod 17
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zmíněném členění, obecné části, se nacházejí základní ustanovení obsahující definice
pojmů jako je např. újma, škoda, nemajetková újma, škůdce, poškozený nebo okolnosti
vylučující povinnost k náhradě škody, dále předpoklady vzniku náhrady újmy, z ní
plynoucí povinnost k její náhradě včetně způsobů a rozsahu její náhrady. Do tohoto
výčtu nelze nezařadit zvláštní úpravu náhrady újmy při újmě na přirozených právech
člověka. Zvláštní část vedle toho popisuje 11 případů zvláštní odpovědnosti, u kterých
se zákonodárce domnívá, že jsou na tolik specifické, že k ochraně zájmu nestačí obecná
úprava, ale musí být vymezeny podrobněji. Mezi případy zvláštní odpovědnosti náleží
případ náhrady škody způsobené tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání,
škody způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škody z provozní činnosti, škody
způsobené provozem zvlášť nebezpečným, škody na nemovité věci, škody z provozu
dopravních prostředků, škody způsobené zvířetem, škody způsobené věcí, škody
způsobené vadou výrobku, škody na převzaté, odložené nebo vnesené věci a škody
způsobené informací nebo radou. Považuji za vhodné upozornit, že co se týče škody
způsobené zvířetem, škody způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škody na
nemovité věci a škody způsobené informací nebo radou, tak ty zatím nebyly
v občanském zákoníku upraveny. Do tohoto výčtu lze ještě zařadit úpravu škody
způsobené vadou výrobku. Ta byla obsažena v zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za
škody způsobenou vadou výrobku, který byl ovšem rekodifikací soukromého práva k 1.
lednu 2014 zrušen.
Zmínil- li jsem případy zvláštní odpovědnosti, které dosud nebyly v zákoně
výslovně popsány, nemohu v tomto smyslu opomenout ani úpravu institutů, které
s náhradou újmy souvisejí, ale v dosavadním občanském zákoníku se nevyskytovaly.
Těmi jsou instituty tzv. náhody (§ 2904), náhrady ceny zvláštní obliby (§ 2969 odst. 2),
náhrady při poranění zvířete (§ 2970), náhrady újmy z důvodu pocitu osobního neštěstí,
které nelze jinak odčinit (§ 2971), náhrady újmy na přirozených právech člověka (§
2956, 2957 a 3004 odst. 2) a v neposlední řadě také náhradu ztráty újmy na bezplatné
práci (§ 2965).
Ať se jednotlivé znaky náhrady újmy nazývají jakkoliv, jádro zůstalo stejné. Její
podstatou je porušení povinnosti ze strany odpovědné osoby alias škůdce, která
zapříčiní vznik škody nebo jiné nemajetkové újmy. Povinnost při tom může vyplývat ze
zákona, ze smlouvy nebo ze zásady dobrých mravů.
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Rozlišení mezi škodou a nemajetkovou újmou je zásadní také z pohledu způsobu
a rozsahu náhrady. Nový občanský zákoník stanovuje i věcný vztah mezi těmito dvěma
příbuznými instituty, když imperativně rozhoduje, aby povinnost nahradit jinému újmu
v sobě vždy zahrnovala povinnost k náhradě škody.3 To jakoby upřednostňuje náhradu
majetkové újmy nad újmou nemajetkovou, je ale nutné si uvědomit, že přestože se
náhrada nemajetkové újmy poskytuje jen tehdy, je-li výslovně ujednána nebo tak
stanoví zvlášť zákon,4 tak co se týče způsobu a náhrady újmy, může být její použití
primární.
Rozdílnost úpravy nového a starého občanského zákoníku je podtrhávána i tím,
že se přechodnými ustanoveními dává právo soudu, jsou-li pro to mimořádné důvody
hodné zvláštního zřetele, a pokud tak navrhl i poškozený, přiznat náhradu nemajetkové
újmy podle tohoto zákona a to i u těch škod, o kterých soud do nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku pravomocně nerozhodl. I tvůrci občanského zákoníku se tak
domnívali, že nová úprava podstatným způsobem mění dosavadní pořádky.5
Použiji- li ve své práci pojmu újmy, mám za to, že v sobě zahrnuje jak újmu
majetkovou i nemajetkovou, byť zákonodárce zvolil jinou metodu, kdy se zpravidla
zmiňuje v různých souvislostech pouze o škodě s tím, že k náhradě nemajetkové újmy
dojde za určitých občanským zákoníkem definovaných okolností. Tedy pokud si tak
strany výslovně ujednají, případně stanoví- li tak výslovně zákon viz § 2894 odst. 2
občanského zákoníku. v takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu
stanoví poskytnutím zadostiučinění, které se posoudí obdobně podle ustanovení
o povinnosti nahradit škodu. Zákon tak zvláště stanoví, zejména nastanou- li okolnosti
popisované v § 2956, kdy k náhradě nemajetkové újmy má dojít také v případech újmy
na přirozených právech člověka, dále při poškození věci ze svévole nebo ze
škodolibosti, odůvodňují- li to zvláštní okolnosti, narušení dovolené nebo při narušení
základních členských práv spolku a při osobním neštěstí.6 Jak vidno, zákon přiznává
3 srov. § 2894 NOZ
4 srov. § 2894 NOZ
5 viz důvodová zpráva k ust. § 3079 NOZ Zvláště pro tyto případy se navrhuje, aby bylo možné škůdce
zavázat k náhradě i nemajetkové újmy těm, kdo způsobenou škodu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí,
které nelze jinak odčinit.
6

viz ust. §2971 NOZ odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním
činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně
z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu
každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.
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povinnost k náhradě nemajetkové újmy v tolika případech, že by bylo daleko jednodušší
užívat zastřešujícího pojmu újmy případně škody.

2.1 Prevence
Povinností, kterou občanský zákoník naložil na záda nás všech, je povinnost
chovat se v případech, kdy to vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého
života, tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví
jiného.7 Byť smysl zůstává stejný jako v zákoně 40/1964 Sb., tak je až s podivem s jak
odlišnou definici zákonodárce přišel. Pominu- li nové přesnější vyjádření škody jako
újmy (majetkové a nemajetkové), tak zákonodárce podstatným způsobem změnil
skupiny chráněných zájmů. Místo škody na zdraví, na majetku na přírodě a životním
prostředí, jak uváděl občanský zákoník 40/1964 Sb., NOZ chráněné zájmy výslovně
spatřuje také v osobní svobodě. Na druhou stranu z definice zmizela výslovná
ochrana přírody a životního prostředí. Nepodezřívám zákonodárce z toho, že by těmto
oblastem přisuzoval menší důležitost než v minulosti. Jedná se pouze o posun
terminologický, kdy přisoudil přírodě a životnímu prostředí stejnou míru ochrany jako
ostatním částem světa s tím, že co do jejich ochrany je mnohé popsáno ve zvláštních
právních předpisech. Ochrana osobnosti je naopak posunuta do popředí, což vyplývá i
z celé koncepce nového občanského zákoníku.
V § 2900 se nachází základní definice preventivní povinnosti „Vyžadují-li to
okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při
svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na
vlastnictví jiného“ tím je rozpracována starořímská zásada neminem laedere a to v té
nejširší myslitelné formě, poněvadž je jím společnost chráněna nejen co do přímé
škody, ale také do škody následné dále tak co do škody majetkové i nemajetkové. Na
definici navazují i její konkrétní skutkové podstaty v následujících § 2901 a 2902
občanského zákoníku, tedy povinnost zakročovací a oznamovací viz níže. Toto dělení je
podle komentáře8 zachováno v celém právním řádu, a tak není třeba brát ohled pouze na
ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení §2900 bylo převzato ze svého vzoru

7

viz §2900 NOZ
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2900 čl. 5
8

7

§ 4159 zák. č. 40/1964 Sb. s mírnými úpravami, ke kterým bylo přikročeno z toho
důvodu, aby se zabránilo vzniku nové skutkové podstaty, jak se stalo u předcházející
normy. Prevenční povinnost totiž nemá být využívána jako bezbřehá ochranná norma,
ale pouze ve smyslu porušení oznamovací či zakročovací povinnosti, což je ostatně i její
hlavní účel.10 Obecná preventivní povinnost tak byla v občanském zákoníku zúžena
toliko na způsobení újmy jinému, kdy to vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti
soukromého života. Tím jsou poněkud nejasně stanoveny hranice obecné preventivní
povinnosti, které, stejně jako u mnoha jiných neurčitých právních pojmů, budou muset
být stanoveny soudy. Domnívám se, že potrvá mnoha let, než se takové neurčité pojmy,
jakými jsou „okolnosti případu“ a „zvyklosti soukromého života“, použitelným
způsobem ujasní.11 Zpřesněním oproti dřívější úpravě u uplatnění preventivní
povinnosti je také dikce „způsobení újmy jinému“. Tím chtěl zákonodárce docílit toho,
aby se preventivní povinnost uplatňovala pouze v souvislosti s tou situací, kdy je
naplněna jedna ze skutkových podstat pro založení nároku na náhradu škody, či některé
ze speciálních skutkových podstat.12
Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu spočívá na tezi, že součástí prevence je i
stanovení určitých prevenčních povinností včetně sankcí, které mají být za porušení
takových povinností uplatněny. Konkrétněji měl podle ní každý povinnost zachovávat
takový stupeň bedlivosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní
situaci rozumně požadovat, a který je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit
riziko vzniku škod na životě, zdraví nebo majetku. Nepočíná- li se někdo v souladu
s takto obecně stanovenou právní povinností, chová se protiprávně a je za to postižen při
splnění dalších předpokladů, občanskoprávní odpovědností za škodu (§ 420 a 421 zák.
9

§ 415 zák. č. 40/1964, občanského zákoníku „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.“
10
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s. § 2900, II, čl. 8
11
NS 25 Cdo 3516/2007 obsah prevenční povinnosti přitom úzce souvisí s konkrétními okolnostmi,
zejména s místem, kde se chovatel se zvířetem nachází, neboť pobytem na místě, kde přímo nehrozí vznik
škody na zdraví či majetku třetích osob, nebo na místě, kde okolnosti (např. zvýšený pohyb osob) riziko
vzniku škody podstatně zvyšují, jsou na chovatele z hlediska předcházení škody kladeny rozdílné
nároky“, nebo NS 25 Cdo 1369/2006 „ Jednání žalobce bylo v souladu se zákonem potud, že sjednal
podmínky, které právní předpis nezapovídá, avšak s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem šlo o
jednání neobezřetné, kterým způsobil, že se rozsah jeho majetkové škody zvýšil, ačkoli při posouzení
dané konkrétní časové a místní situace bylo možno na žalobci rozumně požadovat, aby svou smluvní
svobodu přizpůsobil možnosti vzniku škody, kterou nebude moci sám účinně odvrátit.“
12
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2900, II, čl. 10
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č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku).13 Podle nového občanského zákoníku je tento
přístup přejímaný jen potud, pokud je odůvodněn okolnostmi případu a ochranou zájmů
jiného. Účelem § 2900 je toliko aplikovat již existující právní normy na povinnost
bránit vzniku újmy na zájmech jiného a ne vytvářet nové ochranné právní normy. a to je
důvodem, proč musel být opuštěn dosud uplatňovaný přístup § 415 zák. č. 40/1964 Sb.,
na základě kterého mohlo být například dovozeno spoluzavinění škody cyklistou, který
nenosil cyklistickou přilbu v běžném provozu a pádem z kola si poranil hlavu.14
Příslušná ochranná norma totiž takovou povinnost vyžadovala pouze u cyklistů do
určitého věku. Naopak zájmy třetích osob (jiných) je nutno poměřovat, jestli k jednání
došlo v rámci smluvního nebo mimosmluvního vztahu. Ve smluvním vztahu totiž jistě
musí platit vyšší míra odpovědnosti než mimo něj, což je navíc podpořeno i zpravidla
kogentními ustanoveními u jednotlivých smluvních typů.15
V zákoně č. 40/1964 Sb. byla prevenční povinnost obsažena v § 415 až 419,
jejichž dikce byla z většiny převzata do nového občanského zákoníku, přičemž
největších změn doznala zakročovací povinnost. Ta je nově upravena v § 2901
občanského zákoníku kdy, „vyžadují- li to okolnosti případu nebo zvyklosti
soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil
nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje- li to povaha
poměrů mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností
a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností
zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“ Jak vidno nový občanský zákoník
stanovuje povinnost zakročit k ochraně třetího přímo, což je velký posun oproti jeho
předchůdci, který tak činil jen vůči tomu, který byl sám ohrožen.16 Povinnost zakročit

13

viz NS 25 Cdo 618/2001
viz NS 25 Cdo 2258/2008, případně i Rc 26/08 kde „Spoluzavinění na straně poškozeného při havárii
soutěžního vozidla při rychlostní zkoušce automobilové rally lze posuzovat ve smyslu § 415 obč. z.
z hlediska rozumných požadavků na diváka, aby si nebezpečí možné kolize uvědomil a přizpůsobil tomu
své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadateli
zakázán.“
15
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2900, II, čl. 13 a 14
16
§ 417 zák. č. 40/1964 Sb., „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem
přiměřeným okolnostem ohrožení.“
14

9

k ochraně jiného, se tak nepřímo dovozovala jen, vyplynula- li ze smlouvy, ze zákona17
nebo obecně z § 415 zák. č. 40/1964 Sb.
Zakročovací povinnost18 vznikne, nastane- li jedna ze čtyř následujících situací,
1.) vytvoření nebezpečné situace, 2.) kontrola nad nebezpečnou situací, 3.) odůvodňujeli to povaha poměru mezi osobami a 4.) kdy osoba má tu možnost a schopnost snadno
odvrátit tu újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je
třeba k zákroku vynaložit. Zakročovací povinnost je korigována jednak ustanoveními
o nepříkázaném jednatelství,19 alespoň co se týče odškodnění následků, jednak
ustanovením § 2899 občanského zákoníku u tzv. přijetí nebezpečí oběti.
Vytvořením nebezpečné situace je dání příčiny vzniku reálné hrozby škodné
události a to sám nebo prostřednictvím tzv. pomocných osob ve smyslu § 2914. Osoba,
která takovou situaci vytvořila, tak má povinnost konat a učinit vše, aby škodlivému
následku zabránila, jestli se chce vyhnout povinnosti k její nápravě. Stejné je to u tzv.
kontroly nad nebezpečnou situací, kterou je faktická moc ovládnout zdroj nebezpečí
a zamezit vzniku škody. Názorným příkladem je zastavení úniku nebezpečných látek do
vodovodního systému mechanickým uzavřením jejich přísunu. Poměr mezi osobami, ve
smyslu tohoto paragrafu, vzniká na základě smlouvy, nebo v rámci tzv. předsmluvního
vyjednávání, byť i zde musí dojít ke zvážení, jak daleko ve vyjednávání došlo i mezi
kým bylo uzavřeno. Možnost vzniku újmy je situací, kdy si osoba jasně uvědomuje
nebezpečí vzniku újmy i to jak jednoduché by pro ni bylo jí zabránit, přičemž rozdíl
v chráněných zájmech mezi hrozící škodou a tím, co je potřeba k tomu, aby jí bylo
zabráněno, musí být markantní. Velmi dobrým názorným příkladem je situace, kdy
osoba přecházející ulici nevidí přijíždějící automobil, osoba stojící opodál toto vidí a je
pro ni velmi jednoduché zakřičet, nebo dát jiným způsobem najevo blížící se
nebezpečí.20 Na druhou stranu se po ní nevyžaduje hrdinský čin ve smyslu skoku do
17

viz § 249 a 251 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, u jednání zaměstnanců nebo § 150 a 151 zák. č.
40/2009 Sb., trestního zákoníku, u skutkových podstat neposkytnutí pomoci a neposkytnutí pomoci
řidičem dopravního prostředku
18
viz § 2901 NOZ
19
viz § 3006 až 3011 NOZ
20
NS ČR Cz 13/1992 Použití výstražného zvukového znamení je úsilí směřujícím k zabránění hrozícího
nebezpečí střetu vozidla s chodcem. Pokud bylo možno jej v dané situaci objektivně vyžadovat, je
z hlediska ustanovení §428 věta druhá zák. č. 40/1964 Sb., rozhodující, zda skutečně mohlo škodě
zabránit, pokud v dané situaci přicházelo v úvahu, že řidič mohl v témže okamžiku buď pouze použít
výstražné zvukové znamení, nebo pouze brzdit, potom by bylo třeba zvážit, který z obou způsobů byl
účinnější k zabránění střetu. Pokud by řidič takový způsob zvolil, potom učinil to, co objektivně mohl
učinit pro zabránění škody.
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trasy přijíždějícího auta a tím riskovat svůj život.21 Obdobná úprava je v zákoníku práce
v § 251, kdy je do jednoho paragrafu začleněna jak oznamovací tak zakročovací
povinnost, kdy ten zaměstnanec, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího
zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě,
ačkoli by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, by odpovídal za náhradu
škody, pokud by to po něm zaměstnavatel požadoval, ale pouze v té míře, která je
v přiměřeném rozsahu okolnostem případu, samozřejmě není- li ji možné nahradit jinak.
Oznamovací povinnost je upravena v § 2902 občanského zákoníku, kdy ten, který
porušil právní povinnost, nebo ten, který může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez
zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné
následky, nemá povinnost k náhradě té újmy, které oznámením zabránil. Rozdílem
oproti § 37722 obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb., kterým se zákonodárce
v tomto jistě inspiroval, je aplikace porušení jakékoliv povinnosti, ne pouze povinnosti
plynoucí ze smlouvy, jak diktovalo výše zmíněné ustanovení obchodního zákoníku.
o oznamovací povinnosti se je nutné zmínit ještě v souvislosti s předsmluvní
odpovědností dle § 1728 a násl., podle které si jsou strany při jednání o uzavření
smlouvy povinny sdělit všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět
musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu,
a aby každé ze stran byl zřejmý její zájem smlouvu uzavřít, tedy tak aby v podstatných
náležitostech nebyla druhá strana uvedena v omyl. Rozsah oznamovaných skutečností je
vymezen, jednak povinností informovat druhou smluvní stranu ve smyslu §1728 viz
výše a jednak zákonem, smlouvou nebo na základě faktického vztahu mezi jednotlivými
osobami. Tento institut je regulován také úpravou tzv. slabší strany u spotřebitelských
smluv ve smyslu § 2898 a § 1800 občanského zákoníku.

21

obdobou je § 150 Trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb., odst. 1 „Kdo osobě, která je v nebezpečí
smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou
pomoc, ač tak může činit bez nebezpečí pro sebe nebo pro jiného, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta“ a odst. 2 „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo
vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen
takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“
22
viz § 377 odst. 1 Strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem
má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna oznámit druhé straně povahu
překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být
podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči
mohla dovědět.
odst. 2 Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné straně není zpráva včas doručena,
má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.
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Občanský zákoník vychází z konceptu, že každý si může činit, co chce, tedy i
nechat si způsobit újmu. Nezakročí- li však ten, kterému hrozí újma způsobem
přiměřeným okolnostem, aby újmě zabránil, nese ze svého hmotnou odpovědnost za tu
újmu, které mohl zabránit. To je pro škůdce daleko výhodnější než doposud, stačí mu
totiž pouze prokázat nečinnost poškozeného, nikoliv další podmínky vzniku nároku na
náhradu škody, jak musel činit podle zák. č. 40/1964 Sb. Způsob přiměřený okolnostem
je nutné vždy posoudit vzhledem ke chráněnému zájmu a jeho hodnotě, dále k zájmům
jednajícího a tzv. veřejného zájmu.23 Přiměřenost je posuzována z objektivního
hlediska, tedy při zohlednění jednání rozumné třetí osoby v postavení ohroženého.24
Podle § 2903 odst. 2 občanského zákoníku při vážném ohrožení může ohrožený
požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy.25 To
lze považovat za hmotně- právní úpravu tzv. předběžného opatření podle § 74 a násl.
zák. č. 99/1963 Sb. Největší faktický rozdíl mezi těmito úpravami spočívá v dočasné
povaze opatření občanského soudního řádu. K posouzení jednání jako vážného
ohrožení, pokud spočívá v jednání žalovaného (potencionálního škůdce), je nutné, aby
ke škodlivému jednání už došlo, nebo aby bylo alespoň prokázáno, že žalovaný hodlá
takto jednat. Logicky, ohrožený nemůže požadovat nic víc, než to, co zamezí vzniku
škodlivého následku, byť samozřejmě ne vůči tomu, co bylo příslušným orgánem nebo
osobou povoleno, a je tak vykonáváno v rámci takového oprávnění. To, že nejde využít
žádosti resp. žaloby podle § 2903, neznamená, že nelze uplatnit nárok na náhradu
škody.

23

NS 25 Cdo 1360/2003 „Osoba, jíž hrozí vznik škody, je povinna jednat tak, aby jí zvolené opatření
odpovídalo druhu a intenzitě ohrožení, situaci, která byla ohrožením vyvolána, případně k možnostem
a schopnostem ohroženého. Výše účelně vynaložených nákladů na odvrácení hrozící škody, na jejichž
náhradu má ohrožený právo podle ustanovení §419 zák. č. 40/1964 Sb., je omezena výší škody, která byla
přijetím přiměřeného opatření odvrácena.“
24
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář,2014, Wolters Kluwer a.s., §2903 odst. 1 NOZ
25
NS 22 Cdo 1599/1999 „Domáhá- li se žalobce, aby soud žalovanému uložil povinnost provést určité
opatření (nikoliv zdržet se určitého rušení), neboť žalobci hrozí závažná škoda, jde o žalobu podle §417
odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., nikoliv o vlastnickou žalobu podle §126 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.
Podmínkou pro aplikaci §417 odst. 2 je vážné ohrožení žalobce nebo jeho majetku. Není nutné, aby
hrozilo nebezpečí bezprostředního vzniku škody, postačí, že v důsledku vážného ohrožení vznikne škoda
v budoucnu.
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2.2 Zavinění
Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech
stanovených zvlášť zákonem.26 Určení případů, u nichž se nepožaduje subjektivní
zavinění, spočívá ve vymezení obsaženém v občanském zákoníku od § 2920
a následujících v pododdíle 2 a dále ve zvláštních právních předpisech jako jsou vodní
zákon, horní zákon nebo zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Mezi jednotlivými
popisovanými instituty rozdíl spočívá pouze v rozdílných možnostech liberace.
Například u škody z provozní činnosti (§ 2924 NOZ) nebo u škody z provozu (§ 2927
NOZ) platí, že se provozovatel zprostí, prokáže- li, že škodě nemohl zabránit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat resp., že vynaložil veškerou péči, kterou
lze rozumně požadovat (u škody z provozní činnosti).27 Při posuzování míry
odpovědnosti škůdce je mít nutno na paměti účast dalších osob na škodném následku
viz níže.
Systematickým dělení případů objektivní odpovědnosti je jejich rozdělení do
dvou skupin. v první z nich se nacházejí případy odpovědnosti za zvlášť nebezpečnou
činnost, v té druhé případy další odpovědnosti, které jsou vynucené specifikem
chráněného zájmu.

2.2.1

Odpovědnost za zvlášť nebezpečnou činnost
Jednotlivé případy odpovědnosti za zvlášť nebezpečnou činnost jsou situovány
v § 2925 až 2932 občanského zákoníku. Jedná se tedy o škodu způsobenou provozem
zvlášť nebezpečným (§ 2925), škodu na nemovité věci (§ 2926) a škodu z provozu
dopravních prostředků (§ 2927 až 2932). Vyšší míra rizika a povaha chráněného zájmu
ospravedlňuje užití absolutní odpovědnosti, kdy se posuzuje jednání jednotlivce na
zdroj nebezpečí a dále vliv nějaké vnější příčiny, které škodnou událost ovlivnila. Záleží
tak na dodržení objektivního standardu chování škůdce, které je v občanském zákoníku
vyjádřeno spojením „ani při vynaložení veškerého úsilí“ a „ani při vynaložení řádné
péče.

26

viz § 2895 NOZ
jedná se tak o případy, kdy škoda byla způsobena kupříkladu neovladatelnými přírodními silami, blíže
v příslušných ustanoveních této práce.
27
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2.2.2

Další případy odpovědnosti
Do této skupiny jsem zařadil případy, kdy je potencionálním škůdcem stát nebo
subjekty, které mu jsou v určité míře podřízeny. Je nasnadě, že stát, jeho organizační
složky a osoby, které vykonávají v rámci zákona svěřené pravomoci, mají jednat ve
všech úkonech profesionálně bez takových chyb, které by mohly negativním způsobem
zasáhnout do sféry třetích osob. Stejně tak stát odpovídá za regulaci, které jsou všechny
ostatní subjekty povinny dodržovat, což se týká mj. úpravy obsažené v horním zákoně,
vodním zákoně, zákoně o myslivosti, nebo např. zákoně o policii.28

2.3 Odpovědnost více škůdců
Nový občanský zákoník přirozeně upravuje i účast více osob na škodné události.
Po vzoru svého předchůdce29 přejímá koncept tzv. solidární odpovědnosti, která je
obzvláště pro poškozeného velmi výhodná, poněvadž se tak zvyšuje šance na poskytnutí
adekvátní náhrady. v těchto případech je k náhradě zavázáno několik škůdců, ti nahradí
škodu společně a nerozdílně. Na druhou stranu, je-li některý ze škůdců povinen podle
jiného zákona k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně
a nerozdílně pouze v tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí
samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s
pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.30 Ke
stanovení účasti musí být nejdříve rozhodnuto, zda ta či ona osoba odpovídá za škodlivý
následek. Nápomocná je k tomu především judikatura, poněvadž je jasné, že zákon
samotný nemůže opsat všechny možné situace vzniku újmy. Podle rozh. NS 25 Cdo
2126/2000 společná odpovědnost vzniká v důsledku nedbalosti nebo paralelní akce
nebo z nedbalosti nebo opomenutí, které způsobilo škodu. Stěžejní při tom je, jestli má
každý škůdce vztah nejen k vlastnímu jednání, ale také k jednání jiných osob
podílejících se na vzniku škody.31 Samostatná jednání jsou taková, kdy jedna
28

viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2895 NOZ
29
dříve rozepsanou v §438 zák. č. 40/1964 Sb.
30
viz §2916 NOZ
31
Rc 77/04 Škoda na zdraví je v příčinné souvislosti i s protiprávním jednáním těch členů skupiny
škůdců, kteří sice na poškozeného bezprostředně fyzicky nezaútočili, avšak v domě poškozeného se
podíleli na předem domluvené akci směřující k úmyslnému útoku na majetek a domovní svobodu, při
němž bylo možno předpokládat i fyzický odpor napadených. Společná odpovědnost všech škůdců přitom
není vyloučena tím, že nelze jednoznačně určit podíl jednotlivých osob na dosažení celkového výsledku
(na vzniku škody).
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z podílejících se osoby, způsobila škodu nebo alespoň situaci, která mohla vést k jejímu
vzniku a přitom nelze s určitostí zjistit, která to byla. K posouzení souběhu jednání
jednotlivých osob slouží tzv. kumulativní, alternativní nebo potencionální příčinnost.
Nelze- li s jistotou oddělit podíl jednání jednotlivých podílejících se osob, hovoří se
o tzv. neurčité dílčí povinnosti.
Jsou- li však pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že
škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku. Nelze- li účast přesně
určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti.32 Zákonodárce tímto způsobem umožnil
soudům snížit v odůvodněných případech podíl na náhradě do výše, která odpovídá
jejich účasti na škodlivém následku. Míra účasti nemusí být přitom přesně zjištěna,
postačí pouze, jde- li odhadnout s jistou dávkou pravděpodobnosti. Omezit tímto
způsobem solidární odpovědnost nicméně nejde za předpokladu, že se dotyčný vědomě
účastnil na způsobení škody jiným škůdcem nebo jej podněcoval či podporoval nebo
pokud lze připsat celou škodu každému škůdci, byť jednali nezávisle, nebo má-li škůdce
hradit škodu způsobenou pomocníkem a vznikla-li povinnost k náhradě také
pomocníkovi.
Pokud během škodné události nastaly okolnosti, které se přičítají poškozenému,
a takovou okolností se újma zvýšila, nebo dokonce zcela zapříčinila její vznik, tak se
povinnost škůdce nahradit újmu poměrně sníží. To však neplatí, jestliže se okolnosti,
které jdou k tíži nebo jedné strany, podílejí na škodě jen zanedbatelně. v takovém
případě se pak škoda nedělí.33
Ten, který je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, získává vůči ní
posléze postih.34 Právní věda takový postih pojmenovává regresivním nárokem, logicky
regres= návrat. Takové situace jsou obvyklé především v oblasti pojišťovnictví, kdy
pojišťovny jsou na základě pojištění (ať už smluvního nebo zákonného) povinny
vyplatit pojistné plnění.
Občanský zákoník stanovuje, že je při posuzování výše náhrady nutné vždy
zohlednit účast poškozeného a to poměrně, s výjimkou takové jeho účasti, která je
32

viz §2915 odst. 2 NOZ
viz §2918 NOZ
34
viz §2917 NOZ, doporučuji také NS 25 Cdo1479/2005 Nahradí- li zhotovitel objednateli škodu, kterou
způsobila třetí osoba vadné provedenou prací, má zhotovitel proti třetí osobě postih z titulu odpovědnosti
za škodu způsobenou zaviněním jiného. Odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla nevylučuje
přímou odpovědnost třetí osoby, ledaže škoda byla způsobena zaměstnanci či jinými osobami využitými
zhotovitelem v rámci jeho činnosti.
33
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zanedbatelná. v rozsahu v jakém se sám poškozený podílel na vzniku škody, není dána
odpovědnost toho, kdo za škodu odpovídá. Stejně jako u škůdce, je třeba i u
poškozeného brát v úvahu jen takové jednání, které splňuje všechny předpoklady
odpovědnosti za škodu, tj. musí být prokázáno, že protiprávní jednání poškozeného bylo
příčinou (jednou z příčin) vzniku škody, viz NS 25 Cdo 2233/1999.35
Obohatil- li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě
jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva
poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí- li se právo poškozeného na
náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, podle
ustanovení o bezdůvodném obohacení viz § 2919 občanského zákoníku. Postupoval- li
by tvůrce občanského zákoníku systematicky, zařadil by toto ustanovení do části
k bezdůvodnému obohacení, případně k promlčení. Nestalo se tak. Občanský zákoník
tímto revolučním způsobem zavádí časově neomezenou lhůtu pro vydání toho, čím se
škůdce na úkor poškozeného obohatil a to bez ohledu na promlčení práva na náhradu
škody. Lze říci, že důvod existence první věty není jasně znám. Potvrzuje pouze již
jednou potvrzené, jasnou skutečnost. Zákonodárce mohl mít tímto ustanovením na
mysli, že dochází k obratu důkazního břemene o nepoctivosti zdrojů a tím ulehčení
důkazní situace poškozenému.36

2.4 Práva osob blízkých
V případě smrti člověka umožňuje nově občanský zákoník domáhat se ochrany
jeho osobnosti také osobou blízkou37. Zajímavé je, že v této věci se za osoby blízké
nepovažují pouze fyzické osoby, ale také osoby právnické, pokud neoprávněný zásah do
osobnosti člověka souvisel s jeho činností v právnické osobě.38

35

viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2918 NOZ
36
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2919 NOZ
37
podle § 22 NOZ jsou osoby blízké příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle
jiného zákona upravující registrované partnerství (dále jen partner). Jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby seškvařené nebo
osoby, které spolu trvale žijí.
38
podle § 23 NOZ stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody
majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky
a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu
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3 Škoda
Na rozdíl od svého předchůdce, obsahuje nový občanský zákoník v § 2894 definici
škody jako majetkové újmy. Doposud byla škoda stanovena v judikatuře Nejvyššího
soudu a to od přelomového rozhodnutí R 55/1971 jako újma, která se projevuje
v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem,
tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především
poskytnutím peněz k uvedení věci do předešlého stavu.
Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění
(škody).39 Pod pojmem jmění se skrývá, jak popisuje § 495 NOZ, souhrn majetků
a dluhů osoby, přičemž majetkem je vše, co k osobě patří. Jedná se tak o všechna aktiva
i pasiva, které náleží určité osobě.
Újma na jmění resp. škoda, představuje jakoukoli ztrátu na majetku, kterou lze
vyčíslit, protože jde o hodnotu, o jakou se majetek poškozeného reálně sníží.40 Nejedná
se přitom pouze o škodu skutečnou (damnum emergens), tedy škodu, o kterou se
hodnota majetku snížila, ale i o ušlý zisk (lucrum cessans), tedy o hodnotu, o kterou se
hodnota majetku nezvýšila, ačkoli měla, resp. že v důsledku škodné události nedošlo
k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo při pravidelném běhu věcí očekávat.
Nahrazuje se přitom toliko škoda předvídatelná pro škůdce.41 Jedná se o dvě formy
škody, které jsou na sebe nezávislé a nejsou tedy vzájemně podmíněné- existence jedné
neznamená existenci druhé formy a naopak. To samozřejmě platí, pokud přímo ze
situace nevyplývá, že ušlý zisk je následkem vzniklé škody. Vzájemně nepodmíněné je
také jejich uplatnění. Uplatním- li jen jednu formu, neznamená to, že musím uplatnit i tu
druhou. Za vzniklou škodu je zpravidla odpovědný ten, který ji způsobil- tzn. škůdce.

nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné
skutečnosti.
39
srov. § 2894 NOZ
40
NS R 55/1971 škodou se rozumí újma, která nastala (projevuje se) v majetkové sféře poškozeného a je
objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím
majetkového plnění, především poskytnutí peněz k uvedení věci do předešlého stavu.
41
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník,
Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2864 bod 22
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3.1 Vznik povinnosti nahradit škodu
V novém občanském zákoníku zůstávají zachovány všechny tři základní stavební
kameny, na kterých úprava náhrada majetkové a nemajetkové újmy stojí. Povinnost
k náhradě újmy vzniká při splnění následujících předpokladů:
1. porušení smluvní nebo zákonné povinnosti nebo úmyslné porušení dobrých mravů
2. vznik škody
3. příčinná souvislost mezi porušením povinnosti podle bodu 1 a vznikem újmy podle
bodu 2
Jedná se o podmínky kumulativní, ke vzniku povinnosti k náhradě újmy musí
být tedy splněny všechny 3 podmínky najednou. K bodu 1 lze uvést, že i zde došlo
k pojmovému posunu. v dosavadní úpravě byl tento prvek znám jako tzv. protiprávní
jednání resp. protiprávní úkon. Občanský zákoník 89/2012 Sb. ovšem zavedl pojem
jiný- porušení povinnosti resp. protiprávní čin. K obsahové změně nicméně nedošlo,
zůstává, že lze toto jednání spáchat nejen konáním, ale také opomenutím.
Ke třem výše vypsaným kumulativním podmínkám se k posouzení individuální
odpovědnosti za vznik újmy přidává ještě posouzení subjektivní nebo objektivní
odpovědnosti škůdce. U objektivní odpovědnosti je obecně platný institut tzv.
liberačních důvodů. Konkrétněji řečeno zvláštních okolností, které zapříčiňují
individuální neodpovědnost škůdce. v případě smluvní odpovědnosti jsou liberační
důvody spojeny s výskytem tzv. vyšší moci.42
Jak vyplývá z § 154 občanského soudního řádu, škoda musí vzniknout
nejpozději v době, kdy soud o uplatněném nároku rozhoduje, poněvadž je pro něj
rozhodující stav v okamžiku vyhlášení soudního rozhodnutí. Pokud by byl nárok
uplatněn ještě předtím než škoda vznikla, jednalo by se o předčasné uplatnění, což by
soud zavazovalo k zamítnutí žaloby.

3.1.1 Porušení povinnosti ze zákona
Podle § 2910 občanského zákoníku je „škůdce, který vlastním zaviněním poruší
povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného,
42

Vyšší moc ve smyslu §651 je nepředvídatelné a neodvratitelné působení přírodních živlů. Vyšší moc
jsou i společenské události, jako např. nepokoje, povstání apod. viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef;
KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník, Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §
651
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nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který
zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti
stanovené na ochranu takového práva.“ Interpretací § 2895 lze dojít k závěru, že škůdce
je povinen k náhradě škody pouze s ohledem na zavinění, poněvadž bez ohledu na
zavinění jsou míněny pouze zvláštní skutkové podstaty.43
Jako takové § 2910 obsahuje 2 základní skutkové podstaty. K náhradě škody je
tak povinen ten,
1) který zaviněným protiprávním jednáním poruší absolutní práva někoho jiného, a také
ten,
2) který zaviněným protiprávním jednáním poruší jiná (relativní) práva někoho jiného
plynoucí ze zákonné povinnosti, která slouží k ochraně takového práva.
Absolutní práva ve smyslu tohoto ustanovení jsou ta, která poškozenému přiznává
právní řád a která působí vůči každému, přičemž tím vzniká i povinnost dalších osob
zdržet se jakýchkoliv zásahů. Předlouhou k tomu je § 823 BGB, který mezi tato práva
řadí právo na život, tělesnou integritu, zdraví, svobodu, vlastnictví a jiná práva, pod
nimiž se rozumí ta práva na základě kterých, může vlastník požadovat, aby ho při
výkonu jeho práv nerušil. Představit si tak lze právo užívací, služebnosti, věcná práva,
práva autorská na jméno nebo na vlastní podobiznu.
Podle druhého odstavce povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do
jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na
ochranu takového práva. Tím byl do občanského zákoníku převzat § 823 odst. 2 BGB,
který upravuje totéž. Jiná práva jsou ta, která nesplňují definici 1. základní skutkové
podstaty, které právní řád poškozenému přiznává, a která působí vůči konkrétní osobě,
přičemž zakládají povinnost takové osoby zdržet se všech zásahů, které by nositele
takových jiných práv rušily ve výkonu jeho oprávnění. Ve smyslu tohoto ustanovení tak
lze uvažovat o jeho výhradné aplikaci na tzv. ochranné normy, kterými jsou zákony
a obecně závazné právní akty s tím, že nahraditelné jsou pouze ty škody, které spadají
do vymezené působnosti normy. Musí se tak zjistit zda:
1) norma měla chránit poškozeného,
2) norma měla chránit statek, který byl poškozen,

43

viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2910 čl. 2 NOZ
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3) norma měla chránit osobu a statek před jednáním, které škodu způsobilo.
Zároveň je nutné posoudit, zda způsob jednání škůdce je v souladu s hypotézou normy,
tedy zda škoda vznikla normou předpokládaným způsobem, a také to, jestli dané
okolnosti naplňují věcnou a osobní působnost normy.
V § 2911 je v občanském zákoníku upravena tzv. domněnka nedbalosti, podle
které byla- li škoda způsobena porušením zákona, má se za to, že škodu zavinil
z nedbalosti. Na základě takového zavinění pak dochází k přičitatelnosti škody
k jednání konkrétní osoby. Domněnka nedbalosti je jako taková domněnka vyvratitelná
a škůdce se tak může vyvinit. To tím, že prokáže, že nedbale nejednal. Rozlišovat
stupeň zavinění44 má, co se týče povinnosti k náhradě majetkové nebo nemajetkové
újmy, smysl u posuzování postupu podle:
1. § 636 občanského zákoníku u posuzování promlčení doby, kdy se právo na náhradu
škody nebo jiné újmy promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma
vznikla. Byla-li však škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její
náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i
v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství
spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém
či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného,
2. § 2898 občanského zákoníku, kdy se nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo
omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech,
anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které
předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. v těchto
případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát,
3. § 2954 občanského zákoníku, podle něj způsobil-li škůdce škodu úmyslným trestným
činem, z něhož měl majetkový prospěch, může soud na návrh poškozeného rozhodnout

44

srov. NS 21 Cdo 1059/2003 Zavinění lze charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému
jednání, které je protiprávní, a ke škodě jako následku takového jednání. Zavinění ve formě úmyslu
(úmyslné zavinění) je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, a chtěl škodu způsobit
(úmysl přímý), nebo tehdy, když jednající věděl, že škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, byl
s tím srozuměn (úmysl nepřímý). Zavinění ve formě nedbalosti (nedbalostní zavinění) je dáno tehdy,
jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí
(nedbalost vědomá), nebo tehdy, jestliže jednající nevěděl, že škodu může způsobit, ač o tom vzhledem k
okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá) a Rt 6/88 O zavinění z
nevědomé nedbalosti podle § 5 písm. b) tr. zákona jde jen tehdy, jestliže povinnost a možnost předvídat
porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány současně. Nedostatek jedné z
těchto složek znamená, že čin je nezaviněný.
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o uspokojení z věcí, které škůdce z majetkového prospěchu nabyl, a to i nepodléhají-li
jinak výkonu rozhodnutí. Do uspokojení práva na náhradu škody nesmí škůdce nakládat
s takovými věcmi uvedenými v rozhodnutí a
4. § 2971 občanského zákoníku, náhrady nemajetkové újmy, kdy odůvodňují-li to zvláštní
okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li
z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy
ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též
nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní
neštěstí, které nelze jinak odčinit.
Jednu ze základních zásad popsanou v §4 občanského zákoníku, má se za to, že
každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou
péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, rozvíjí §
2912 odst. 1, nejedná- li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém
styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale. Občanský zákoník opět operuje
s neurčitými právními pojmy, u kterých, z principu věci, nemůže tvůrce vědět, co
vlastně znamenají a jak se ve svém důsledku projeví. v § 2912 je nicméně stanoven
základní předpoklad pro existenci zavinění ve formě nedbalosti, pokud tak druhý
nejedná na člověka průměrných vlastností očekávatelně. To se posoudí na základě
porovnání s běžnou reakcí skupiny obyvatelstva, do které škůdce objektivně náleží.45
Tedy co se týče jeho věku, vzdělání, sociální situace a jiné.
Stejný přístup zákonodárce zvolil u další zásady uvedené v §5 občanského
zákoníku, kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou prohlásí k odbornému výkonu
jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se
znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná- li bez této
odborné péče, jde to k jeho tíži, kterou rozvíjí v první části 2. odst. § 2912, dá- li škůdce
najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže- li se k činnosti, k níže je
potřeba zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní- li tyto
zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale. Toto ustanovení tak má dvě části, tou
první se vlastní schopnosti deklarují vůči neurčité skupině osob, tou druhou vůči
skupině, která je určitelná ze smlouvy. Společné však mají to, že tvrdí- li kdokoli (jak
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fyzická tak i právnická osoba), že oplývá určitými vlastnostmi, schopnostmi nebo
dovednostmi, přičemž se to nezakládá na pravdě, a v důsledku toho vznikne škoda, má
se za to, že jedná zaviněně a je její chybou, pokud ke škodlivému následku došlo. Druhá
část tohoto odstavce týkající se smluvní odpovědnosti se na první pohled sice tváří, že
se uplatní ve vztahu k druhé smluvní straně, ve skutečnosti je však toto ustanovení ve
smluvním vztahu nepoužitelné. Smluvní odpovědnost je v českém právu ovládána
zásadou objektivní odpovědnosti bez ohledu na zavinění viz dále. Ustanovení se tak
uplatní toliko co do vztahu ke třetím osobám, které nejsou jednou ze smluvních stran.
Zcela zásadní bude posouzení předvídatelnosti vzniku škody, poněvadž je jedním ze
základních atributů odpovědnosti za škodu. Předvídatelnost se vztahuje pouze na
skutek, který je základem pro vznik odpovědnosti a na to, co nastane po té, na konkrétní
průběh děje. Obrana škůdce, tak bude spočívat v tom, že se pokusí prokázat, že škodný
následek nešlo předvídat a že učinil vše, co bylo v jeho silách, aby škodnému následku
zabránil. Poškozený se naopak bude dovolávat péče a dovedností, ke kterým se ve
smlouvě zavázal, nebo to z ní tak pouze implicitně vyplývá. K druhému odstavci tak lze
ještě dodat, že může dojít ke zvýšení míry své pečlivosti nebo dovednosti i implicitně.
K tomu může dojít dobrovolným převzetím ještě vyšší míry péče, než jakou by měla
z pouhé příslušnosti k určitému stavu.46

3.1.2

Porušení smluvní povinnosti
Poruší- li strana povinnost ze smlouvy, nahradí újmu z toho vzniklou nejen
druhé straně, ale také osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně
sloužit.47 Tímto občanský zákoník překonal dosavadní systém úpravy spočívající
v generální klauzuli obsažené v § 420 zák. č. 40/1964 Sb. a § 757 zák. č. 513/1991 Sb.,
skrz kterou bylo už od ABGB porušení smlouvy poměřováno. Jako v mnohém jiném
převzal občanský zákoník úpravu zákoníku obchodního, jakožto úpravy benevolentnější
umožňující svobodnější úpravu poměrů mezi jednotlivými osobami.
K porušení smluvní povinnost může nastat při nesplnění povinnosti plnit,
poskytnutí vadného plnění nebo porušení vedlejších povinností plynoucí ze smlouvy. U
nesplnění povinnosti plnění musí vedle porušení smlouvy dojít buď k prodlení48, nebo
46

v případech, kdy advokát inzeruje určitou specializaci
viz §2913 odst. 1 NOZ
48
viz § 1968 a násl. NOZ
47
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ke skutečnosti zakládající nárok na náhradu škody,49 mezi které patří nesplnění
povinnosti ani v dodatečné lhůtě, nemá- li věřitel na plnění již zájem anebo se takové
plnění stane nemožným.50 v případě vadného plnění je úprava obsažena v ustanoveních
u jednotlivých smluvních typů případně v obecné úpravě obsažené v § 2913 občanského
zákoníku. Vedlejší povinnosti lze rozdělit do následujících skupin:
a) Porušení povinnosti k řádnému plnění smlouvy. To spočívá v nepoškozování nebo
alespoň neohrožování účelu smlouvy. Toho lze docílit šikanózním ukončení závazku,
bezdůvodným vymáháním nároku nebo bezdůvodným odpírání plnění.
b) Porušení prevenční povinnosti nepůsobit újmu. Jedná se především o deliktní nároky,
které spočívají v tom, že dochází k újmám na zdraví, osobnostních právech, majetku aj.
c) Povinnost ke spolupráci. Taková povinnost nevyplývá přímo ze smlouvy, ale z podstaty
vztahu mezi osobami, kdy při neposkytnutí spolupráce jedné ze smluvních stran může
dojít k prodlení nebo k vadnému plnění.
Pro zhodnocení míry porušení smlouvy je rozhodující řádná běžná a průměrná
úroveň smluvního partnera, který své povinnosti zvládá pečlivým a svědomitým
způsobem.

Standard

chování

smluvní

strany,

tak

vychází

z očekávaného

a předvídatelného jednání rozumného osoby. To ale neznamená, že by neměly být vzaty
v potaz jedinečné okolnosti každého posuzovaného případu, ba právě naopak. Na
druhou stranu, jak jsem již napsal výše, je- li někdo z relevantních důvodů posuzován
jak odborník, nároky na jím odváděné výkony jsou vyšší, což soudy musejí při
posuzování těchto skutečností zohlednit.
Novou úpravou došlo i k podstatnému navýšení subjektů, které mají nárok na
náhradu újmy. Nejen přímí kontrahenti, ale také všechny osoby, které mohly mít
z porušené povinnosti stanovené smlouvou prospěch. Tím je velmi významně změněn
princip deliktního závazkového stavu jako dvoj- (více-) stranného vztahu. Zásadně se
totiž změní nejen počet případných poškozených, ale také výše újmy, které škůdce
svým jednáním způsobil, a jejíž náhrada po něm může být požadována. Jak ale
opakovaně judikoval Nejvyšší soud, je vždy nutno zkoumat, zda daná osoba opravdu
porušila povinnost sjednanou ve smlouvě. Subjektivní pohled žalobce na porušení
sjednané povinnosti ve smlouvě ještě nutně neznamená, že k porušení opravdu došlo.51
49

viz § 2913 NOZ
pokud se plnění nestalo nemožné z důvodů přičitatelné dlužníku podle § 2006 a násl. NOZ
51
viz rozsudek NS ze dne 29.8.2002, sp. zn. Odo 611/2001
50
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Při doslovném výkladu poškozených osob může být jejich výčet skoro neomezený.
Takový výklad je ale nutné odmítnout, ad absurdum by k náhradě škody měl mít všichni
motoristé, kteří nemohli užít zprovozněné komunikace, k jejímuž zprovoznění nedošlo
v souladu se smlouvou o dílo, na základě, které byla zhotovována (opravována).
Nápomocná k tomu není ani zákonodárcova snaha užití slovo „zjevně“, u zvoleného
příkladu s veřejnou komunikací, je takovou zjevnou osobou skoro každý. Vzhledem
k tomu, že se zákonodárce snažil toliko do zákonné podoby rozvinout rozsudek NS 25
Cdo 1417/200652, je nutné doslovný výklad nepoužít a zvolit výklad obsažený
v komentáři,53 podle kterého mají uvedená ustanovení sloužit ve prospěch třetí strany,
jejíž identita musí být smluvní stranám při uzavírání smlouvy známa.
Tento případ odpovědnosti za náhradu újmy se od zbylých dvou liší tím, že je
ovládán zásadou objektivní odpovědnosti, tedy takové, u které se nevyžaduje zavinění.
Jediným možným způsobem, jak se povinnosti k náhradě újmy vzniklé ze smlouvy
zprostit, je prokázání liberačního důvodu. v tomto zákonodárce při přípravě občanského
zákoníku přebral úpravu zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Povinnosti k
náhradě se škůdce totiž zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka
(vis maior) vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však
povinnosti k náhradě nezprostí.54 Nepředvídatelnou je taková překážka, kterou škůdce, i
při vynaložení možné řádné péče, nemohl předvídat. v potaz lze vzít pouze objektivně
měřitelná hlediska standardu péče. Podle komentáře bude nepředvídatelnou překážkou
např. povodeň a zatopení výrobního areálu, ve kterém má být dílo zhotoveno. S tím, ale
že by toto kritérium nebylo naplněno, kdyby k povodni docházelo v pravidelných
intervalech. Dovolil bych si toto kritérium doplnit, dle mého názoru, toto nebude
naplněno za situace, kdy se výrobní hala nachází v zaplavovacím území a z předpovědí
počasí je jasné, že k zatopení výrobní haly dojde. Nepřekonatelnou je taková překážka,
kterou nelze z objektivního hlediska ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí
52

viz výrok „Porušení smluvní povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k poškozenému, který není
účastníkem smlouvy.
53
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2913 čl. 37
54
viz § 2913 odst. 2 NOZ
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odstranit. Rozumné úsilí je limitováno tím, na kolik lze užití jiných statků na jiné osobě
požadovat a jejich hodnota není v jasném nepoměru vzhledem ke chráněným hodnotám.
Osobní poměry škůdce jsou subjektivní povahy, což vyplývá i obecného přístupu
občanského zákoníku posuzování odpovědnosti podle objektivních hledisek. Omezení
spočívající v prodlení je jistě snahou zákonodárce přimět jednotlivé osoby, aby své
závazky plnili včas. Stejný přístup byl logicky zvolen i u překážek, které byl škůdce
podle smlouvy povinen překonat.
Jak plyne z § 2914 občanského zákoníku, tak ten který při své činnosti použije
zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí újmy jím způsobenou stejně,
jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při plnění jiné osoby provést určitou
činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka. Pokud ho však tato jiná osoba
nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti
k náhradě újmy. Zákon tak v tomto ustanovení upravuje situace, kdy někdo užije jiného
k tomu, aby za něj splnil povinnost, která může vyplývat ze zákona, smlouvy, nebo
správního rozhodnutí anebo k obstarání jiné záležitosti. Zákon rozlišuje mezi
zmocněncem,55 zaměstnancem56 a pomocníkem, společně se tyto osoby nazývají
pomocnou osobou. Výčet těchto tří přitom není důležitý, zásadní je, aby taková osoba
byla činná pro dlužníka, a zároveň se podílela s jeho souhlasem, byť konkludentním, na
plnění jeho povinností. Pomocníka nelze definovat tak jednoduše jako zaměstnance či
zmocněnce. Jak uvádí důvodová zpráva, zákonodárce se inspiroval v § 331 a 375 zák. č.
513/1991 Sb., kdy porušení právní povinnosti dlužníkovým pomocníkem je přičítáno
přímo dlužníkovi a dlužník je povinen k náhradě škody takto způsobené stejně, jako by
ji způsobil sám. Je jen spravedlivé, že jestli si má dlužník možnost zvolit pomocníka
k plnění jeho povinnosti, to lze ostatně sjednat pouze smluvně, tak zároveň odpovídá i
za škodu jím způsobenou. Škoda samotná musí být přitom způsobena při plnění činnosti
a ne náhodou vedle plnění povinností. Zásadní je tak vymezení úkolu, v jehož rámci je
pomocník povinen jednat, aby jeho jednání bylo přičitatelné škůdci. Občanský zákoník
nijak blíže nespecifikuje míru odpovědnosti pomocné osoby. Vzhledem k tradicím i

55

Zmocněncem je osoba, která na základě smlouvy byla zmocněna k jednání ve smluveném rozsahu, viz
§ 447 a násl. občanského zákoníku.
56
Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním
pracovněprávním vztahu, viz §6 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
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pomocným pramenům, jako je Zákoník práce, však lze mít za to, že pomocná osoba
odpovídá toliko v případech hrubé nedbalosti nebo úmyslu.

3.1.3 Porušení dobrých mravů
I zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, obsahoval (Za škodu odpovídá i ten,
kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.) v § 424 povinnost k
náhradě škody, pokud se jí škůdce dopustil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
Rozdílem oproti nové úpravě je však pojetí tohoto, jako základní skutkové podstaty,
poněvadž ve starém občanském zákoníku byla odpovědnost za porušení dobrých mravů
chápána toliko jako zvláštní skutková podstata. Občanský zákoník zák. č. 89/2012 Sb. ji
upravil následujícím způsobem: „Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným
porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je
škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.“, což
se přece jenom od svého vzoru mírně liší. Hlavním důvodem k tomuto posunu je
potřeba ochrany i těch společenských vztahů, které nejsou přímo vyjádřeny v nějaké
zákonné normě, nicméně společnost je uznává jako platné vzorce chování, které by
měly být dodržovány, což ve svém znění reflektuje § 545 občanského zákoníku ve znění
"Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní
následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran." Dobré
mravy jsou tak postaveny na roveň ostatním pramenům práva, čímž si zasluhují i
stejnou úroveň ochrany. Pochopitelně neurčitý právní pojem, jakými dobré mravy
nepochybně jsou, je velmi těžké definovat. Při interpretaci tak musíme vycházet
z judikatury- podle rozsudku NS 33 Odo 236/200557 dobré mravy netvoří společenský
normativní systém, nýbrž jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací
odpovídajícím obecně uznávaným pravidlům slušnosti, poctivého jednání apod. Dobré
mravy jsou vykládány jako souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež
v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické
tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních
57

dále srov. NS 25 Cdo 874/2005 Odpovědnost za úmyslné jednání proti dobrým mravům zahrnuje jak
případy právem neupraveného jednání, tak případy oprávněného výkonu práva, který směřuje k
poškození jiného, neodporuje sice přímo zákonu a nedosahuje intenzity protiprávnosti, ale je v rozporu s
dobrými mravy např. tím, že škůdce vykonává své právo způsobem, který záměrně poškozuje jiného
a vede k nepřiměřeným důsledkům (tzv. šikanozní výkon práva).
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(srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek pod R 5/2001 a R 16/1998). Podle nálezu Ústavního soudu II.ÚS 249/97
jsou dobré mravy souhrnem 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 čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na
daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu. Takovéto hodnocení
přísluší výhradně obecným soudům, není ani v možnostech ústavního soudu vnikat do
oněch subtilních vztahů jednotlivců, pokud jejich jednání nesignalizuje porušení
základních práv a svobod.
Protiprávnost jednání, vznik škody i příčinnou souvislost mezi škodou
a jednáním, jakož i škodou a zaviněním musí prokazovat poškozený.

3.1.4 Předsmluvní povinnost
Jednou z oblastí, kterou občanský zákoník kompletně převzal z judikatury, je
úprava tzv. předsmluvní odpovědnosti. Obecně se rozlišují dvě skutkové podstaty. Tou
první je odpovědnost za přerušení jednání, tou druhou odpovědnost za zneužití
informací poskytnutých při sjednávání smlouvy.
Odpovědnost za přerušení jednání je upravena v odst. 1 § 1728 občanského
zákoníku, podle kterého každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za
to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje,
aniž má úmysl smlouvu uzavřít. Což je, samozřejmě vedle povinnosti jednání v dobré
víře, jediná povinnost, kterou smluvní strana při kontraktaci má. Porušením těchto dvou
institutů tak vzniká odpovědnost deliktní. K posouzení odpovědnosti za takové jednání
je zcela zásadní zjistit, jestli smluvní strana měla už od samotného začátku jednání
v úmyslu smlouvu neuzavřít nebo takový úmysl pojala až v v průběhu vyjednávání a to
bez ohledu na náklady, ať už jsou finančního charakteru, nebo spočívají v nákladech na
personálním zajištění kontraktace a jiné, které nutně při takovém procesu vznikají.
Odpovědnost za zneužití informací poskytnutých při sjednávání smlouvy
výslovně v občanském zákoníku obsažena není, na rozdíl od obchodního zákoníku,
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který toto upravoval v § 271. Zákonodárce se pravděpodobně domnívá, že k postihu
takového jednání postačí obecná úprava.
Druhý odstavec § 1728 by měl být systémově zařazen k § 1730, poněvadž
v souvislosti s právě tímto ustanovením musí být vykládán. Jediným důvodem, který
mne napadá, proč se druhý odstavec nevyskytuje u § 1730, je ten, že tři odstavce u
jednoho paragrafu, jsou pravděpodobně příliš, alespoň pro toho, který tuto část
občanského zákoníku připravoval. Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany
vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak,
aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu, a aby byl
každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. Tento odstavec je vlastně konkretizací
principu dobré víry, poněvadž za co jiného lze považovat povinnost informovat druhou
stranu o všech relevantních právních i skutkových okolnostech. Co se týče následků
nesplnění informační povinnosti je zcela jasné užití obecné úpravy, poněvadž zvláštní
se u toho nevyskytuje. Platnost smlouvy bude postižena pouze, pokud takové jednání
splňuje zároveň některou skutkovou podstatu omylu v § 583 a násl. ovšem bez ohledu
na povinnost k náhradě škody.58 Zvláště vytknout lze § 584, který v odst. 1. upravuje, že
týká- li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující, je
právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl má vůči původci omylu právo na
přiměřenou náhradu. Náhrada má vyrovnat újmu, která postižená osoba utrpěla
v důsledku své mylné představy.59
Dospějí- li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví
jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání
druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má
spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, posléze nahradí druhé straně újmu,
nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných
případech.60 Každého jistě na první přečtení napadne, že se tato skutková podstata
překrývá s výše popsanou podstatou podle § 1728. Rozdílem je povaha deliktu, v této
nejde o ukončení smlouvy, jde o připuštění kontraktace do té fáze, že se uzavření
smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, přestože strana neměla potřebnou míru jistoty
58

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., k §1728 až 1730 NOZ
59
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §584 odst. 1 NOZ
60
viz §1728 a 1729 NOZ
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k uzavření smlouvy, přičemž následně bez spravedlivého důvodu dojde k ukončení
procesu uzavření smlouvy. Jednoduše řečeno podle § 1728 odst. 1 smluvní strana
uvedla druhou v omyl, kdežto podle § 1729 odst. 1 vznik takového omylu nezabránila,
přestože to bylo v jejích možnostech. Spravedlivým důvodem je ten, který mohla druhá
strana při náležité obezřetnosti předvídat, případně o něm byla informována.
Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom
rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.61 Pojem
ztráty z neuzavřené smlouvy je velmi neurčitý. Podle komentáře k § 1729 bod 9 zcela
jistě neznamená pouze zisk, kterého by strana dosáhla, kdyby byla smlouva uzavřena.
Zásadní bude, zda- li byla, nebo mohla být uzavřena náhradní smlouva. Je- li náhradní
smlouva nevýhodnější, rovná se taková ztráta rozdílu mezi možným a dosaženým
ziskem. Pokud náhradní smlouva uzavřena nebyla, bude stanovení náhrady škody jistě
velmi obtížné. v případě neuzavření nájmu na byt, by její výše byla stanovena celkem
jednoduše rozpočítáním počtu měsíců, kdy v příčinné souvislosti s nepoctivým
jednáním nebyla na pronajímaný byt smlouva uzavřena. Pokud by nebyla uzavřena
zakázka na stavební práce a zaměstnanci nemají práci a stroje stojí, je velmi obtížné
škodu stanovit.
Institut předsmluvní odpovědnosti je teoreticky koncipován odpovědnosti
subjektivní, u které je nutné zaviněné porušení zákonné, smluvní nebo i jiné povinnosti.
Zcela jasně je zde chráněn zájem smluvní strany, aby neplýtvala svými zdroji
a nedocházelo tak například k nekalému konkurenčnímu jednání.

3.2 Příčinná souvislost
Příčinnou souvislostí62 je vztah mezi porušením povinnosti konkrétní osobou na
straně jedné a škodným následkem na straně druhé. Právní teorie rozlišuje dva
61

viz §1729 odst. 2 NOZ
viz NS 23 Cdo 2385/2010 O vztah příčinné souvislosti mezi protiprávním úkonem a škodou, jde tehdy,
vznikla- li škoda následkem protiprávního úkonu. Protiprávní úkon a škoda tedy musí být v poměru
příčiny a následku. Z hlediska naplnění příčinné souvislosti se nemůže jednat pouze o obecnou úvahu
eventuálních o následcích jednání škůdce nebo o pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku
jeho protiprávního jednání. Příčinná souvislost je dána tehdy, vznikla- li konkrétní škoda v důsledku
určitého protiprávního úkonu škůdce. Přitom nemusí jít o příčinu jedinou, ale může se jednat jen o jednu
z příčin, které se podstatně podílí na vzniku škody. Pokud je více příčin, které se podílejí na vzniku
škody, které působí souběžně nebo následně, je existence příčinné souvislosti dána, je- li řetězec příčin
a následků ve vztahu ke vzniku škody propojen tak, že prvotní příčiny lze dovozovat věcnou souvislost se
vznikem škody; dále viz NS 23 Cdo 880/2010 Příčinná souvislost mezi jednáním a vzniklou škodou je
62
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teoretické přístupy- teorii ekvivalence a adekvátnosti. Teorie ekvivalence považuje za
relevantní každou příčinu, bez které by škodný následek nenastal tak, jak nastal, resp.
nenastal by vůbec. Užití toliko této teorie bez jejího korektivu, tedy teorie adekvátnosti,
by však zcela bylo vyloučeno zohlednění zavinění škůdce i dalších osob na nežádoucím
výsledku se podílející. Podle teorie adekvátnosti je tak nutné zohlednit obecné životní
zkušenosti z hlediska zkušeného pečlivého jedince, která není mimo jakoukoliv
pravděpodobnost.63

3.3 Způsoby náhrady škody
Nová právní úprava způsobů náhrady škody vychází z principu tzv. naturální
restituce, tedy takové, která upřednostňuje nahrazení škody uvedením do předešlého
stavu. Až v případě není- li to možné nebo požádá- li o to poškozený, hradí se škoda
v penězích (což vychází z tzv. principu relutární restituce).64 Zákon nijak nespecifikuje,
jak má taková žádost vypadat, co do formy ani jiné náležitosti, a tak zajisté postačí, aby
splňovala základní náležitosti právního úkonu, jakožto určitosti nároku a náležitého
odůvodnění. v komentáři k § 2951 občanského zákoníku je pod bodem 4 vyjádřena
myšlenka, že základní formou žádosti bude žaloba, která bude užívaná v drtivé míře
případů, což nebude oproti předešlému zákoníku žádná změna. Dovolím si oponovat,
dle mého, základním způsobem jak jiného vyzvat k náhradě škody, je žádost ústní
řečená z očí do očí. Škod, které zakládají povinností k její náhradě, vzniknou v této
zemi tisíce, a rozhodně nelze uznat, že jsou v drtivé míře uplatněny žalobou.
Výrazným způsobem jsou tak oproti předešlé úpravě posílena práva poškozeného.
Pokud by si však poškozený zvolil určitý způsob náhrady škody jenom za účelem
šikany škůdce, nedostalo by se mu právní ochrany. K tomu postačí užití příslušných
ustanovení občanského zákoníku.65

především otázkou skutkovou, neboť její existence se v řízení zjišťuje, zatímco právní posouzení příčinné
souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována.
63
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2913 NOZ
64
viz § 2951 NOZ, přičemž stále platí, že za tutéž újmu nelze vedle peněžní náhrady požadovat navrácení
do předešlého stavu viz NS 25 Cdo 376/2006
65
důvodová zpráva k § 2951 NOZ
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3.3.1 Uvedení do předešlého stavu
Nového přístupu se dočkal i způsob náhrady škody, kdy občanský zákoník
upřednostňuje nahrazení škody uvedením do předešlého stavu. Až není- li to možné,
nebo žádá- li to poškozený, hradí se škoda v penězích.66 To je opačný přístup než měl
právní předchůdce nového občanského zákoníku. Nový přístup lépe odpovídá účelu
náhrady škody jako takové, peníze nedokážou vždy plnohodnotně nahradit způsobenou
škodu resp. újmu. Fungují tak jako sekundární prostředek nastupující při splnění dvou
podmínek. Ta první z nich je objektivního charakteru nezávislou na vůli poškozenéhonelze- li věc uvést do předešlého stavu. Druhá z nich, ta se subjektivním zaviněním,
spočívá v žádosti poškozeného. Pro samotnou žádost není předepsaná žádná forma ani
žádné podstatné náležitosti, které by musela obsahovat, jednat se tak má toliko o jasné
a srozumitelné vyjádření na peněžitou kompenzaci, např. v žalobě.67
Z podstaty věci není uvedení do předešlého stavu možné u nemajetkové újmy.
Kompenzace je za ní poskytnuta tzv. přiměřeným zadostiučinění, které má být
poskytnuto v penězích, jestli neexistuje jiný způsob skutečné a dostatečně účinné
odčinění způsobené újmy. To má odčinit zásah do osobnostní sféry poškozeného, nebo
alespoň mu poskytnout dostatečnou kompenzaci za utrženou újmu pomocí prostředků
nebo předmětů, které mu usnadní nebo alespoň zpříjemní život.68 Jako jiný způsob
skutečného a dostatečně účinného zadostiučinění si dokážu představit omluvu nebo jiné
potrestání škůdce ať už formou správního nebo trestního postihu. Tato obecná klauzule
je dále rozvita v § 2951 o osobním neštěstí, § 2957 o zásahu do přirozených práv
člověka a dále v § 2958 a 2959 ublížení na zdraví, viz dále.

3.3.2 Zaplacení peněžité částky
Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození
a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně
vynaložit.69 Cenou věci je podle §492 odst. 1 občanského zákoníku hodnota věci
vyjádřená v penězích, přičemž se zásadně určuje jako cena obvyklá, tedy taková, za
66

viz § 2951 NOZ
viz NS 25 Cdo 376/2006 Za tutéž újmu nelze vedle peněžní náhrady požadovat navrácení do
předešlého stavu.
68
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2951 NOZ
69
viz § 2969 NOZ
67
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kterou lze v daném místě a čase pořídit věc shodnou či obdobnou. Výjimkou jsou
situace, kdy tak stanoví zákon, nebo si účastníci ujednají jiný způsob určení ceny. Při
určení obvyklé ceny se přihlíží i k tomu, co musí poškozený účelně vynaložit
k obnovení nebo nahrazení funkce věci. Požadavek na účelnost vynaložených
prostředků je ale korigován, alespoň podle důvodové zprávy, poměry poškozeného
(zejména u věcí starších, stěží adekvátně nahraditelných, avšak pro poškozeného
vzhledem k jeho finančním možnostem, potřebám či jiným poměrům velmi
významných), připouští se i náhrada vyšší a to až o jednu třetinu.
Zajímavý je jistě pohled na „obohacení se“ poškozeného provedenou opravou.
Nezřídka se totiž stává, že nahrazením poškozené části se cena poškozené věci zvýší.
Podle dosud užívané tzv. diferenční teorie se od hodnoty nákladů na opravu věci, musí
odečíst částka odpovídající jejímu zhodnocení oproti původnímu stavu. v rámci
subjektivní hodnoty věci, však zpravidla dochází k neužití tohoto přístupu. a tak jestli
ani po provedení opravy, nedosáhne hodnota vozu původní hodnoty před škodnou
událostí, je za výši škody považována nezkrácená cena opravy včetně hodnoty nového
náhradního dílu. Ani podle nového občanského zákoníku však nedojde k náhradě té
škody, která je rozdílem mezi původní hodnotou vozu a hodnoty nové, po opravě.
Škůdci totiž nemůže jít k tíži způsob, jakým poškozený vyřešil následky škodné
události. Jestli se rozhodl pro prodej věci, její darování nebo pro opravu je sice možným
následkem v souvislosti se škodným jednáním, nicméně s ní přímo nesouvisí, poněvadž
je tak pouze realizována vůle poškozeného. Pokud by však věc byla primárně určena
k prodeji a předpokládaná cena tak tvořila potencionální zisk prodávajícího, tento
princip se neuplatní. Výjimkou dále je, v souvislosti s dikcí § 2991 občanského
zákoníku o bezdůvodném obohacení, situace, kdy vzhledem k poměrům a možnostem
poškozeného je zřejmé, že provedení opravy věci, která má mizivou hodnotu, na příklad
staré ojeté auto, může být drobné obohacení považováno za spravedlivé, tedy nelze je
zařadit pod institut bezdůvodného obohacení.
K určení ceny věci zvláštní obliby blíže viz níže.

3.4 Rozsah náhrady škody
Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu
32

poskytl náhradu.70 Jak jsem již napsal výše, je skutečnou škodou míněn negativní zásah
do majetkové sféry poškozeného. Důvodem může být ztráta věci nebo její poškození,
ztráta peněz, nebo jakýkoliv jiný zásah, který sníží hodnotu majetku. Podle diferenční
teorie se hradí rozdíl mezi hodnotou majetku před škodným zásahem a po něm, škoda
musí být přitom vyčíslitelná v penězích. Judikaturou bylo v občanském právu
dovozeno, že škodou jsou i zbytečně vynaložené náklady. 71 Jde o plnění, které musel
poškozený vynaložit v souvislosti se škodným jednáním škůdce.72 Skutečnou škodou je
podle druhé věty § 2952 i vznik dluhu bez ohledu na to, jak a zda bude dluh splněn.
Poškozený má v takovém případě právo požadovat, aby mu byla vyplacena peněžitá
náhrada, případně aby mu byl dluh smazán. Jak dovoluje § 1936, může se to stát i
zaplacením dlužné částky škůdcem přímo věřiteli poškozeného, ten totiž musí přijmout
plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba, stejného výsledku může
třetí osoba docílit i započtením nebo prominutím dluhu.
Ušlý zisk je rozdíl mezi skutečným a potencionálním stavem hodnoty majetku,
kterým by poškozený disponoval, kdyby vše probíhalo s ohledem na pravidelný běh
věcí.73 Pro určení výše ušlého zisku je tak určující, o jaký prospěch poškozený
v důsledku počínání škůdce přišel. Zisk musí být podložen existujícími či reálně
dosažitelnými okolnostmi, na základě kterých lze odůvodněn usoudit, že by ke
kýženému rozmnožení majetku opravdu došlo. Nepostačí tak pouhé tvrzené zmaření
zamýšleného výdělečného záměru. Vedle té okolnosti, která by poškozenému
zaručovala i určitou odměnu, musí být v dané situaci přítomen i „pravidelný běh věcí“,
tedy okolnosti, které podle všeho nasvědčují tomu, že se výdělečné jednání začalo
70

§ 2952 NOZ, viz RC 55/71, s. 339/340 Škoda (jako kategorie občanského práva) se chápe jako újma,
která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným
ekvivalentem, tj. penězi (a je tedy- nedochází- li k naturální restituci, napravitelná poskytnutím
majetkového plnění, především poskytnutím peněz). Skutečnou škodou je nastalé zmenšení (úbytek)
majetku poškozeného. Představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k uvedení v předešlý stav, popř.
k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v předešlý stav.
71
v právu obchodním toho nebylo potřeba, neboť to bylo upraveno v § 380
72
viz NS 25 Cdo 3911/2007 Skutečnou škodu spočívající v nákladech na vypůjčení či pronájem vozu
převyšujících náklady na provoz vlastního vozu je odpovědný subjekt povinen nahradit jen v rozsahu,
v jakém náklady byly vynaloženy nutně a účelně na vypůjčení náhradní věci, odpovídající věci
poškozené; I u srovnatelného náhradního vozidla je rozsah náhrady omezen hlediskem účelnosti., NS 25
Cdo 2176/2006 Jestliže v souvislosti s nemožností užívat protiprávně zadržovanou věc vynaložil její
vlastník peněžní prostředky, aby účelu, k němuž obvykle užíval, dosáhl jinak, vznikla mu skutečná škoda.
73
viz NS 25 1704/2006 Rozdíl mezi náklady, které nájemce vynaložil v souvislosti s pořízením
automobilu na leasing, a částkou utrženou za prodej věci po poškození, není skutečnou škodou, za niž by
odpovídal ten, kdo věc poškodil., NS 25 Cdo 1294/2001 Charakter ušlého zisku má i majetková újma
spočívající v tom, že pro neplatnost závěti zaviněné notářem se závětí povolanému dědici nedostalo
dědictví.
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naplňovat, nebo alespoň nepochybně mělo začít naplňovat. To, že výdělečná činnost na
konec nebyla provedena ani nikým jiným, je k posouzení nároku důležité toliko
s ohledem na reálnost ujednání, na základě kterého mělo k zisku dojít. Mementem pro
počínání poškozeného musí být vždy preventivní povinnost k omezení výše škody.
Poškozený tak musí zamezit bezdůvodnému navyšování své ztráty. v případě ztráty
vozidla, který poškozený potřebuje k výkonu výdělečné činnosti, si tak musí obstarat
jiné náhradí vozidlo, aby se svou nečinností vyhnul narůstání ušlého zisku. Pro
stanovení výše ušlého zisku se vychází z částky, kterou by poškozený za obvyklých
okolností získal, s přihlédnutím k nákladům, které by musel na dosažení kýženého
vynaložit. Jestli byly náklady opravdu vynaloženy, považují se, v případě škodného
jednání, za skutečnou škodu.

3.5 Snížení náhrady
Z důvodu zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody přiměřeně snížit.
v úvahu při tom vezme zejména k tomu, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým
poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, stejně tak jako k poměrům
poškozeného.74 Opět soudům byla přiznána pravomoc posoudit, a to i poměrně
výrazným způsobem, v jaké míře bude škoda nahrazena. To má dvě výjimky. První
z nich je, že náhradu nelze snížit, byla- li způsobena úmyslně.75 Zákon samotný
„úmysl“ nedefinuje, je třeba tak vyjít z toho, že jde o volní vztah ke škodnému jednání i
ke způsobenému následku na straně škůdce, který jedná se záměrem či alespoň
srozuměním s tím, že způsobí škodný následek.76 Tou druhou zase to, že ji způsobil ten,
kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání,
porušením odborné péče.77 Zákon výslovně zmiňuje škodu, majetkovou újmu, a tak
nejsou soudy oprávněny využít svou moderační pravomoc vzhledem k újmě
74

viz NS 25 Cdo 4506/2008 I když okolnosti vzniku škody, které soud zjistil při posuzování podmínek
použití svého moderačního práva, představují samy o sobě důvod pro aplikaci § 450 zák. č. 40/1964 Sb.,
nelze se při snížení rozsahu náhrady na pouhých deset procent obejít bez úvahy o dopadu vzniku škody,
resp. povinnosti k její náhradě, do poměrů odpovědné osoby. Protože smyslem moderačního práva je
především odstranění tvrdosti dopadu povinnosti k náhradě škody do poměrů osoby, která za ni odpovídá,
důvodně zákon zmiňuje výslovně i majetkové poměry zúčastněných fyzických osob (vzhledem
k demonstrativnosti výčtu není vyloučeno zohlednit i poměry osob právnických).
75
viz § 2953 odst. 1 NOZ
76
viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2953 NOZ
77
viz § 2953 odst. 2 NOZ
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nemajetkové. Je to i logické, stanovení výše náhrady u nemajetkové újmy závisí
zpravidla na uvážení soudu, moderační právo tak postrádá smyslu.
Soud musí ve svém rozhodování i zohlednit jestli byl škůdce dostatečně
informován o všech rizicích, ačkoliv se to jinak nezohledňuje do povinnosti nahradit
škodu, nebo jestli např. byla zničená věc pojištěna.
Při rozhodování o nároku náhrady škody je soud povinen vždy zkoumat, zda jsou
dány zákonné předpoklady pro snížení požadované náhrady škody.78

3.6 Náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem
V §2954 nalezneme přesah do práva trestního, kdy způsobil-li škůdce škodu
úmyslným trestným činem, z něhož měl majetkový prospěch, může soud na návrh
poškozeného rozhodnout o uspokojení z věcí, které škůdce z majetkového prospěchu
nabyl, a to i nepodléhají-li jinak výkonu rozhodnutí79. Do uspokojení práva na náhradu
škody nesmí škůdce nakládat s věcmi uvedenými v rozhodnutí. Poškozený zde získává
právo vybrat si jako náhradu třeba i předměty, které si škůdce z majetkového prospěchu
v příčinné souvislosti s újmou poškozeného pořídil.
Komentář k §2954 zmiňuje, že zákon nehovoří o pravomocném odsuzujícím
rozsudku, z toho důvodu dovozuje, že při absenci takového rozhodnutí, musí soud
v občanskoprávním řízení posoudit jako předběžnou otázku, jestli ke spáchání
úmyslného trestného činu došlo nebo ne. o náhradu škody/ nemajetkové újmy může
poškozený požádat i v trestním řízení, byla- li škodná událost způsobena v souvislosti
s trestným činem. Trestní řád totiž za poškozeného považuje toho, komu byla trestným
činem způsobena škoda nebo nemajetková újma nebo toho, na jehož úkor se pachatel
obohatil. v tom případě má poškozený právo domáhat se v tzv. adhézním řízení náhrady
škody nebo nemajetkové újmy a navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil
obžalovanému nahradit takovou újmu v penězích.

78
79

viz Rc 34/69
viz §322 občanského soudního řádu, zák. č. 99/1963 Sb.
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4 Nemajetková újma
Pojem nemajetkové újmy do českého právního řádu nepronikl až nabytím účinnosti
občanského zákoníku. Od 27. dubna 2006 ji byl povinen poskytnout stát nebo územní
samosprávný celek v samostatné působnosti, především s ohledem na nepřiměřenou
délku některých řízení, což je v rozporu s čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod a také v případech nezákonné rozhodnutí nebo nesprávného
úředního postupu, a to v návaznosti na novelizaci zák. č. 82/1998 Sb. Od 1. července
roku 2011 jej, alespoň pro trestní právo, zavedl v ustanoveních § 4380 a 22881 zák. č.
141/1961 Sb., trestní řád.
Každopádně od 1. ledna 2014 platí, že vznikla-li škůdci povinnost odčinit člověku
újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona,
nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. Jako nemajetkovou újmu
odčiní i způsobené duševní útrapy. Přirozenými právy jsou jednak ta vypočtená v § 81
odst. 2 občanského zákoníku, život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít
v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní
povahy, jednak některé zásahy do osobnostní integrity zejména při poskytování
zdravotní péče, včetně práva na srozumitelnou informaci o povaze zákroku (§ 94 a 95),
zákaz provedení zákroku bez souhlasu (§ 93, § 95 až 103), ochrana před převzetím do
zdravotnického zařízení bez souhlasu (§ 104 až 110), nakládání s částí lidského těla (§
111 a 112) a jeho ochrana po smrti (§ 113 až 117).
Jak jsem již v této práci několikrát uvedl, je škůdce povinen k náhradě škody vždy.
Za určitých okolností mu však vzniká i povinnost nahradit újmu nemajetkovou a to
formou přiměřeného zadostiučinění.

80

Ten, kterému byla trestným činem způsobena nemajetkové újma má právo činit návrh na doplnění
dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného
zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončeném věci se vyjádřit.
81
Odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu nebo
nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby
poškozenému nahradil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal
bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3), nestanoví-li tento zákon jinak;
nebrání-li tomu zákonná překážka, soud uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody nebo k
vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí
popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši
nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno.
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Povinnost k náhradě nemajetkové újmy vzniká pouze za předpokladu, byla- li
odpovědnost k ní výslovně ujednána nebo stanoví- li to zvlášť zákon.82 Zákon tak zvlášť
stanoví v § 2971, kdy odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil
újmu protiprávním činem, zejména:
1. porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost,
2. způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť
zavrženíhodné,
nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně
pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Dále v případech újmy na
přirozených právech člověka, poškození věci ze svévole nebo ze škodolibosti,
odůvodňují- li to zvláštní okolnosti, narušení dovolené nebo při narušení základních
členských práv spolku.

4.1 Náhrada nemajetkové újmy
U újmy, která nemá majetková charakter, je už z podstaty věci vyloučena náhrada
uvedením do předešlého stavu. Újma, tak má být vykompenzována přiměřeným
zadostiučiněním, které má za účel alespoň zmírnit zásah, který nastal v osobnostní sféře
poškozeného, může být za určitých okolností zprostředkováno i penězi, viz dále.
4.1.1 Přiměřené zadostiučinění
Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. To musí být
poskytnuto v penězích, není- li jiný způsob, který zajistí skutečné a dostatečně účinné
způsobené újmy.83 Vedle peněžitého zadostiučinění může škůdce svůj prohřešek
vykompenzovat také na příklad omluvou, ať už soukromou či veřejnou, písemnou nebo
ústní.
Již ze samotného názvu tohoto institutu lze jazykovou interpretací odhadnout, že
přiměřené zadostiučinění má být uměřené způsobu a míře provinění dotyčného. Praxe
znala a zná mnoho okolností, které ovlivní výši a způsob přiměřeného zadostiučinění,
resp. náhrady škody podle názvosloví doznívajícího občanského zákoníku. Mám tím na
mysli zejména formu a intenzitu neoprávněného zásahu, zda byla újma způsobena lstí
nebo hrozbou, zda tak bylo učiněno veřejně či v soukromí, z rasistických, politických či
82
83

viz § 2894 odst. 2 NOZ
§ 2951 odst. 2 NOZ
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jiných nízkých pohnutek. I nový občanský zákoník reflektoval tento přístup a nahlíží na
způsob a výši přiměřeného zadostiučinění touto optikou. Musí být určeny tak, aby byly
odčiněny i okolnosti hodné zvláštního zřetele- pokud byla újma způsobena úmyslně,
zvláště pak s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci,
násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku
diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ,
víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava
poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu
hrozba nebo jiná příčina vyvolala.84
Stejně jako vše má i „přiměřenost“ svou výjimku. v této souvislosti má svůj
původ v nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1586/09 ze dne 6. března 2012. Obecně
přijímanou zásadou (u zásahu do osobnosti člověka) je zásada satisfakční, kdy „trest“
resp. přiměřené zadostiučinění, nemá sankční charakter- tedy takový, která má
především odstrašující funkci. Ústavní soud totiž ve svém nálezu judikoval, že náhrada
škody má mít primárně satisfakční, škodu nahrazující charakter, nicméně „si je vědom
existence zásady, dle níž výše regulatorní náhrady nesmí být zřejmým bezdůvodným
obohacením osoby dotčené neoprávněným zásahem a současně by neměla být původce
neoprávněného zásahu jednoznačně likvidační a obecně vytvářející tzv. shilling effect
na druhou stranu je však nezbytné zdůraznit, že ze zmíněné zásady je třeba připustit
odůvodněné výjimky. v celé úplnosti této zásady se ji nemůže dovolávat např. osoba,
jejíž podnikání je postaveno, resp. často doprovázeno, zcela prokazatelnými, úmyslnými
a závažnými zásahy do základních práv jednotlivce, ba vede dokonce ke snížení jejich
lidské důstojnosti. Míra jejich ochrany (spočívající ve fazetě svobody projevu
a svobodného podnikání) musí být nezbytně oslabována či dokonce úplně vyloučena u
subjektů, jež účel své existence, činnost, a marketingovou strategii zakládají převážně
na publikaci difamačních (bombastických“, „šokujících“ či „pikantních“), na cti
utrhačných a lidskou důstojnost snižujících, „informacích“ o osobách veřejně činných,
osobách známých či společensky významných („celebritách“), kdy účelem takového
chování osoby je toliko sledování svého majetkového prospěchu a zvýšení publicity
použitého média.

Uvedené platí tím spíše v situaci, kdy jiné prostředky a právní

nástroje, sloužící k regulaci či dokonce postihu takového jednání, buď selhávají či jsou
84

viz § 2957 NOZ
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neefektivní (administrativní právní nástroje předvídané tiskovým zákonem nebo
zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání), anebo jejich uplatnění
není vždy žádoucí z důvodu proporcionality postihu.“
Občanský zákoník dále poskytuje ochranu (v souvislosti s odstavcem výše),
resp. možnost nahradit nemajetkovou újmu i těm, kteří pociťují škodné jednání velmi
silně, přestože na ně nabylo přímo směrováno. Odůvodňovat to však musí zvláštní
okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, zejména porušil-li
z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy
ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné. 85
4.1.2 Náhrada při ublížení na zdraví a při usmrcení
Ke změně v platné terminologii došlo i u institutu dříve známého jako „škoda na
zdraví“, nyní známého jako „ublížení na zdraví“. Změny nedoznala samozřejmě jen
terminologie. Dosavadní občanský zákoník zavedl množství navzájem na sobě
závislých institutů a tím poněkud nepřehledný systém, který se, eufemisticky řečeno,
nedá označit za uživatelsky přívětivý. Při náhradě škody na zdraví rozeznáváme
náhradu účelně vynaložených nákladů s léčením, ušlého zisku, bolestné a ztížení
společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku za dobu pracovní neschopnosti,
náhradu ztráty na důchodu a v neposlední řadě také odbytné. Došlo- li ke smrti
poškozeného, přiznává se dále náhrada účelně vynaložených nákladů spojených
s pohřbem, jednorázová částka pozůstalým a náhrada nákladů na jejich výživu.
Co se týče rozsahu náhrady, byla škoda na zdraví odškodňována na základě tzv.
náhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti
a ztížení společenského uplatnění (dále jen náhradová vyhláška). Té byly často
vytýkány dva zásadní nedostatky. Prvním z nich byla nízká výše náhrad, které byly
všeobecně považovány jako nedostatečné. Druhým nedostatkem byla nemožnost obejít
rigidnost jednotlivých ustanovení, aby se přiměřeným způsobem rozlišily konkrétní
okolnosti jednotlivých případů. Princip náhrad podle této vyhlášky spočíval v tom, že se
na základě lékařského, resp. znaleckého posouzení, určil počet bodů, kterým bylo
předmětné poškození zdraví ohodnoceno. Na základě toho byla jednoduchým výpočtem
určena výše náhrady. Naštěstí došlo k přijetí nálezu Ústavního soudu sp. zn. III ÚS
85
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350/03, podle kterého mají obecné soudy při posuzování mimořádných případů, určitý
prostor k úvaze, jakého násobku, resp. výpočtu, použijí. Z hlediska ochrany ústavnosti
však musí dbát o to, aby přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla
založena na objektivních a rozumných důvodech, a aby mezi přiznanou výší (peněžitou
částkou) a způsobenou škodou (újmou) existoval vztah přiměřenosti. Náhradová
vyhláška byla nabytím účinnosti nového občanského zákoníku zrušena.86
Pozorného čtenáře již jistě napadlo, jakým způsobem se ještě v roce 2013 řešila
náhrada za nemajetkovou újmu v občansko- právním řízení. Ta byla nesystémově
posuzována na základě § 13 odst. 2 a 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
z porušení práva na ochranu osobnosti jako další samostatné právo svým způsobem
nezávislé na náhradě škody jako takové.
Oblast ublížení na zdraví a usmrcení člověka zaujímá i v oblasti soukromého
práva zvláštní postavení už z toho důvodu, že představuje nejzásadnější zásah do
integrity člověka. Tento poznatek ale náležitě reflektuje až úprava nového občanského
zákoníku, viz předcházející odstavec. Ústavní soud i Nejvyšší soud mnohokrát ve svých
odůvodněních judikoval, že diferenciace nároků poškozeného na náhradu škody na
zdraví (na straně jedné) a na náhradu související nemajetkové újmy (na straně druhé) je
v podstatě umělá a není v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a s
většinou jiných evropských právních úprav, kteréžto právo poškozeného na peněžitou
náhradu újmy na zdraví naopak pokládají na vnitřně nedílný celek, aniž by rozlišovali
mezi jeho materiální a imateriální složkou. Tato teoretická východiska se proto stala
základem pro novou právní úpravu.
Zrušení dosavadního systému ohodnocení bolesti a ztížení společenského
uplatnění, založeném na náhradové vyhlášce, zcela určitě zvýší množství nápadu na
soudy, poněvadž vyhláška de facto podporovala mimosoudní řešení nejednoho případu.
Systém bodového ohodnocení trvalých následků lékařským posudkem umožňoval
rychlý a levný způsob vyčíslení náhrady. Problémy se přenesou i do budoucna,
poněvadž se soudy ve svém rozhodování nebudou moct opřít o spolehlivý výklad
neurčitých pojmů jako je např. plné odčinění újmy nebo pravidla slušnosti. Ztíženou roli
budou mít také lékaři poskytující odborné lékařské podklady pro rozhodování soudu.
Tyto odborné posudky nemohou popsány jinak než odbornou diagnostikou a ani
86
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zhodnocení dopadů trvalých zdravotních újem nemůže být provedeno jiným způsobem.
v souladu s Nejvyšším soudem se tak domnívám, že hrozí nepřehledná situace na hony
vzdálená od právní jistoty a naplnění zásady legitimního očekávání87. Vydáním
Metodiky vypracované Nejvyšším soudem ve spolupráci se Společností medicínského
práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí (dále jen
Metodika), tak došlo k pomoci naplnit zásadu slušnosti ve smyslu § 2958 občanského
zákoníku. Metodiku zveřejnil Nejvyšší soud na svých stránkách 14. dubna 2014 a měli
by z něj ve své rozhodovací činnosti vycházet nejen soudci, ale také advokáti
a pojišťovny při řešení sporů o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění.
Metodika byla zpracována na základě široké odborné diskuze a lze ji označit za kvalitní
počin, který napravuje poněkud nesystémový krok zákonodárce.
4.1.3 Metodika
Metodika má tyto čtyři části:
1.) Preambule (úvod, obecný výklad),
2.) Přehled bolesti (bodové hodnoty bolesti),
3.) Aktivity a Participace (část Mezinárodní klasifikace upravené pro účely hodnocení
ztížení společenského uplatnění),
4.) Technická část (tvorba posudků a kvalifikace znalců).
Smyslem náhrady za bolest je vedle samotné bolesti odčinění i určité míry nepohodlí,
stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou88 a to v rozsahu, v němž tyto
zásahy do osobnostní sféry poškozeného obvykle samotnou bolest doprovázejí (jedná se
tak o bolest v širším smyslu slova). Další obtíže s tímto spojené, které překračují
obvyklou zátěž poškozeného při podrobení se omezením plynoucí z léčby, představují
další nemajetkovou újmu podle § 2958 občanského zákoníku. Za názorný příklad lze
uvést mnohatýdenní přišití končetiny v nepřirozené poloze při tvorbě a přenosu různých
laloků při rekonstrukční chirurgii, neobvykle dlouhá doba hospitalizace nebo selhání
funkce orgánů následkem úrazu, které samo o sobě nebolí, ale zraněného ohrožuje na
životě apod. Při tvorbě Metodiky, a lze to tak předpokládat i v budoucí rozhodovací
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§ 13 NOZ: „Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ
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činnosti soudů, se vycházelo mimo jiné i ze zkušeností z aplikace dosavadní vyhlášky č.
440/2001 Sb. Jednotlivé části vyhlášky byly podrobeny revizi odborných lékařských
společností a byl vypracován nový přehled bodového ohodnocení bolesti. Podle
preambule metodiky skutečné zásadní a hluboké přepracování systému ohodnocení
bolesti vyžaduje delší dobu, a tak přepokládá budoucí úpravy a aktualizace, tak aby
metodika co nejvíce odpovídala jednotlivým bolestivým stavům.
Přehled bolesti se nachází v části B Metodiky. Je složen z výčtu jednotlivých
bolestivých stavů, ke kterým je přiřazeno určité bodové ohodnocení. Hodnota bodu se
odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty
zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž
vznikl nárok, případně vznikla bolest. Tato průměrná mzda za rok 2013 činila 25.128,Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 251,28 Kč. Zaokrouhlení alespoň na celé koruny se
provede ve vztahu k výsledné částce, nikoliv k hodnotě jednoho bodu. Vznik bolesti se
váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době
stabilizace bolesti.
Posuzující lékař vychází ze zdravotnické dokumentace a hodnotí samostatně
každý bolestivý stav, který je v příčinné souvislosti se škodnou událostí. Pouze ale první
operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí či jiných systémů organismu se
hodnotí jako otevřená rána, jakožto součást bolesti utrpěné při škodné události.
Navazující operace či jiné obdobné invazivní zákroky se hodnotí samostatně podle
položek, které odpovídají charakteru zásahu při prováděném výkonu. Při tom otevřené
zlomeniny nejsou zařazeny jako samostatný typ zlomeniny, a tak se při jejich
posuzování zohlední tak, že se ke klasifikaci samotné zlomeniny přičte bodové
ohodnocení zasažení povrchových částí podle odpovídajících klasifikací. Není- li
v přehledu některá položka výslovně zmíněna, použije se pro bodové ohodnocení
bolesti, ta položka, která se jí svou povahou a závažností nejvíce blíží. Logicky pro
zjištění celkového počtu bodů se jejich hodnoty z jednotlivých relevantních položek
sčítají. Limitace, jsou- li, jsou uvedeny přímo ve výčtu. Ztráta končetiny nepředstavuje
limit, který by u mnohočetných poranění nemohl být přesažen, jeli bolest intenzivnější
a léčení náročnější než samotné odnětí končetiny či orgánu, tam kde to není pojmově
vyloučeno, v takovém případě, ale nesmí být výše náhrady nepřiměřená. Posuzující
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lékař má právo zvýšit náhradu, jestli základní ohodnocení nedostatečně vystihuje
závažnost újmy. K tomu byly vytvořeny stupně komplikací, jednotlivých případů.
1. Komplikace lehká umožňuje zvýšit základní ohodnocení max. o 5%. Vyžaduje
krátkodobou léčbu, neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Nemá prokazatelný vliv
na celkový stav (např. povrchní rozpad nebo infekcerány, psychická alterace).
2. Komplikace středně závažná umožňuje totéž do 10%, vyžaduje- li stav poškozeného
dlouhodobou léčbu nebo další operaci, může prodloužit léčbu pro základní diagnózu
nebo vyžaduje další operace (např. flebotrombóza, selhání osteosyntézy, hluboká
infekce rány, compartment syndrom).
3. Komplikace závažná do 15%, pokud se v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav,
vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací (např. rozpad
anastomozy, pneumonie, břišní compartment syndrom).
4. Komplikace těžká celkově do 20% ohrožuje- li přechodně život, závažně ohrožuje
zdraví (např. orgánové selhání, kardiopulmonální resuscitace).
I další výjimečné okolnosti, kuse popsané v § 2957 NOZ89, mohou odůvodnit
přiměřené zvýšení náhrady. Ty ale metodika zachytit nedokáže. Jediným limitem je při
tom, jak jsem již v předešlé větě zmínil, to aby celkově stanovená částka byla
přiměřená.
Co se týče společenského uplatnění, došlo k vytvoření nového systému, který
zohledňuje i lépe definovaný a zdravotní újmě přiřazený rozsah postižení. Porovnává jej
totiž jednak ve vztahu k obvyklému (průměrnému) poškozenému, jednak s přihlédnutím
k individuálním odlišnostem každého jednotlivého případu. Porovnává se tak ke všem
myslitelným stránkám lidského života, při kterých mají zdravotní následky svůj dopad
ve formě znemožnění nebo omezení možnosti člověka společensky se uplatnit a naplnit
tak zákonem předvídanou podmínku lepší budoucnosti. Omezení poškozeného je
vyjádřeno percentuálně a odstraňuje tak výkladové potíže náhradové vyhlášky,
především v oblasti kumulace některých jejich příloh a v užití mimořádného zvýšení
náhrady rozhodnutím soudu podle § 7 odst. 3. Předešlý systém příliš nezohledňoval
89

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti
zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti,
pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve
veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní
stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava
poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná
příčina vyvolala.
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faktické důsledky újmy na život na poškozeného, už z toho důvodu, že vymezení
mimořádného zvýšení bylo postaveno na nemedicínském uvážení a v praxi tak
docházelo jen na obecně zjištění omezení, kterými byl poškozený v daných případech
trápen. Nejvyšší soud spolu s ostatními autory metodiky tedy přistoupil k převzetí
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jako MKF).90
Soudy se tak mají při určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění vycházet
z dostatečně zjištěného skutkového stavu dopadů zdravotní újmy a to aby při jejich
posuzování užily znalecké zhodnocení podle komponenty Aktivity a participace v MKF
upravené pro účely Metodiky ke stanovení náhrady za ztížení společenského uplatnění
podle § 2958 NOZ, resp. část C Metodiky. Stav poškozeného se tak má zhodnotit ve
dvou kategoriích, Kapacita a Výkon. Je poměřováno snížení schopnosti, jak může
provádět úkol nebo aktivitu vzhledem k předúrazovému stavu.
Kvalifikátory Kapacity a výkonu se použijí podle následující stupnice:
1) 0 až 4%-žádná porucha znamená, že osoba nemá a nepociťuje žádný problém - 0
2) 4 až 24%- lehká obtíž (mírná, nízká)- mírná porucha znamená, že problém je přítomen
méně než 25% času s intenzitou, kterou může osoba tolerovat (je dobře snesitelný),
a který se stal zřídka během posledních 30 dní- 1
3) 25 až 49%- středně těžká obtíž (zřetelná větší)- střední porucha znamená takový
problém, který je přítomen méně než 50% času s intenzitou, která zasahuje do
každodenního života (je zřetelný), a který se děje občas během posledních 30 dní- 2
4) 50 až 95%- těžká obtíž (vysoká, extrémní)- výrazná porucha znamená takový problém,
který je přítomen více než 50% času s intenzitou, která částečně rozvrací každodenní
život osoby (značně velký), a který se děje často během posledních 30 dní- 3
5) 96 až 100%- úplná obtíž (úplná)- úplná porucha znamená takový problém, který je
přítomen více než 95% času s intenzitou, která zcela rozvrací každodenní život osoby
(obtíže jsou nesnesitelné nebo je funkce nemožná), a který se děje často během
posledních 30 dní- 4

90

Vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), dostupná například na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf
Jedná se o celosvětově uznávanou a používanou systematiku trvalých zdravotních újem, vycházející z
roztřídění postižení podle tělesných struktur a funkcí, ovšem důsledněji vystihující dopady těchto újem na
schopnosti poškozeného vykonávat běžné životní aktivity.
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V praxi zůstane pravděpodobně i nadále pravidlo okamžiku posouzení trvalých
následků. Zpravidla se tak bude posuzovat za rok, v odůvodněných případech do dvou
let.
K určení výše náhrady Nejvyšší soud spolu s dalšími autory došel k závěru, že je
nejdřív nutno stanovit částku, která představuje pomyslnou hodnotu zmařeného
lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského života (100%). Po
zvážení mnoha ukazatelů, jako bylo zhodnocení dosavadní rozhodovací praxe
v otázkách výjimečného zvyšování náhrady za ztížení společenského uplatnění podle
vyhlášky č. 440/2001 Sb. v případech nejzávažnějších trvalých zdravotních postižení,
po komparaci s úpravami či praxí v některých evropských zemích a s přihlédnutím k
tomu, že zákon posiluje institut náhrady za ztrátu a výdělku, byla stanovena na
400- násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy91 na přepočtené počty
zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se
ustálil zdravotní stav poškozeného, tj. kdy je možno přistoupit k vyčíslení náhrady.
Procentuální částka (odpovídající zjištěnému stupni omezení poškozeného) z výchozí
rámcové částky je samozřejmě pouze základním ohodnocením nemateriální újmy92
a jako taková vyjadřuje určitou ztrátu schopností. Jak jsem již zmínil několikráte výše,
každý případ je nutné posoudit zvláště na základě všech relevantních skutečností. U
poškozeného jimi mohou být věk, ztráta skutečně výjimečné lepší budoucnosti
a okolnosti zvláštního zřetele hodné podle § 2957 NOZ93, základní částku však lze takto
navýšit pouze do celkového dvojnásobku základu. Co se týče věku, tak autoři vycházejí
z předpokladu, že vrcholu sil i intenzity společenského zapojení se obvykle dosahuje ve
věku od 45 do 55 let. z toho důvodu se základní částka navyšuje přibližně o 10%,
utrpěl-li poškozený zranění ve věku od 35 do 44 let, o 20% ve věku 25 až 34 let a o 30 –
35% ve věku mezi 0 a 24 lety. Na druhou stranu lze základní částku snížit přibližně

91

podle údajů Českého statistického úřadu činila v roce 2013 průměrná mzda 25.128,- Kč. Přepočtu na
400- násobek tak činí 10.051.200,- Kč.
92
(zejména odčinění morální újmy vzniklé zásahem do tělesné integrity, frustrace z trvalého poškození či
ztráty tělesných orgánů, stresu a vypětí z překonávání nastalých obtíží, pozbytí ztráty životních
příležitostí a možností, včetně abstraktní ztráty možností pracovního uplatnění a zapojení se do dalších
životních činností)
93
Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím
závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v
důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo
i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo
vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.
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o 10% ve věku od 55 do 69 let a o 20% od 70 let výše. Výjimečné zapojení do
společenských aktivit před poškozením zdraví se zohledňuje navýšením základní částky
až o 10%, je-li nadprůměrné, až o 20% je-li výjimečně intenzivní a až o 30 % je-li zcela
mimořádné. Oproti tomu se základní částka snižuje až o 10 %, je-li zapojení
podprůměrné a až o 20 % není-li prakticky žádné. Změna základní částky na základě
zohlednění okolností popsaných v § 2957, viz výše, není pro jejich šíři možné, soudům
se pouze doporučuje, aby celkové zvýšení nepřesahovala částka dvojnásobek základní
hodnoty. Maximální limitace na dvojnásobku byla stanovena z toho důvodu, aby soudní
praxe byla v posuzování jednotná, a aby byl tak naplněn princip obsažený v § 13
občanského zákoníku, aby v obdobných případech bylo poskytováno srovnatelné
odškodnění.

Příklady bodového ohodnocení bolestného
částka v Kč
poškození zdraví

podle

počet bodů

hodnoty

bodu
pro rok 2014

Povrchní poranění nosu, ucha, rtu nebo
dutiny ústní
Ztráta zubu

5

1.256,-

20

5.026,-

součet
Mnohočetná povrchní poranění hlav

bodů

položek,
nejvýše však 15

přísl.
max 3.768,-

Zlomenina nosních kostí- bez dislokace

40

10.048,-

Zlomenina nosních kostí- s dislokací

60

15.072,-

Zlomenina žebra

20

5.026,-

Zhmoždění ramene a paže

20

5.026,46

Zlomeniny pánve
-

160

40.204,8,-

100

25.128,-

5

1.256,-

Natažení prstního nervu palce ruky

10

2.513,-

Vymknutí zápěstí

50

12.564,-

celého

100

25.128,-

Zhmoždění kolena

10

2.513,-

30

7.539,-

Zhmoždění kotníku

15

3.769,-

Rozdrcení obličeje

600

150768,-

Cizí těleso v nosní dutině

10

2.513,-

bez instability pánevního kruhu

Poranění vertebrální tepny
Zhmoždění prstu ruky - bez poškození
nehtu

Traumatická amputace jazyka -

Poranění Achillovy šlachy
natržení

94

Metodika Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný charakter, protože vždy musí
být zohledněny individuální okolnosti na straně poškozeného. Je však pomůckou k
naplnění zásady slušnosti ve smyslu § 2958 občanského zákoníku, proto Nejvyšší soud
doporučuje soudům, aby Metodiku při rozhodování ve sporech o náhradu za bolest

94

celá tabulka se nachází v příloze č. 1 této práce
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a ztížení společenského uplatnění využívaly a aby v rozhodnutích zdůvodnily svůj
postup podle pravidel v ní nastavených.95

4.1.4 Popis úpravy občanského zákoníku
Bez pochyb i nová úprava má své nedostatky. Především úpravu nemajetkové
újmy považuji za matoucí, pro běžnou osobu těžko uchopitelnou. Je ale bezpochyby, že
přesto došlo v oblasti náhrady újmy při ublížení na zdraví a usmrcení k posunu vpřed,
poněvadž se k finančnímu odškodnění přistupuje jako k samozřejmé součásti náhrady
újmy. Poškozený tedy již není povinen nárokovat své odškodnění určením, jakou část
svého odškodnění požaduje z titulu bolestného a jakou z titulu ztížení společenského
uplatnění. Došlo tedy ke „zlidovění“ náhrady újmy, která již nevyžaduje odborných
právních znalostí u uplatňování nároku na náhradu za ni. Soud přihlédne ke všem
podstatným okolnostem případu, aniž by byl vázán tím, jak poškozený hmotně právně
určil titul k finanční satisfakci. Podle § 2956 vznikne-li totiž škůdci povinnost odčinit
člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto
zákona,96 nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. Jako nemajetkovou
újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.
Nový zákoník stanoví, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu
poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové
újmy. Takto je popsán staronový institut již výše zmíněného bolestného. Vznikla-li
poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i
ztížení společenského uplatnění, což také koresponduje s předešlou úpravou. Nelze-li
výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.97 Ani vytrpěné bolesti, ani
další nemajetkové újmy, ani ztížení společenského uplatnění není v občanském
zákoníku nijak definováno. Pouze k ztížení společenského uplatnění zákoník přibližuje,
že škodlivým zásahem byla vytvořena také překážka lepší budoucnosti. Podle
komentáře98 je vedena odborná debata na téma, jestli se jedná o jeden složený nebo
o jednotlivé nároky. Dopad takového rozdělení má svůj dopad především co do

95

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
viz § 1 až 654 NOZ
97
srov. § 2958 NOZ
98
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s.,
96

48

procesních otázek ohledně promlčení, samotné uplatnitelnosti, nebo posléze překážky
litispendence a rei iudicate. Domnívám se, že praktičtější by bylo posuzovat jednotlivé
nároky samostatně. Bolestí bylo, alespoň podle §2 vyhlášky č. 440/2001 Sb.,
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, každé tělesné a duševní strádání
způsobené škodou na zdraví. S ohledem na přílohy 1 a 3 této vyhlášky by za bolest
mohla být požadováno utrpení tělesného nebo duševního rázu a spolu s tím i průvodní
stavy, diskomfort, stres, či obtíže s újmou spojené. Pokud by však tyto průvodní projevy
dosáhly určitého stupně intenzity, bylo by vhodné je zařadit pod jiný druh nemajetkové
újmy.99
Ztížení společenského uplatnění, jak jsem již napsal výše, je podmíněno tím, že
poškození zdraví vyvolá překážku lepší budoucnosti. Jde o ztrátu příležitosti zapojit se
a to ne pouze přechodně do života. Opět vyšli- li bychom z vyhlášky č. 440/2001 Sb.,
tak při odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje za následky škody na
zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění
poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních
a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na
povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém,
kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na
zdraví (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být
přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém
jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Vzhledem
k tomu a dále k dikci § 2894 a 2951 je nutné ztížení společenského uplatnění chápat
toliko v souvislosti s trvalým poškozením zdraví.
Další nemajetkové újmy jsou zbytkovou kategorií, jíž chce zákonodárce pevně
stanovit povinnost k náhradě všech škodných jednání zasahující do osobnostní sféry
člověka.
Náhradu za vytrpěné bolesti, další nemajetkové újmy i při vzniku překážky lepší
budoucnosti má plně odčinit peněžitá náhrada. Nelze- li výši náhrady určit, užije se při
jejím stanovení zásada slušnosti. Je zřejmé, že stanovení výše náhrady bude více než
komplikované. Zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., došlo k rozboření dlouholetého

99

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2958 část 4 a 5 NOZ

49

systému fungující převážně mimo soudní síně. Vzhledem k tomu, že se v následujících
letech při stanovování nebude o co opřít, bude pravděpodobně velká část sporů
o nemajetkovou újmu končit před soudy, což zcela jistě podstatně zvýší jejich už tak
vysoký nápad.

4.1.5 Náhrada osobám blízkým
Od 19. července 2000, kdy byl vyhlášen rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp.
zn. 23 C 82/99, který v odůvodnění vycházel z čl. 10 odst. 2 Listiny a článku 8 odst. 1
Úmluvy, byl judikaturou dovozen nárok rodičů a prarodičů na finanční náhradu při
tragickém úmrtí malého dítěte. Dle něj každý má právo na vytváření a rozvíjení vztahů
s dalšími lidskými bytostmi, přičemž součástí každého života je též život rodinný,
zahrnující i vztahy mezi blízkými příbuznými, zejména vztahy sociální a morální,
rodinný život zahrnuje kromě jiného vztahy mezi nejbližšími rodinnými příslušníky
(dětmi, rodiči, prarodiči) bez ohledu na skutečnost, zda spolu trvale žijí, či nikoliv, a že
protiprávní narušení těchto vztahů představuje neoprávněný zásah do práva na
soukromý a rodinný život fyzické osoby.100 Toto hledisko reflektoval i nový občanský
zákoník, který v ustanovení § 2959 stanovil, že při usmrcení nebo zvlášť závažném
ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě
blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto
určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Dosavadní judikatura ve světle výše zmíněného
rozsudku při stanovování výše náhrady vycházela ze dvou okruhů kategorií, jedna se
vztahovala k samotnému pozůstalému, druhá ke škůdci.
Co se týče té první vztahující se k pozůstalému, jedná se zejména o:
1) intenzitu vztahu se zemřelým
2) věk zemřelého a pozůstalých
3) existenční a hmotná závislost na zemřelém
4) případné poskytnutí jiné satisfakce
Zásadní je především intenzita vztahu se zemřelým, krev není voda, ale zásadní je
citový vztah, ztráta nemilovaného příbuzného zasáhne daleko méně, než ztráta partnera.
Ztráta blízkého člověka v nízkém věku zasáhne méně, protože si dítě běh věcí ještě
100

viz NS 30 1678/2004 Způsobení úmrtí člena rodiny je neoprávněným zásahem do soukromí členů
rodiny. Přiměřeným zadostiučiněním je v tomto případě i náhrada nemajetkové újmy v penězích.
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řádně neuvědomuje a nepamatuje do budoucna. Stejně tak ztráta blízkého vysokého
věku, je snesitelnější než ztráta mladší osoby, u níž se předpokládá ještě mnoho
společně strávených chvil. Finanční závislost na zemřelém jistě život ovlivní více než
skon někoho, na kom není dotyčný závislý. Pod jinou satisfakcí se skrývá např. omluva,
trestní odsouzení škůdce, byť zákon upřednostňuje finanční kompenzaci, měly by se i
tyto skutečnosti projevit při stanovení výše náhrady.
U škůdce jde zejména o:
1) postoj škůdce
2) dopad události do jeho duševní sféry
3) majetkové poměry škůdce
4) míra zavinění
Vstřícné chování, lítost, omluva může zmírnit dopady nemajetkové újmy, na druhou
stranu bezcitný přístup, nebo arogance jistě zasluhuje vyšší „postih“. Člověk oplývající
svědomím jistě na jím způsobenou škodnou událost zareaguje jinak než ten, kterého se
škodný následek vnitřně nedotýká a může se u něj vyvinout v jeho duševní sféře i
nějaká duševní porucha. Zohlednit je nutné také majetkové možnosti škůdce, aby bylo
reálně v jeho silách škodlivý následek nahradit. Rozlišování míry zavinění je zřejmé.
Samozřejmě se u dvou výše zmíněných kategorií jedná pouze o další hledisko, které je
nutné zohlednit, stěžejní poměření vychází z ustanovení § 2957, viz výše.
Přelomové je rozšíření tohoto institutu i na zvlášť závažné ublížení na zdraví.
Zcela určitě pozorovat blízkého člověka, který je ochrnutý, v komatu, nebo v jiném
stavu, který mu znemožňuje žít běžně kvalitní život je mnohdy pro blízké osoby obtížné
stejně někdy i více než smrt.
4.1.6 Náklady na péči o poškozeného a jeho domácnost
Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví
poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. Požádáli o to, složí mu škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.101 Zákonodárce tak tímto
způsobem reflektuje v občanském zákoníku tu skutečnost, že v souvislosti s újmou na
zdraví vznikají odůvodněné náklady i jiným osobám než samotnému primárnímu
poškozenému. Zpravidla pokud se není poškozený schopen o sebe postarat sám,
vznikají další náklady těm, kteří mu obstarávají hygienu, oblékání apod. byť to účelově
101

§ 2960 NOZ
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nespadá do zlepšování jeho zdravotního stavu. Péčí o domácnost se rozumí, opět
v případech neschopnosti zastat tyto činnosti sám, obstarávání nákupů, praní, nebo
úklid. Účelně vynaloženými náklady na péči jsou bezesporu zdravotní pomůcky, dále
léčebné procedury a další odůvodněné nálady, pod kterými si lze představit činnost
ošetřovatele102, samozřejmě u všech možných nákladů se vyjímají ty, které jsou hrazeny
ze systému veřejného zdravotního pojištění. Nově zde patří i náklady, které sice nejsou
vynaloženy k primárnímu uzdravení poškozeného, ale i náklady vznikající po uzdravení
jako takovém. Těmi jsou náklady spojené s udržením dosaženého zdravotního stavu
nebo ty, které vznikly v souvislosti se zmírněním důsledků horšící se tělesné a duševní
kondice poškozeného, např. cvičení nebo polohování. Je- li poskytován příspěvek na
péči podle zák. č. 108/2006 Sb., je na místě o čerpanou částku výši náhrady snížit.

4.1.7 Náklady spojené s pohřbem
V případě úmrtí člověka náhradí škůdce dále tomu, kdo je vynaložil, přiměřené
náklady spojené s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle
jiného právního předpisu. Přitom se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého
případu.103

4.1.8 Peněžité dávky
Vedle toho nový občanský zákoník přiznává peněžité dávky
a)

za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,

b)

ve formě peněžitého důchodu po skončení pracovní neschopnosti, případně při

invaliditě,
c)

jako náhradu za ztrátu na důchodu,

d)

ve formě peněžitého důchodu, konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného

v jeho domácnosti nebo závodu,
102

NS 25 Cdo 1875/2003 K účelným nákladům spojeným s léčením patří např. náklady spojené
s rehabilitační léčbou, náklady spojené s přibráním ošetřovatele, náklady spojené s přilepšením na stravě,
náklady nejbližších příbuzných poškozeného spojené s návštěvami nemocného v nemocnici.
103
NS 25 Cdo 818/2004 Náklady pohřbu, jejichž náhrada se poskytuje z titulu odpovědnosti za škodu,
jsou zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní výlohy, náklady na
zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu a jedna třetina nákladů na smuteční ošacení a Rc III/67, s.
254, Celková výše náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem se snižuje o pohřebné poskytnuté
podle předpisů o nemocenském pojištění.
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e)

jako výživu pozůstalým a

f)

také jako odbytné.

a) Náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí
peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před
vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či
úrazu podle jiného právního předpisu. Jedná se tak o majetkový nárok, kdy v důsledku
škodné události, nemůže vykonávat výdělečnou činnost. Typickým příkladem je osoba
v zaměstnaneckém poměru, které v důsledku pracovní neschopnosti vzniká škoda ve
výši mezi vyplácenými dávkami nemocenského pojištění a běžnou mzdou. K postupu
stanoveném v tomto ustanovení dojde i v případě, kdy v důsledky jednání škůdce
poškozený do zaměstnání nenastoupí. Jestli pracovní smlouva ještě nebyla uzavřena,
musí poškozený prokázat, že by k jejímu uzavření došlo, nebýt škodné události. Pokud
by došlo ke ztrátě zaměstnání v přímém důsledku poškození zdraví, opět by byl škůdce
povinný k náhradě takové újmy a to po celou dobu pracovní neschopnosti.104
Průměrný výdělek je definován v ustanoveních § 351 až 362 Zákoníku práce. Na
náhradu ztráty na výdělku mají nárok samozřejmě i osoby samostatně výdělečně činné.
U nich se při stanovení výše náhrady vychází z daňového přiznání, z charakteru
jednotlivých příjmů výdajů podle prvotních účetních dokladů, údajů v peněžním deníku
apod.105
Je- li poškozeným žák nebo student náleží mu náhrada za ztrátu na výdělku ode
dne, kdy měla skončit jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na
povolání, po dobu:
1. o kterou se jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání
prodloužily následkem újmy na zdraví,
2. neschopnosti následkem újmy na zdraví,
3. trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla
brání úplnému zapojení do výdělečné činnosti, nebo

104

viz NS 25 Cdo 2854/2006, NS 25 Cdo 857/2003, NS 25 Cdo 1383/2002
viz NS 25 Cdo 912/2009 Výše ušlého výdělku podnikatele je dána rozdílem mezi celkovým příjmem
z podnikání a náklady potřebnými k dosažení tohoto příjmu. Daňové přiznání přitom není samo o sobě
důkazem o skutečných příjmech a výdajích a je jen jednou z okolností, z nichž lze vycházet při určení
průměrného výdělku poškozeného před vznikem škody.
105
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4. trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které částečně
brání zapojení do výdělečné činnosti, pokud nezameškává vlastní vinou příležitost k
výdělku výkonem práce pro něho vhodné.106
Vzhledem k tomu, že občanský zákoník ani jiný právní předpis nestanoví
postup, jak se dopátrat průměrného výdělku, stanoví se jeho výše podle tzv.
pravděpodobného

výdělku,

tedy

takového

výdělku,

jakého

by

poškozený

pravděpodobně dosáhl po nástupu do zaměstnání případně jiné výdělečné činnosti.107
b) Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě108, nahradí škůdce
poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu
mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem
dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního
důchodu podle jiného právního předpisu109. Samotná pracovní neschopnost není
důvodem k poskytnutí náhrady, stěžejní je snížení vydělané částky v důsledku takového
stavu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného,
stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám. v případě, že
poškozený nenastoupil do nové práce, která odpovídá jeho snížené pracovní schopnosti,
z důvodu nepříznivé situace na pracovním trhu, není škůdce povinen k náhradě takové
újmy.
Dosahuje-li poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s
vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt škodné události,
jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo
úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků
v daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle
rozumného očekávání.

106

srov. § 2962 NOZ
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2962 NOZ
108
Podle zákona č. 155/1995 Sb., se za invalidní se považuje osoba, jejíž pracovní schopnost z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla nejméně o 35%, přičemž v pásmu do 49% se jedná
o invaliditu prvního stupně, do 69% druhého stupně a jakmile se tato hodnota dostane přes 70%, jde o
invaliditu třetího stupně
109
viz ustanovení § 38 a 42 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
107
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Jsou-li pro to vážné důvody, může soud rozhodnout, zda, jakým způsobem a do
jaké výše škůdce zajistí pohledávku poškozeného na peněžitý důchod. Návrhy stran
přitom není vázán.110
c) Také náhrada za ztrátu na důchodu náleží poškozenému ve výši rozdílu mezi
důchodem, na který poškozenému vzniklo právo, a důchodem, na který by mu bylo
vzniklo právo, jestliže by do základu, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta
náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený
pobíral v době rozhodné pro vyměření důchodu.111

d) Konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu,
nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla. Neměl by ovšem být
osobou, která běžně vykonává těžké domácí práce, jako je rodinný příslušník, v tomto
případě totiž není splněn požadavek práce pro domácnost jiného.112

e) Při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým,
kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.
Občanský zákoník nijak nestanovuje dobu, po které má být důchod vyplácen. Logicky
se tak bude vyplácet po dobu, kdy existuje vyživovací povinnost, např. u mladistvých,
nebo do konce života, záleží na povaze vyživovací povinnosti. Náhrada náleží
pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými
z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým
na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo. Soud může toliko
odhadnout, v jaké výši by bylo výživné v budoucnu vypláceno, vodítkem mu k tomu má
být tzv. rozumné očekávání. Základem samozřejmě bude poskytovaná výše výživného
již za života zemřelého. Vedle osob, které měly nárok na výživné 113, ať už bylo
poskytováno či nikoliv, lze dále z důvodu slušnosti přiznat příspěvek na výživné i jiné
110

srov. § 2963 NOZ
srov. § 2964 NOZ
112
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2961 NOZ
113
Těmi jsou předci a potomci (§ 910), neprovdaná matka (§ 920), manželé (§ 697), osvojenci a jejich
předci a potomci (§ 853)
111
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osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona
povinen. Není- li výživné stanoveno soudním rozhodnutím, kterým bylo stanoveno,
stanoví jej soud v návaznosti na část druhou v občanském zákoníku, podle tam
určených zásad rodinného práva.114
Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého. Náhrada
nákladů115 na výživu pozůstalým nebo jiným osobám však nesmí úhrnem převýšit to, co
by zemřelému náleželo jako náhrada za ztrátu na výdělku, případně na důchodu. Při
vyměření náhrady pozůstalým se přihlédne také k tomu, jak dlouho by usmrcený
pravděpodobně žil, nebýt zranění. Při vyměření náhrady jiným osobám se přihlédne k
tomu, jak dlouho by usmrcený plnění pravděpodobně poskytoval.116
f) Je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to poškozený, přizná soud poškozenému
namísto peněžitého důchodu odbytné. Odbytné je jednorázovou částkou, kterou může
škůdce nahradit po stanovenou dobu opakující se peněžitý důchod. Škůdce se tak může
zbavit této povinnosti (často k tomuto řešení přistupuje jeho pojistitel) a to zpravidla
v takové výši, která odpovídá částce postupně vypláceného důchodu. Pro škůdce, který
není pojištěn, může být takovýto postup až likvidační, byť by se jednalo o osobu
nadprůměrně vydělávající, ne vždy disponuje dostatečnou likviditou k uspokojení
nároku. Soud by tak měl, podle mého, povážlivě zhodnotit i toto riziko, byť mu zákon
k tomu takovou povinnost nestanoví, což je, dle mého, chybou.117

114

komentář k § 2966 NOZ, viz NS 25 Cdo 27/2004 Při určení rozsahu náhrady nákladů na výživu
pozůstalých se zásadně vychází z částek, které jim zemřelý fakticky poskytoval, byť k tomu nebyl podle
zákona povinen. Pokud by tyto příspěvky byly poskytovány k jiným účelům, než je výživné v širším
slova smyslu, nebo vyšší než výživné přiměřené poměrům účastníků (schopnostem a možnostem
povinného a odůvodněným potřebám oprávněného), mohly by být náklady na výživu pozůstalých
přiznány jen v míře odpovídající výživnému přiměřenému poměrům účastníků. Teprve v případě, že
výživné nebylo zemřelým poskytováno dobrovolně a ani nebylo určeno soudním rozhodnutím, posoudí se
rozsah vyživovací povinnosti zemřelého podle zásad zákona o rodině jako předběžná otázka.
115
Výše nároku na náhradu nákladu na výživu pozůstalých se v občanskoprávních vztazích řídí rozsahem
zákonné vyživovací povinnosti zemřelého, popřípadě rozsahem, v jakém na výživu skutečně přispíval.
116
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2967 NOZ
117
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2968 NOZ
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4.2

Ochrana osobnosti

4.2.1 Osobnost člověka
Nový občanský zákoník jako dílo převážně just-naturalistického konceptu, je
vedle jiných postaven i na té tezi, že právní subjektivita osoby je důsledkem osobnosti
člověka jako takového. Chráněna je tak osobnost člověka včetně všech jeho přirozených
práv118, což je zcela v souladu s Ústavou České republiky a k ní náležející Listiny
základních práv a svobod. Oproti těmto dvou základním dokumentům českého
ústavního pořádku občanský zákoník navíc rozvíjí jednu ze základních zásad
soukromého práva a to tu, že každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít
podle svého.
Dle druhého odstavce § 81 občanského zákoníku ochrany požívají zejména život
a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho
vážnost, čest soukromí a jeho projevy osobní povahy.119 Systém ochrany přirozených
práv v občanském zákoníku tedy jednak vyplývá z generální klauzule poskytující
ochranu všem přirozeným právům a svobodám, přičemž některé z nich jsou zmíněny
zvláště, viz výše, nebo dokonce mají zvláštní specifikující úpravu. Těmi jsou kupříkladu
právo na soukromí a jeho projevy v § 84 až 90, úprava práva na duševní a tělesnou
integritu v § 91 až 103, právo člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho
souhlasu v § 104 až 110, práva týkajících se částí lidského těla v § 11 a 112 a práva
spojena s lidským tělem po jeho smrti v § 113 až 117. Abych doplnil do úplnosti, tak
právo na život, právo na důstojnost, právo na jméno, právo na vážnost, na čest a na
soukromí nebo obdobného osobního práva se nepromlčují s výjimkou práva na odčinění
újmy způsobené na těchto právech (§ 612 NOZ). Ustanovení v § 612 vyplývá z ustálené
judikatury v této věci, viz rozhodnutí NS 30 Cdo 1217/2008.
Vzhledem k tomu, že z čl. 1 a dále z čl. 6 a násl. Listiny základních práv
a svobod vyplývá, že veškerá osobní a osobnostní práva jsou do základu práva
nepromlčitelnými, je třeba výčet práv, která jsou podle § 612 nepromlčitelná, považovat
118

§ 81 odst. 1 NOZ, Které práva to jsou, vychází především z příslušných ustanovení- zásad Listiny
základních práv a svobod, kdy lze příkladmo zmínit zásadu svobody a rovnosti lidí v důstojnosti (čl. 1),
zásadu, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá (čl. 2), zásadu, že každý má právo na život (čl. 6), zásadu nedotknutelnosti osoby a jejího
soukromí (čl. 7), zásadu zaručení osobní svobody (čl. 8), právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti,
dobré pověsti a jména, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného
života (čl. 10) aj.
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pouze za výčet demonstrativní. Věc lze uzavřít s tím, že žádné osobní a osobnostní
právo není ve svém základu promlčitelné, poněvadž je svoji podstatou nemajetkové, viz
§ 611 občanského zákoníku.120
Porušením práva na ochranu osobnosti vzniká práva na upuštění od zásahu do
osobnostní sféry poškozeného, případně rovnou právo na odstranění konkrétních
následků, viz níže podle § 78 odst. 1, § 82 odst. 1, nebo § 83 odst. 2 občanského
zákoníku. Tato oprávnění se nepromlčují, poněvadž nemají majetkovou právní povahu
(§ 611 občanského zákoníku). Tu ale mají ta práva, která spolu s nimi vznikají
sekundárně. Jejich obsah totiž spočívá v oprávnění žádat finanční náhradu.121 Mezi ně
se počítá nejen s nahrazením skutečně vzniklé reálné škody, jako jsou např. peněžité
důchody, náklady spojené s péčí o zdraví, na finanční odškodnění nemajetkové újmy
způsobené zásahem do přirozených práv, právo na bolestné a snížení společenského
uplatnění,122 ale také právo na finanční odškodnění duševních útrap.123
Pokud je škodou resp. újmou na osobnostním právu způsoben trvalý nebo
dlouhodobý následek, tak se práva na jednotlivá finanční plnění, v případech, kdy
vznikne nárok např. na náhradu za ztrátu na výdělku, na důchodu aj., promlčují
v návaznosti na jejich postupný vznik.
Ve smyslu § 612 je i právo na zaplacení odškodnění nemajetkové újmy
způsobené trestním stíháním. Ta zpravidla vznikají okamžikem zastavení trestního
stíhání, nebo jiným obdobným rozhodnutím soudu.
4.2.2 Ochrana jména člověka
V čl. 10 Listiny základních práv a svobod je zcela jasně zakotveno
a deklarováno právo každého člověka, aby bylo mj. chráněno jeho jméno. Občanský
120

Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem. Jiná práva se
promlčují, pokud to zákon stanoví.
121
nyní zařazeny do § 2894 a násl. NOZ
122
viz ust. § 2958 NOZ
123
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 612 NOZ, Bičovský, Holub: Občanský zákoník poznámkové
vydání s judikaturou, 1995, s. 85, Češka a kol.: Občanský zákoník, Komentář. I. sv., 1987, Fiala, Kindl
a kol.: Občanský zákoník. Komentář I. díl, 2009, s. 323 a násl., Holub a kol.: Občanský zákoník.
Komentář. 1. sv., 2002, s. 215 a násl., Svoboda: Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze,
2012., Švestka, Češka, Chyský: Promlčení a prekluze v čs. právním řádu, 1967., Švestka, Dvořák a kol.:
Občanské právo hmotné 1, 2009, Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.: Občanský zákoník. Komentář
I. a II. sv. 2009, s. 528 a násl., Vaške: Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém
právu, 2006., Nepromlčitelná práva v rozhodnutí nejvyššího soudu. PrRo, 2003, č. 6., dále viz §2956
NOZ
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zákoník tomu jde naproti. v zákonem předpokládaných případech může docházet k jeho
změnám.124 Tak či onak je jméno nedílným, nezbytný a předpokládaným příznačným
atributem každého člověka.125 Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení,
popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. z podstaty
věci má každý člověk právo užívat své jméno, jakožto na jeho ochranu a úctu k němu.
Člověk, který v právním styku užívá jiné jméno než svoje vlastní, nese následky omylů
a újem z toho vzniklých.126 Pokud by tedy došlo k užití cizího jména a následně
v souvislosti s tím ke vzniku škody z důvodu na příklad neplatnosti takového právního
jednání, odpovídala by taková osoba za škodu tímto způsobenou včetně škod
způsobených třetím osobám.
Člověk, který se cítí dotčen zpochybněním svého jména nebo který utrpěl újmu
pro neoprávněný zásah do tohoto práva, zejména neoprávněným užitím jména, se může
domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho
následek. Náleží mu totiž zdržovací nebo odstraňovací žaloba. Samozřejmě, a jen pro
úplnost dodávám, že poškozený může požadovat jak upuštění od zásahu tak i odstranění
následku zároveň. Co se týče práva na náhradu nemajetkové nebo majetkové újmy, tak
se tyto otázky řeší v rámci závazků z deliktů.127
Za neoprávněné užití jména nelze považovat každé označení jménem, které je
shodné se jménem, které někomu přísluší, nýbrž jen označení takovým jménem za
okolností, jež by objektivně mohly vyvolat dojem, že jde o konkrétní fyzickou osobu.
Užití jména je třeba posuzovat v kontextu s okolnostmi, které toto užití provázely.128
Pokud by byl poškozený v době zásahu nepřítomen, přímo nezvěstný nebo nesvéprávný
či z jiné příčiny neschopný uplatnit právo na ochranu svého jména, může to za něj učinit
jeho manžel/ka, potomek, předek nebo partner, ledaže by dotčený dal výslovně najevo,
že si tak nepřeje. Týkal- li by se neoprávněný zásah příjmení a je- li pro to důvod
spočívajíc v důležitém zájmu na ochranu rodiny, může se ochrany domáhat samostatně
manžel nebo jiná osoba dotčenému blízká, byť by přímo do jejich práva ke jménu
zasaženo nebylo.129 Tedy i v případě, že sám má jiné příjmení než je poškozeného.
124

srov. § 660 písm. a) a c), § 759, § 835, § 862 odst. 2 NOZ, nebo § 64, § 71, § 72 zák. o matrikách
viz důvodová zpráva
126
srov. § 77 NOZ
127
viz důvodová zpráva
128
srov. NS 30 Cdo 181/2004
129
viz § 78 NOZ
125
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4.2.3 Ochrana pseudonymu
Nový občanský zákoník výslovně umožňuje pro určitý obor (např. malíři,
spisovatelé) nebo i pro soukromý styk přijmout pseudonym. Zatím je pseudonym
chráněn jen autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách. Zcela zásadním je
přijetí pseudonymu za vlastní) a ne tedy jeho vytvoření, kdy by toto pokrývalo i situace,
kde je pseudonym- přezdívka vytvořena někomu jinému) Právní jednání pod
pseudonymem není na újmu platnosti, je- li zřejmé, kdo jednal, a nemůže- li druhá
strana mít pochybnost o osobě jednajícího. Zákon tak sice neřeší, jestli druhá strana ví,
že se jedná o pseudonym nebo skutečně zná takovou osobu. z pohledu zákonu je
důležité, že je- li bez pochyb zřejmé, že se jedná o osobu jednajícího. Vejde- li
pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno.130
4.2.4 Bydliště člověka
Bydliště131 je místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale byť
s výhradou změny okolností. Úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností
případu. v některé odborné literatuře se uvádí, že „Bydliště člověka je tak objektivní
kategorií a místo, které je v evidenci občanů uvedeno jako tzv. místo trvalého pobytu,
proto může být podpůrným argumentem pro určení místa bydliště.“132 S tímto výkladem
se zásadně rozcházím. Domnívám se, že definice (čistě jako pouhá definice) bydliště
v občanském zákoníku nemá nic společného s institutem tzv. trvalého pobytu. Tento
institut je již dnes přežitý a probíhají na odborné úrovni mnohé diskuze k jeho
podstatným změnám. Jedná se o termín správního práva, který má ryze evidenční
charakter. Bydliště podle občanského zákoníku je naopak pojmem soukromého práva,
který se skládá ze složky faktické a volní. Složka faktická je ta, která určuje to, že se
člověk v daném místě zdržuje a je na něj společensky navázán. Složka volní označuje
130

viz § 79 NOZ
Pojem bydliště se objevuje v mnoha v mnoha evropských nařízeních- viz. Brusel I, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. duba 2004, kterým se provádí evropský
exekuční titul npro nesporné nároky, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne
12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, či nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o
drobných nárocích, Fyzická osoba s bydlištěm anebo právnická osoba se sídlem mimo území České
republiky se považuje za zahraniční osobu (§3024 NOZ)
132
NOVOTNÝ, Petr; Koukal, Pavel; Zahořová, Eva. Nový občanský zákoník, Náhrada škody, Praha:
GRADA Publishing a.s., 2014, ISBN 978-80-247-5165-8, s. 22
131
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místo, ve kterém má člověk v úmyslu bydlet- trvale se zdržovat. Bydliště je tak místem,
které chce osoba za své bydliště považovat, poněvadž v něm bydlí a fakticky k tomuto
účelu užívá, bez jakékoliv návaznosti na to, kde má evidenčně vedený trvalý pobyt.
Zákon ani nezakazuje, aby jeden člověk měl více bydlišť. Bezpodmínečný je ovšem
úmysl se na těchto místech zdržovat trvale.133 Skutečnost, že žalovaný má bydliště na
území jiného členského státu EU, sama o sobě nevylučuje, že žalovaný má bydliště též
na území České republiky, a jsou tudíž naplněny podmínky mezinárodní příslušnosti
českých soudů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Brusel I. Fyzická osoba může mít více než
jedno bydliště (neboť může bydlet současně na více místech s úmyslem zdržovat se tam
trvale).134
Okolnosti dočasného charakteru, jako např. pobyt v nemocnici, výkon trestu
odnětí svobody, studium, vojenská služba nic nemění na bydlišti fyzické osoby,
nenastanou- li okolnosti, viz výše, které zapříčiní to, že se člověk zdržuje v novém místě
s úmyslem zde trvale bydlet.135
Pokud člověk označí za své bydliště jiné než to skutečné, může se každý dovolat
jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo tak učiní v dobré víře, nelze namítat, že má
své skutečné bydliště v jiném místě.136
Zákon vytváří právní fikci tím,137 že se u osob, které nemají bydliště, považuje
to místo, kde žijí. Je nasnadě, že takové místo nemusí být nijak trvalé a může se měnit
velmi často. Nelze- li ani tak takové místo určit, považuje se za bydliště to místo, kde
má člověk majetek, popřípadě to místo, kde měl bydliště naposledy. To že bydliště není
určitelné podle úvodu prvního odstavce tohoto článku resp. podle § 80 odst. 1
občanského zákoníku nemůže neúměrným způsobem zatěžovat třetí osoby, aby
s neúměrnými obtížemi zjišťovaly bydliště osob.138

133

Drápal, Bureš a kol.: Občanský soudní řád. Komentář, sv. I, 2009, s 557 a násl., Hácha, Hobza,
Hoetzel, Weyr, laštovka: Slovník veřejného práva soukromého. Sv. I, 1929 s. 149, 150 + komentář v
ASpi
134
viz NS 32 Cdo 1401/2011
135
viz NS 30 Cdo 444/2004 SoRo 3/06
136
srov. § 80 odst. 1 NOZ
137
srov. § 80 odst. 2 NOZ
138
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 80 odst. 2 NOZ
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4.2.5 Ochrana podoby a soukromí
Ochrana podoby a soukromí je upravena poměrně rozsáhle v § 84 až 90
občanského zákoníku. Předně je stanoveno, že zachytit jakýmkoliv způsobem podobu
člověka, kterým jde určit jeho totožnost139 je možné jen s jeho svolením.140 Ve smyslu §
84 je předpokladem k jeho ochraně tedy „zmocnění se“ vnějších fyzických atributů
osoby jakýmkoliv způsobem (malbou, fotografií aj.), přičemž podle tohoto zmocnění se
je možné zobrazením určit totožnost člověka, tedy aby znázornění obsahovalo
dostatečné množství charakteristických znaků, na jejichž základě lze osobu
identifikovat. Podmínkou poskytnutí ochrany práva na podobu je, aby osoba
zobrazovaného byla na základě zobrazení obecně identifikovatelná. Obsahem práva na
podobu se rozumí užívací a dispoziční právo subjektu ve vztahu k zachycení jeho
podoby.141 Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.142 Svolení se
vztahuje k obvyklému a s ohledem na okolnosti případu zároveň i pro něho
předvídatelnému rozšíření podobizny, přičemž z okolností musí být zřejmé, že k šíření
dojde nebo může dojít.143 Je právem fyzické osoby svobodně se rozhodnout, že její
zákonem chráněné osobní hodnoty budou využity pro komerční, reklamní, resp.
obdobné účely. Bez souhlasu této osoby jde zpravidla o zásah proti její chráněné
osobnostní sféře, odůvodňující i přiznání finanční satisfakce.144 Ani zde (stejně jako
v případě zachycení, viz výše)není určena právní forma svolení, může tak být udělena i
konkludentně, ale zůstává, že z okolností musí být zřejmé, že k jeho udělení došlo.
Představit si lze předpokládaného souhlasu se zachycením podoby člověka při
vědomém vstupu do monitorovacích prostor.145
Právo na soukromí je chráněno velkoryse. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí
jiného, nemá- li k tomu zákonný důvod, viz níže.146 K právu na soukromí zákon dodává

139

viz NS 30 Cdo 936/2005 Předmětem práva na podobu je individualizovaná podoba fyzické osoby.
Podmínkou ochrany práva na podobu je, že osoba je na základě zobrazení identifikovatelná. Fyzická
osoba má právo, aby k ní přiřazována právě její podoba a aby touto podobou byla identifikována.
140
srov. § 84 NOZ
141
viz NS 30 Cdo 936/2005
142
srov. § 85 NOZ,
143
viz § 84 a 85 NOZ
144
NS 30 Cdo 1873/2006
145
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 85 NOZ
146
srov. I. ÚS 321/06: Právo na ochranu soukromého života je nezadatelným lidským právem, které
bezpochyby zahrnuje mimo jiné právo fyzické osoby rozhodnout podle vlastního uvážení, zda, popř.
v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným.
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demonstrativní výčet, kdy dle něj nelze bez svolení člověka zejména narušit jeho
soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život, nebo pořizovat o tom zvukový nebo
obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě
člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném
rozsahu jsou chráněny i písemnosti osobní povahy.147 Do soukromí jiného tak lze, vedle
zákonných důvodů, zasáhnout pouze na základě svolení. Svolení lze při tom kdykoliv
odvolat, třebaže jej dal na určitou dobu. v tom případě, stalo- li se tak, aniž by nastala
podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí pak škodu, která vznikla
osobě, které bylo svolení uděleno.148 Lze se domnívat, že předpoklad existence „jiných
rozumných důvodů“ bude vykládán relativně široce.149
Mezi zákonné důvody patří především případ, kdy se podobizna nebo zvukový
či obrazový záznam pořídí nebo použije k výkonu nebo k ochraně jiných práv nebo
právem chráněných zájmů jiných osob nebo v případech, kdy se podobizna, písemnost
osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použije na základě
zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti
veřejného zájmu či tehdy, když se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí
nebo použije přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro
tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. Zákonný důvod však nesmí
být použit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.150 Co je
osobnostními zájmy lze určit v návaznosti na příslušná ustanovení Listiny základních
práv a svobod a jednotlivých zásad, na kterých nový občanský zákoník spočívá.
Občanský zákoník tak přináší obdobu definice, kterou užil jeho předchůdce. Na
rozdíl od něj však definici u úředního zákonného oprávnění rozšířil o tzv. pořízení.
Význam pořízení v případě podobizny, zvukového či obrazového záznamu je jasný, na
druhou stranu pořízení písemnosti osobní povahy si lze představit jen komplikovaně.
Právo písemnosti osobní povahy se může vztahovat jen ke konkrétně existující
písemnosti určitého člověka. Odpověď bude nejspíše skryta v širším pojetí pořízení
K omezení takového práva lze přikročit za účelem ochrany základních práv jiných osob, anebo za účelem
ochrany veřejného zájmu, který je v podobě principu či hodnoty obsažen v ústavním pořádku. Přitom je
třeba, aby bylo dosaženo co nejširšího uplatnění obou chráněných hodnot.
147
viz § 86 NOZ
148
srov. § 87 NOZ
149
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 87 NOZ
150
srov. § 88 až 90 NOZ
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něčeho ve smyslu např. obstarání takové listiny. Zvláštním dosud neupraveným
případem zákonného oprávnění k pořízení nebo použití podobizny, písemnosti osobní
povahy nebo zvukového či obrazového záznamu je případ vystoupení v záležitosti
veřejného zájmu.151 Tato výjimka pravděpodobně sleduje umožnění práva veřejné
kritiky, a to jak ze strany např. sdělovacích prostředků, tak jednotlivců.152
4.2.6 Právo na duševní a tělesnou integritu
Jak vyplývá i z Listiny základních práv a svobod v čl. 7 tak i podle § 91 NOZ je
člověk nedotknutelný. Zárukou nedotknutelnosti se v Listině rozumí především záruka
práva na zachování tělesné a duševní integrity. Primárně tak vyjadřuje zapovězení
jakýchkoliv nezákonných (neoprávněných) zásahů do jeho duševní nebo tělesné
integrity, při tom však výkon osobnostních práv jednoho nesmí narušovat osobnostní
práva druhých.153
Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými
pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem po zemřelém nedůstojným se zakazuje.154
Tělo ani jeho jednotlivé části nejsou věcmi v právním smyslu,155 úcta k tělu zemřelého
člověka a zachování jeho důstojnosti je jednou z tradičních hodnot, na nichž česká
společnost lpí a na nichž je český právní řád postaven.
Nejsou- li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání
právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil. Jinak postupně jeho manžel,
dítě nebo rodič, a není- li žádný z nich nebo odmítnou- li ostatky převzít, převezme je
jeho dědic.156 Posloupnost osob je určena podobným způsobem, jako jsou určeny osoby
příslušné k rozhodnutí o způsobu pohřbu podle § 114 odst. 1 NOZ. Podle § 3020 je na
úroveň manžela nutno přiřadit i (registrovaného) partnera zemřelého.
Do integrity člověka smí být zasaženo jen na základě zákona nebo na základě
jeho svolení, přičemž se nepřihlíží k tomu, pokud někdo souhlasí s tím, že mu má být
způsobena závažná újma. To ale neplatí, pokud je takový zásah podle všech okolností
151
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nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného. Je nutno mít na paměti, že zákonný
zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, je- li to k přímému
prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama. Pojem zásah do integrity je
velmi široký. Zahrnuje veškeré počínání, jehož podstatným či alespoň zanedbatelným
prvkem je působení na tělo nebo psychiku člověka.157
Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně povahu
tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze- li rozumně předpokládat, že druhá
strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných
nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu i jiný postup. Způsobem
zákroku se rozumí povědomí o oblasti těla, kam směřuje zásah, o konkrétním faktickém
postupu zasahujícího, tj. vykreslení samotné podoby zákroku včetně případných
pomůcek, které se k tomu užijí. Účelem je důvod, proč k danému zásahu dochází a čeho
jím má být dosaženo.158 Uděluje- li souhlas, viz § 93, za jiného jeho zákonný zástupce,
podá se vysvětlení i tomu, kdo má být zákroku podroben, je- li schopen úsudku,
způsobem přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit. Zákonným
zástupcem je typicky rodič nezletilého dítěte, případně opatrovník dítěte nebo
nezletilého. Dle výkladu jím může být ale i soudem jmenovaný poručník, opatrovník
dospělé osoby či soudem schváleného člena domácnosti. Nezletilý, který není plně
svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také
sám, je- li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná- li se
o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.159
Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má- li být
oddělena ta část, která se již neobnoví, dále k lékařskému pokusu nebo k zákroku, který
zdravotní stav člověka nevyžaduje. Poslední jmenované ovšem s výjimkou, jedná- li se
o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky. Udělený souhlas
může být odvolán v jakékoliv formě, i když se pro udělení souhlasu vyžaduje písemná
forma. Nevyžaduje- li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Při
nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání
nedošlo. Nemůže- li člověk udělit souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť jen
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přechodnou, a nemá- li zákonného zástupce, vyžaduje se souhlas přítomného manžela,
rodiče, nebo jiné osoby blízké. Není- li přítomna žádná z těchto osob, vyžaduje se
souhlas manžela, a není- li, souhlas rodiče, popřípadě jiné osoby blízké, pokud je lze
bez obtíží zjistit a zastihnout a pokud je zřejmé, že nehrozí, nebezpečí z prodlení. Neníli možné získat souhlas žádným z výše uvedených způsobů, může souhlas udělit jiná
přítomná osoba, která o dotčenou osvědčí mimořádný zájem. Při zákroku i při udělení
souhlasu se vezme zřetel na dříve vyslovená přání člověka, do jehož integrity má být
zasaženo. Je- li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze- li souhlas ve stavu
nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve
prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné.160
Má- li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl
plné svéprávnosti, a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se
zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě
zákroku na zletilé osobě, která není úplně svéprávná. Nesouhlasí- li zákonný zástupce
se zásahem do integrity osoby uvedené výše v tomto odstavci, ač si jej tato osoba přeje,
lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh osoby jí blízké jen se souhlasem soudu.
Má- li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným
s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením
soudu. Tím není dotčeno ustanovení § 99 občanského zákoníku.161
V případech zásahu do integrity podle odstavce předcházejícím tomuto, soud
přivolí k zákroku, je- li dotčené osobě podle rozumného uvážení k prospěchu, po jejím
zhlédnutí a s plným uznáváním její osobnosti.162
Bylo- li zasaženo do integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit,
co se s ním děje, a nedal- li sám k zákroku souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav
dovolí, vysvětleno způsobem, kterému bud schopen porozumět, jaký zákrok na něm byl
proveden, a musí být poučen o jeho možných následcích i o riziku neprovedení
zákroku.163 Zákonodárce se totiž domnívá, že je nutné rozlišovat mezi případem, kdy
člověk nedal k zákroku souhlas z toho důvodu, že nebyl schopen posoudit, co se s ním
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děje z přechodného stavu (např. šok po nehodě) nebo ze stavu, který mu v tom
zabraňoval v dlouhodobějším rázu (nezletilost, psychické poruchy). Zákon zde ukládá,
vedle případné náhrady majetkové i nemajetkové újmy, i povinnost vysvětlit
poškozenému, co se stalo a poučit ho, jaké následky zásah do jeho integrity přinesl
a přinese, jakož to i vysvětli rizika, kvůli kterým vlastně k zásahu došlo. Smyslem je
maximální naplnění osobnostních práv dotčeného. Ustanovení § 103 lze zajisté
vztáhnout i na medicínské případy podle zákona o zdravotních službách. Tento zákon
sice stanovuje povinnost poskytovateli zdravotních služeb pacienta srozumitelným
způsobem v dostatečném rozsahu informovat mj. o jeho zdravotním stavu, nestaví však
jakákoliv odlišná pravidla v případech, kdy byl bez souhlasu proveden zákrok na osobě
neschopné rozumně vnímat, co se s ní děje.164 Občanský zákoník nekonkretizuje přesně
osobu, která má vysvětlení podat. Lze však vyvodit, že se má jednat o osobu, která
zákrok provedla, a která je za něj zodpovědná.165
4.2.7 Právo člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
Občanský zákoník upravuje i převzetí osoby do zdravotnického zařízení. Do
takového zařízení smí být člověk vzat nebo držen jen s jeho souhlasem, neexistuje- li
k tomu zákonná výjimka včetně té podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze
zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. Vedle občanského zákoníku upravuje
podmínky převzetí a držení člověka ve zdravotnickém zařízení i zákon o zdravotních
službách. Procesní postup upravuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních. Občanský zákoník nestanovuje, v jaké formě má být souhlas dán, za něj to
však činí § 34 až § 36 zákona o zdravotních službách, dokonce v odst. 7 § 34 stanovuje
možnost, aby souhlas dal někdo jiný.
Poskytovatel zdravotnických služeb musí neprodleně oznámit převzetí do
zařízení poskytující zdravotní péči nebo to, že je v něm držen zákonnému zástupci,
opatrovníku nebo podpůrci a jeho manželu nebo jiné známé osobě blízké. Manželu nebo
i jiné blízké osobě to však nesmí být oznámeno, pokud tak bylo zakázáno. Zároveň
s tím, je poskytovatel zdravotnických služeb povinen oznámit převzetí (myšleno i
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zadržení) do 24 hodin soudu. Soud pak rozhodne do 7 dnů. Zákon blíže nespecifikuje,
kdo může zákaz oznámení převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení vydat. 166
z logiky věci však vyplývá, že se bude samozřejmě jednat o takto umístěnou osobu
a dále i státní orgány za podmínek stanovených zákonem.
Převzatému nebo zadrženému člověku se musí bez zbytečného odkladu dostat
náležitého vysvětlení jeho právního postavení, zákonného důvodu učiněného opatření
a možností právní ochrany včetně práva zvolit si zmocněnce nebo důvěrníka.
Vysvětlení má být takové, aby ji člověk mohl dostatečně porozumět a uvědomit si
povahu učiněného opatření a jeho následky. Pokud má člověk zákonného zástupce,
opatrovníka nebo podpůrce, podá se vysvětlení bez zbytečného odkladu také jemu.
o opatření musí být také spraven zmocněnec nebo důvěrník a to bez zbytečného
odkladu. Důvěrník nebo podpůrce může svým jménem uplatnit všechna práva vzniklá
v souvislosti s převzetím nebo s držením ve zdravotnickém zařízení. Spolu s tím souvisí
i právo projednat se svým zástupcem, důvěrníkem nebo podpůrcem vlastní záležitosti
při osobním rozhovoru bez přítomnosti třetích osob. Převzatý nebo držený člověk ve
zdravotnickém zařízení, stejně tak jeho důvěrník nebo podpůrce má právo, aby
zdravotní

stav,

zdravotní

dokumentaci

nebo

vyjádření

ošetřujícího

lékaře

o neschopnosti úsudku a přezkoumal nezávislý lékař (nezávislý na poskytovateli
zdravotních služeb).167
Rozhodl- li soud o přípustnosti učiněného opatření, schvaluje se tím nucený
pobyt v zařízení poskytující zdravotní péči, tím však neodnímá právo odmítnout určitý
zákrok nebo léčebný úkon.168 Podání návrhu na omezení svéprávnosti nezakládá samo
o sobě důvod, aby byl člověk bez svého souhlasu do takového zařízení převzat nebo
v něm držen.
4.2.8 Nakládání s částmi lidského těla
Zákonná ochrana se nevztahuje pouze na organismus živého člověka jako celku,
ale také na části, které jsou z něj odděleny. v pojetí české právního řádu jde o součást
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komplexu všeobecného osobnostního práva daného člověka.169 Ochranu oddělených
částí lidského těla poskytuje jak právo soukromé tak i veřejné. Občanský zákoník
samotný tak činí prostřednictví § 111 a 112, jakožto projev jednoho z osobnostních práv
každého. Z toho důvodu může fyzická osoba v případě porušení tohoto práva požadovat
jednak upuštění od zásahu a odstranění jeho následku,170 jednak náhradu nemajetkové
újmy. v úvahu připadá i náhrada majetkové újmy viz níže. Části těla, kterou jsou
odděleny nelze považovat za věc v právním smyslu, s výjimkou těch zmíněných v §
112, viz níže. Tato zásada se neaplikuje pouze na části těla biologického původu,
uplatní se totiž i na umělé části jako jsou kardiostimulátory nebo zubní protézy. U
těchto umělých věcí je třeba ale mít na paměti to, že po zpětném oddělení nebo po
přirozeném rozpadu těla se takové části věcmi opět stávají.171
Člověk, jemuž byla odňata část těla, má právo dozvědět se, jak s ní bylo
naloženo. Naložit s odňatou částí lidského těla způsobem pro člověka nedůstojným
nebo způsobem zdravím ohrožujícím veřejné zdraví,172 se zakazuje.173 Dotčená osoba
má především právo vědět, jestli byla dříve část těla zničena, použita k zákroku u jiného
člověka, popř. dále zpracována. Zákon výslovně zakazuje naložit s bývalou částí těla
nedůstojným způsobem nebo veřejné zdraví ohrožujícím. Jde o obdobu právní ochrany
těla zemřelého člověka.174 Důstojnost se v konkrétním případě zjistí s přihlédnutím
k obecně uznávané morálce a etice.175 Je nasnadě, že u daného mohou vznikat spory
a rozbroje. Lidská společnost je nesourodý organismus a už jenom z pohledu rozdílných
náboženství se jedná o věc navýsost kontroverzní. Přístup se navíc může velmi rychle
měnit v důsledku možných katastrof, které by jistě chápání toho, co je etické a co
nikoliv, dokázaly velmi rychle změnit.
Odňatou část těla člověka lze za jeho života použít k účelům zdravotnickým,
výzkumným nebo vědeckým, pokud k tomu dal souhlas. K použití odňaté části těla
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člověka k účelu svou povahou neobvyklému se vyžaduje výslovný souhlas vždy. 176 Dle
názoru zákonodárce, morální aspekt použití oddělených částí lidského těla
ospravedlňuje souhlas dotčeného. I v tomto zná však český právní řád výjimky. Stanovil
totiž nevyvratitelnou právní domněnku udělení souhlasu podle § 16 zák. č. 285/2002
Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, v případech kdy zemřelý
nebo jeho zástupce177 nevysloví nesouhlas s odběrem orgánu či tkáně. To však neplatí,
má- li být oddělená část použita k neobvyklým účelům, v těchto případech se vyžaduje
souhlas vždy.
O tom, co má původ v lidském těle, platí to, co o částech lidského těla.178 Zákon
tímto specifikuje, že částí těla je myšleno i to, co tělo samo vyprodukuje- jako krve,
potu nebo slz.
Člověk může přenechat část svého těla jinému jen za podmínek stanovených
jiným právním předpisem. To však neplatí, jedná- li se o vlasy nebo podobné části
lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou
cestou obnovují. Ty lze přenechat i za odměnu a hledí se na něj jako na věc movitou.179
Toto ustanovení je nutné vykládat v těsné souvislosti a návaznosti na předešlé
ustanovení § 111. Zmiňovaným jiným právním předpisem je zák. č. 285/2002 Sb.,
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), zák. č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, a zák. č.
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Dle čl. 21 Úmluvy o biomedicíně
nesmí být lidské tělo ani jeho části zdrojem finančního prospěchu. Z této zásady
vychází i český právní řád v čele s občanským zákoníkem i výše zmíněnými předpisy.
Ve větě druhé § 112 však nalezneme výjimku, která stanoví, že u vlasů a jiných
obdobných částí lidského těla, které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se
přirozenou cestou obnovují, může dojít k i k jejich prodeji. Za takové obdobné části lze
považovat moč, sperma, slzy nebo mateřské mléko. Na druhou stranu regenerující se
orgán jako jsou játra, nelze zpeněžit, neboť jejich získání jistě není bezbolestné.180
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viz § 111 odst. 2 NOZ
viz § 113 odst. 2 NOZ
178
viz § 111 odst. 3 NOZ
179
viz § 112 NOZ
180
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 112 NOZ
177
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4.2.9 Ochrana lidského těla po smrti člověka
Lidské tělo je integrální součástí, a to přinejmenším dokud v něm lze spatřovat
konkrétního zemřelého člověka.181 Základní zásadou je, že s lidskými pozůstatky i
lidskými ostatky (jimiž se pozůstatky stávají po pohřbení) musí být zacházeno
důstojně.182 a tak je, podle zákona o pohřebnictví, zakázáno provést pohřeb jiným
způsobem než uložením do hrobu či hrobku na pohřebišti nebo zpopelněním
v krematoriu, jakož i zacházet s pozůstatky či ostatky způsobem dotýkajícím se
důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.183
Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.184
Pokud by rozhodnutí nebylo respektováno, aniž by se protivilo veřejné morálce, zdraví
nebo pořádku, tak by se jistě jednalo o narušení osobnostních práv zemřelého, čehož se
v souladu s § 82 odst. 2 může domáhat kterákoliv z jeho blízkých osob.
Provést pitvu nebo použít tělo po smrti pro potřeby lékařské vědy, výzkumu
nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný
zákon.185 Přitom pitvy patalogicko-anatomické (sloužící zejména ke zjištění nemoci
a ověření diagnózy a správnosti léčebného postupu) a zdravotní (ke zjištění příčiny
a mechanismu smrti v případě náhlých či násilných úmrtí nebo úmrtí mimo
zdravotnická zařízení)186 se provádějí povinně, a tak k nim souhlas nutný není. Dalším
typem pitvy podle § 115 odst. trestního řádu se nařizují při podezření, že k úmrtí došlo
trestným činem, ani u tohoto typu tedy není souhlas potřeba. Anatomické pitvy vedle
toho na druhou stranu souhlas požadují a to v písemné formě od zemřelého nebo osoby
mu blízké, a to buď s ověřeným podpisem toho, kdo souhlas udělil, nebo
zaznamenaným ve zdravotnické dokumentaci pacienta s podpisem zdravotnického
pracovníka a pacienta nebo jemu blízké osoby nebo svědka. Tyto pitvy slouží
k výukovým účelům či pro účely vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví a smějí je
provádět pouze univerzitní vysoké školy s akreditovaným studijním programem
vedoucím k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Použití
lidského těla pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům upravuje
181

Knap, Švestka, Jehlička, Pavlík, Plecitý: Ochrana osobnosti podle občanského práva, 4. vyd. 2004,
s.207 nebo NS 22 Cdo 2773/2004
182
viz § 92 odst. 1 věta druhá NOZ
183
srov. § 4 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
184
viz § 113 odst. 1 NOZ
185
viz § 113 odst. 2 NOZ
186
viz § 88 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
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také zák. o zdravotních službách, konkrétně jeho § 81. Až na výjimky je k tomu nutný
výslovný souhlas zemřelého nebo osoby mu blízké ve výše zmíněné formě. Výjimkou
je především postup upravený v § 16 zák. č. 285/2002 Sb., transplantační zákon.
Člověk je také oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Pokud za svého života
takové rozhodnutí neučiní, rozhodne o jeho způsobu manžel resp. registrovaný partner,
viz výše. Není- li jej, tak pak rozhodují děti, a jestli již nežijí, tak jejich děti a není- li
jich, tak kterákoliv z osob blízkých. Není- li ani jich, rozhodne obec, na jejímž území
dotyčný zemřel. Náklady pohřbu se hradí pozůstalosti.

4.3

Náhrada ceny zvláštní obliby
Jednou z výrazných novinek je i odlišení náhrady škody v případě, že škůdce

poškodí věc ze svévole nebo ze škodolibosti. v tom případě nahradí cenu zvláštní
obliby, tedy takovou hodnotu, jakou věc měla jen pro poškozeného.187 Lze si představit,
že za takové věci budou požadovány například fotografie, nebo památečné předměty,
tedy věci, které mají pro poškozeného zvláštní citovou hodnotu. v těchto případech pak
může být soudem náhrada daleko přesahující reálnou hodnotu poškozeného předmětu.
Domnívám se, že je správné, aby škůdce např. v případě, že ze škodolibosti zničí
rodinné album, ve kterých jsou nenahraditelné rodinné fotografie, nahradil
poškozenému i citovou hodnotu. I tato novinka poklade na soudce vysokou schopnost
empatie, tak aby byla újma nahrazena adekvátně. Svévolí je neopodstatněný zásah do
práv poškozeného spojený zpravidla s potěšením či radostí ze škodného jednání
samotného nebo se zjevnou neúctou k cizím právům. Škůdce jedná dále ze škodolibosti,
pokud zaměření své škodné jednání právě proti poškozenému samotnému s cílem ublížit
mu prostřednictvím útoku na specifický majetek, přičemž pro oba tyto případy platí, že
z něj má škůdce zpravidla potěšení, že se tak nepříjemně dotkl konkrétního
poškozeného.188

187

viz § 2969 NOZ
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2969 čl. 10
188
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4.4

Náhrada při poranění zvířete
Nový občanský zákoník přišel s novým přístupem ke zvířatům, kdy se, pokud je

živé, posuzuje jako smysly nadaný živý tvor a tudíž má zvláštní význam a hodnotu.189
Takové vymezení znamená, že zvířaty nejsou pouze obratlovci, ale s výjimkou člověka
všichni živí tvorové, tedy i mravenci, mouchy nebo slimáci. Živé zvíře není věcí
a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to
neodporuje jeho povaze. Domnívám se, že povaze živého zvířete neodporuje jeho
zařazení mezi věci v případě jejich posouzení, jako věci zvláštní obliby viz bod 8.7 této
práce. Za jeho „poškození“, v jeho případě způsobení újmy na zdraví, může dojít, za
výše zmíněných podmínek, k výraznému nepoměru mezi reálnou tržní hodnotou
zvířete- věci a výší náhrady za příkoří jemu způsobené. Vedle toho se pamatuje i na
náklady, které sebou přináší i starost o jeho poškozené zdraví. Při poranění zvířete
nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete
tomu, kdo je vynaložil (tedy ne nutně majiteli). Požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto
náklady přiměřenou zálohu. Péče o zdraví a snaha o uzdravení něco stojí a je nasnadě,
že je škůdce povinen nést tyto náklady. To ale neznamená, že by zvíře mělo požívat
luxusní péči, případně jako neúčelné by se mohly jevit náklady, které hodnotu zvířete
převyšují několika set násobně. Náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když
podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení
poškozeného.190 To mimo jiné i znamená, že, na rozdíl od člověka, je nastavena
flexibilní hranice, která má vymezit za jaké prostředky je ještě účelné udržet zvíře
naživu, a kdy už ne.

5

Vyloučení nebo omezení odpovědnosti za újmu
I nový občanský zákoník zná situace, kdy je povinnost k náhradě majetkové

nebo nemajetkové újmy omezena a i po vzoru svého předchůdce upravuje okolnosti,
které zamezují považovat jednání „škůdce“ za protiprávní.

189
190

viz § 494 NOZ
§ 2970

73

5.1

Okolnosti vylučující protiprávnost

5.1.1 Nutná obrana.
Nutná obrana191 je staronový institut, který je vedle krajní nouze chápán, jako
legitimní prostředek k ochraně svých práv. Z její samotné podstaty během ní dochází k
materiálně protiprávnímu jednání, které však v důsledku posouzení okolností
jednotlivého případu, své protiprávnosti pozbývá. Základní podmínkou uplatnění nutné
obrany je bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok, který však je schopen
způsobit vážnější než pouze nepatrnou újmu a kterému se napadený brání způsobem
přiměřeným povaze útoku. První kritérium, tedy možnost způsobení závažnější než
pouze nepatrné újmy, je nutné poměřit vzhledem k poměrům napadaného a to poměrům
jak majetkovým tak i vnitřním. Každý vnímá hodnotu peněz jiným způsobem, zatímco
pro jednoho může znamenat předmětná částka pakatel, pro jiného to může znamenat
částku naprosto zásadní k jeho přežití. Při posouzení hodnoty majetku bráněného
majetku, tak je vždy nutné přihlédnout k majetkovým poměrům napadaného. Poměry
vnitřní- citové vyjadřují, že byť se jedná o jednu věc navenek mající stejnou materiální
hodnotu, tak hodnota citová vztahující se k určitému předmětu může být naprosto
odlišná, a tak zatímco pro jednoho může znamenat přívěšek pouhou cetku, pro jiného
může znamenat jedinou vzpomínku na zemřelou babičku, a tak při její obraně může
vystupovat daleko rozhodněji než prve definovaná osoba. Posoudit přiměřenost obrany
je vždy velmi komplikované192, což plyne i z ohromného množství judikatury, které se k
ní vztahuje, přičemž se soudními závěry veřejnost zpravidla nesouhlasí. 193 K posouzení
191

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí
přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí
vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména
vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.
192

viz. Rt 20/08 Nutná Nutná obrana je vyloučena z důvodu tzv. intenzivního excesu tehdy, když čin
obránce zcela jasně, očividně a nepochybně neodpovídá všem rozhodným okolnostem, charakterizujícím
způsob útoku. Podle ustanovení § 13 tr. zák. nesmí být nutná obrana ve vztahu ke způsobu útoku zcela
zjevně nepřiměřená, tudíž může být nepřiměřená nebo zjevně nepřiměřená. Pro jednání v nutné obraně
není podstatná tzv. subsidiarita, tj. nevyžaduje se, aby se obránce snažil vyhnout hrozícímu nebo již
probíhajícímu útoku nebo aby použil nejdříve mírnější způsoby obrany a jejich intenzitu případně
stupňoval až podle způsobu útoku. Proto intenzivní exces z mezí nutné obrany nelze spatřovat jen v tom,
že napadená osoba se útoku nevyhnula útěkem, i když byl útok možná, anebo že nezvolila mírnější
možnou obranu, pokud použitou (intenzivnější) obranu ještě nelze považovat za zcela zjevně
nepřiměřenou způsobu útoku. V případě excesu z mezí nutné obrany je podmínkou trestní odpovědnosti
obránce nejen zaviněné překročení nutné obrany, ale jeho zavinění se musí vztahovat též ke znakům
příslušné skutkové podstaty, kterou tím naplnil, přičemž nemusí jít o stejnou formu zavinění.
193
viz. Rt 12/10 Instalace a použití automatického obranného zařízení, jehož účelem je odvrátit možný
nebo předpokládaný budoucí útok na zájem chráněný trestním zákonem na určitém místě bez součinnosti
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přiměřenosti/ nepřiměřenosti obrany napadeného tak je nutné posoudit nejen povahu,
způsob, použité nástroje útoku ale i psychické vlivy, jako je pocit strachu, úleku,
překvapení nebo nezkušenosti, které ovlivnily nebo mohly ovlivnit jednání napadeného.
Povaha a způsob obrany včetně způsobeného následku útočníkovi může převýšit
potencionální újmu, která napadenému hrozí, to už je riziko, se kterým útočník ve svém
jednání musí počítat. Jako nutná obrana se posoudí i případ, kdy je útok sice vykonán
v žertu, nicméně napadaný se cítí ohrožen, a tak se obrana napadanému zdá jako nutná.
Důležitým imperativem při posouzení oprávněnosti krajní nouze i nutné obrany
je zohlednit tzv. omluvitelné vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné
nebezpečí. Omluvitelné vzrušení mysli je subjektivní pohled jednajícího na věc, který
podle okolností nemusí adekvátním rozumným způsobem zhodnotit rozhodná fakta
nebezpečí útoku jako je věk útočníka, způsob útoku nebo rozsah následků vyvolaných
nebezpečím.194 Vychází se z toho, že se jinak může určitá situace jevit tomu, kdo ji
následně v klidu hodnotí, a jinak tomu, který se ocitne v bezprostředním ohrožení.
Podle § 2908 občanského zákoníku má ten, který odvracel hrozící újmu, právo
na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i
proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co
odvrátil. Do úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy, tak byly téměř doslova
převzaty ustanovení § 419 zák. č. 40/1964 Sb. a § 384 zák. č. 513/1991 Sb., které
totožným způsob upravovaly náhradu nákladů při odvracení hrozící újmy. Aplikovat tak
lze jak na jednání v nutné obraně a jednání v krajní nouzi, ale také zakročení v mezích
preventivní povinnosti podle § 2901 občanského zákoníku viz výše. Nemusí tak jít
o bezprostřední ohrožení, vůči kterému se zasahuje, zamýšlené se uplatní i na jednání
obránce (např. nástražné systémy, samostříly, zapojení elektrického proudu do mříží či kovového oplocení
nemovitosti), samo o sobě nevylučuje naplnění podmínek nutné obrany podle § 13 tr. zák. K tomu, aby
byly splněny podmínky nutné obrany v případě použití automatického obranného zařízení zejména v
podobě nástražného systému, který se automaticky uvede v činnost po vniknutí útočníka do chráněného
objektu, musí být zabezpečeno, aby se aktivovalo jen proti přímo hrozícímu či trvajícímu útoku na zájem
chráněný trestním zákonem a aby jeho účinnost nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Při
zaviněném nedodržení podmínek nutné obrany tím, kdo jej instaloval a odpovídá za jeho provoz, přichází
v úvahu jako odpovědnost za trestný čin spáchaný zpravidla z nedbalosti.
194

viz. NS 3 Tdo 1367/2010 Silné rozrušení mysli pachatele je okolnostmi (objektivními, subjektivními)
vyvolaný duševní stav, při němž pachatel jak vnitřně, tak zpravidla i navenek vykazuje značné emoční
vzrušení či neklid ovlivňující jeho další jednání a projevující se v průběhu činu, a to bez ohledu na to, zda
se na takovém rozrušení podílí nervová labilita či jiné psychické predispozice pachatele, anebo je silného
rozrušení pouze vlastní strach, úlek, zmatek nebo jiné omluvitelné hnutí mysli. Silné rozrušení může u
pachatele vzniknout postupně, např. v důsledku narůstajících obav o život při pronásledování, ale i náhle.
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do budoucna, kdy se přistoupí k vykonání něčeho, aby újma nevznikla v budoucnu.
Smyslem této úpravy je samozřejmě náležité odškodnění za všechnu újmu, které byla
způsobena v souvislosti s příkladným chováním, ke kterému jeden přistoupil k ochraně
zájmů jiného ale i vlastního. Náklady, které jednomu vznikly na ochranu zájmu
chráněného zákonem, musí být přitom vynaloženy účelně a cíleně.195
5.1.2 Krajní nouze
Krajní nouze196 je situace, ve které přímo hrozí nebezpečí vzniku újmy, které
nelze zabránit jinak než způsobením jiné újmy. Osoba, která od sebe nebo jiného
odvrací takové nebezpečí,197 však svým jednáním nesmí způsobit následek stejně
závažný nebo dokonce závažnější, než ten který hrozí, ledaže by majetek i bez jednání
v nouzi podlehl zkáze (pokud však jednající osoba nevyvolala nebezpečí vlastní
vinou).198 v tom případě jednající za způsobenou újmu neodpovídá. Nebezpečí přitom
nesmí být trvalé, naopak musí jít o bezprostřední ohrožení zákonem chráněnému zájmu.
Při jednání v krajní nouzi se předpokládá ohrožení něčím jiným než deliktně způsobilou
osobou, např. povodní, požárem, zvířetem atp. Pro užití institutu krajní nouze je také
zásadní jednat podle zásady proporcionality, tedy jednat přiměřeně k tomu, co hrozí- k
ochraně vlastního života tak mohu poškodit majetek jiného, ne však ho beztrestně
195

NS 25 Cdo 1360/2003 Osoba, jíž hrozí vznik škody, je povinna jednat tak, aby jí zvolené opatření
odpovídalo zejména druhu a intenzitě ohrožení, situaci, která byla ohrožením vyvolána, případně k
možnostem a schopnostem ohroženého. Výše účelně vynaložených nákladů na odvrácení hrozící škody,
na jejichž náhradu má ohrožený právo podle ustanovení § 419 obč. zák., je omezena výší škody, která
byla přijetím přiměřeného opatření odvrácena.
196
Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím
způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek
zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v
nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.
197
srov. NS 8 Tdo 1391/2012 Nebezpečí, které někdo při krajní nouzi odvrací, je stav hrozící poruchou
některému zájmu chráněnému trestním zákonem. Původ tohoto nebezpečí není zpravidla rozhodující.
Nebezpečí může být způsobeno přírodní silou (např. povodní či bleskem), člověkem (např. řidičem při
dopravní nehodě), zvířetem, (např. psem), věcí (např. poruchou strojního zařízení) i jiným způsobem
(např. epidemií nakažlivé choroby). Nebezpečí, které občan odvrací v krajní nouzi, může spočívat i v
útoku člověka (útočník), proti němuž je jinak v širším rozsahu též přípustná nutná obrana. Krajní nouzí se
tedy označuje stav, kdy je možné chránit zájem, který chrání trestní zákoník, jen tím, že se obětuje jiný
takový zájem (např. při požáru je třeba strhnout sousedící seník, aby se zabránilo šíření požáru apod.).
198
srov. Rt 26/72 Při posuzování krajní nouze není na rozdíl od nutné obrany rozhodující přiměřenost či
nepřiměřenost způsobu odvrácení hrozícího nebezpečí. Rozhodující pro hodnocení vybočení z mezí
krajní nouze je, bylo-li toto nebezpečí možno odvrátit jinak, nebo zda způsobený následek je zřejmě
stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Při hodnocení, zda nebezpečí bylo možno
odvrátit jinak, je třeba brát v úvahu jen ty možnosti obviněného, kterými bylo možno odvrátit nebezpečí
včas, tj. ještě před porušením zájmu chráněného trestním zákonem, kterému nebezpečí hrozilo.
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usmrtit. K tomu je ale nutné dodat, že prostředky obrany musí být z hlediska
ohroženého způsobilé zastavit trvající nebezpečí. Podmínka "ledaže by majetek i bez
jednání v nouzi podlehl zkáze" se např. uplatní za situace, kdy hoří dům, takovým
způsobem, že hrozí rozšíření i na další domy, přitom je jisté, že sousední také shoří,
a tak vlastník třetího v řadě strhne prostřední dům, aby zachránil ten svůj. Pro posouzení
okolností, zejména vnitřního postoje k posuzovaným okolnostem, se uplatní stejný
přístup, jaký jsem předestřel v této práci u nutné obrany. To platí i pro omluvitelné
vzrušení mysli podle § 2907 občanského zákoníku.
Za podmínek stanovených v § 2908 občanského zákoníku, má ten, který
odvracel hrozící újmu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu
újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu
přiměřeném tomu, co odvrátil. Blíže k tomu v kapitole Nutná obrana.
5.1.3 Vyšší moc
Vyšší mocí je neodvratitelná a nepředvídatelná událost. v případě, že škoda byla
způsobena výlučně v důsledku vyšší moci, jedná se o absolutní důvod, který
znemožňuje uplatnění odpovědnosti. Typicky se jedná neodvratitelnou přírodní sílu
jako je např. povodeň nebo zemětřesení. Nepřeberné množství judikatury stanovuje,
které události se za vyšší moc považují, a které ne.199

5.2

Omezení povinnosti k náhradě újmy
Jedna ze základních zásad, na které spočívá náhrada škody, je obsažena v § 2896

občanského zákoníku. Oznámí-li někdo, že svoji povinnost k náhradě újmy vůči jiným
osobám vylučuje nebo omezuje, nepřihlíží se k tomu. Učiní-li to však ještě před
199

viz NS 23 3066/2010 Za okolnosti vylučující protiprávnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle
na vůli povinné strany a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku
závazku tuto překážku předvídala. V zemědělské výrobě lze rozumně předpokládat, že může dojít
k neúrodě plodin, proto namítaná skutečnost neúrody jako liberačního důvodu ve smyslu §374 odst. 1
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nemůže uspět, neboť žalovaná jako podnikatelka v oblasti
zemědělství byla povinna se skutečností neúrody počítat již při uzavírání smlouvy a mohla předvídat
případnou neúrodu. Je třeba přisvědčit soudu, který zdůraznil, že žalovaná byla povinna určitý druh
plodiny, resp. hořčice, dodat a nikoliv pěstovat, proto její námitka, že dodávku nemohla splnit pro
nepříznivé klimatické podmínky, nemá žádný právní význam, mohla- li žalovaná dodávku, k níž se
zavázala, zajisti jiným způsobem, pokud ji sama nevypěstovala, například nákupem od jiného dodavatele
či pěstitele a splnit tak svoji povinnost dodání sjednané komodity. Žalovaná se tedy nemohla ve smyslu §
374 odst. zák. č. 513/1991 Sb., zprostit odpovědnosti za vzniklou škodu.
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vznikem újmy, může být takové oznámení posouzeno jako varování před nebezpečím.
Občanský zákoník v této věci užívá pojmu újmy, a tak toto omezení bude platit jak pro
její majetkovou i nemajetkovou formu. Jediným efektem, který takové prohlášení má
a může mít je varování, které nebude- li bráno vážně, přimět soud ke stanovení
přiměřené spoluodpovědnosti poškozeného. v české prostředí jsou běžná upozornění
„za odložené věci se neručíme“, „pozor zlý pes“, žádné z nich primárně nemá žádný
účinek, viz výše.200
Nový občanský zákoník však doznal podstatných změn, co se týče ujednání,
jejichž účelem je omezení povinnosti k náhradě škody. v § 574 odst. 2 zák. č. 40/1964
Sb. se totiž nacházelo kogentní ustanovení, které činilo neplatným jakékoliv dohody,
kterými by se někdo vzdal práva, které teprve vznikne v budoucnu. Až do roku 2012 byl
stejný přístup uplatňován i v obchodním zákoníku, který v § 386 stanovil, že ve
vztazích upravených tímto zákonem se lze dohodou vzdát práva na náhradu škody či
toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před
porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však nelze vzdát práva na
náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit. Přičemž takovou náhradu
škody, ale nemohl soud nadále snížit. Obdobu toho přijal v novém znění i občanský
zákoník.
Podle § 2898 tak lze uzavřít dohodu, která povinnost k náhradě škody vyloučí,
nebo alespoň omezí,201 nicméně k těm dohodám, které omezují nebo vylučují
odpovědnost při újmě na přirozených právech člověka, nebo k takovým které mají
stejný účinek u škod způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, stejně tak jako
k těm, v nichž je oslabováno postavení slabší strany, se nepřihlíží. v těchto případech se
nelze práva na náhradu ani platně vzdát.202 Stejně tak nelze přijmout ani doložku u
smluv uzavřených adhezním způsobem, alespoň ve smyslu § 1800 NOZ, kdy lze- li
doložku přečíst jen s obtížemi, nebo je- li pro osobu průměrného rozumu
nesrozumitelná, je platná jen pokud slabší straně působí újmu, nebo pokud druhá strana
prokáže, že slabší straně byl obsah doložky dostatečně vysvětlen. Obsahuje-li smlouva
200

NS 25 Cdo 1048/2002 Ani případný nedostatek technického a prostorového vybavení provozovny, v
níž se provozuje činnost, s jejímž provozováním je zpravidla spojeno odkládání věcí, nezbavuje totiž
provozovatele k odpovědnosti za škodu na odložených věcech.
201
K tomu se ani nevyžaduje písemná forma
202
K tomu dále v § 2942 odst. 4 NOZ, týkající se povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku,
podle kterého se nepřihlíží k tomu, vzdá- li se druhá strana práva na náhradu škody zcela nebo zčásti.
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uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná,
aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez
zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je
doložka neplatná. Vyžaduje-li to spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, soud
rozhodne obdobně podle § 577 NOZ. K neplatnosti právního jednání však považují za
nutné poukázat na § 586 NOZ, podle kterého je-li neplatnost právního jednání
stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato
osoba. Nenamítne- li však oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se
právní jednání za platné.
Na druhou stranu ujednání, které by naopak povinnost k náhradě škody
zvyšovaly, zakázány nejsou, a to ani ve smyslu dohody na přenesení důkazního
břemena z poškozeného na škůdce.203
Zvláštní případ, který působí i na jiné osoby, než pouze k té osobě, která se sama
vzdala, nebo na základě jiného právního titulu omezila své právo domáhat se škody, je
popsán v § 2897 občanského zákoníku. Podle něj vzdá-li se někdo práva domáhat se
náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu,
působí to i proti pozdějším vlastníkům. Překvapivě se k tomuto ustanovení důvodová
zpráva nijak nevyjadřuje, přestože v rámci náhrady škody tvoří zcela výjimečný institut.
Zákonodárce totiž chce umožnit osobám, které svou činností způsobí, nebo alespoň
předpokládají, že oni samotní nebo jiné osoby (např. nájemci) způsobí na pozemcích
škodu, ať už těžbou nebo uložením nebezpečných látek, omezit zcela nebo částečně
povinnost k náhradě škody, což zcela jistě bude použitelné především v případech, kdy
dojde k nabytí vlastnického práva jinou osobou.204
Další zákonem uznanou skutečností, která může mít vliv na otázku vzniku práva
k náhradě škody, je tzv. dobrovolné přijetí oběti. Kdo totiž pro sebe přijal nebezpečí
oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze považovat za neprozřetelné,
nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil.205 Jak uznává i
důvodová zpráva, tak občas bohužel a zároveň i naštěstí nastanou situace, které jiného
přinutí riskovat svůj život, zdraví nebo majetek. v důsledku takového odvážné chování,
203

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2898 NOZ bod 10
204
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2897 NOZ
205
srov. § 2898 NOZ
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které jistě zaslouží právní ochrany, se práva riskujících a v důsledku toho poškozených
osob nezkracují o odškodnění, podmínkou však je, že jeho jednání je ve prospěch třetí
osoby. Ve vzoru tohoto ustanovení, kterým byl Quebecký občanský zákoník206, se za
názorné situace nejčastěji uvádí zranění způsobená při sportu. Spadají do toho však i
situace, kdy se otec vrátí do hořícího auta, aby zachránil své dítě, a utrpí popáleniny.
Dle mého názoru, vhodně zákonodárce v tomto použil výrazu „neprozřetelně“, ten totiž
zahrnuje i situace, kdy budoucí poškozený jedná v afektu, nerozumně apod.207 Právě
zdůraznění toho, že tento institutu kryje i případy i jasné lehkovážnosti a bezohlednosti
ke způsobenému škodnému následku je jediným důvodem existence tohoto institutu,
poněvadž jinak jsou tyto situace obecně pokryty instituty nutné obrany a krajní nouze.

6

Zvláštní případy vzniku škody
U institutu zvláštních případů náhrady škody si je nutno nejdříve odpovědět na

tři otázky. Kdy se jejich příslušná ustanovení uplatní, kde je nalezneme a proč vůbec
zákonodárce usoudil, že by se některé případy náhrady škody měly uplatnit mimo režim
obecných ustanovení. Odpověď na první otázku je jednoduchá. Vyjdeme totiž z jedné
ze základních pouček teorie práva a tou je „lex speciali derogat generali“, tedy kdy je
úprava zvláštní, ta která se danému předmětu věnuje úžeji, nadřazena úpravě zvláštní.
Logicky úpravou zvláštní se v našem případě rozumí zvláštní případy náhrady škody.
Které případy to jsou, specifikuji v odpovědi na druhou otázku, viz níže. Abych uzavřel
tu první tak konstatuji, že zvláštní ustanovení se uplatní vždy tam, kdy sledují okolnosti
jimi popisované. Druhá otázka je již složitější, k odpovědi na ni totiž požaduje
podrobnější znalost občanského zákoníku. Vedle přímo vypočtených zvláštních případů
v § 2920 až 2950 se dále nacházejí na příklad mezi zvláštními ustanoveními u příkazu,
skladování, přepravy, zájezdu nebo i jiných, které podrobněji rozeberu na dalších
stránkách. Zbývá si položit otázku, proč šel zákonodárce cestou zvláštní úpravy. I
pomalu zanikající občanský zákoník upravoval některé případy zvláště, na rozdíl od něj
však NOZ přidal do výčtu v (k tomu účelově určených ustanoveních, viz pododdíl 2
oddílu 2 Povinnost nahradit škodu) i případy škody způsobené zvířetem, škody
způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škody způsobené na nemovité věci
206

čl. 1477 Quebeckého občanského zákoníku
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 2899 NOZ
207
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a škody způsobené informací nebo radou. Jedná se tak o zavedený způsob náhrady
škody za některých okolností. Přistoupilo se k němu, protože umožňuje určitý druh
specificky upravit, tak aby spíše odpovídal spravedlivému posouzení případu. Zejména
je odlišně regulována otázka zavinění a zproštění povinnosti k náhradě škody. Zatímco
u běžných ustanovení se požaduje, s výjimkou porušení smluvní povinnosti, subjektivní
zavinění, tak u zvláštní se uplatňuje přístup vyžadující pouze zavinění objektivní. Došlo
tedy v určitých případech ke zpřísnění obecné úpravy. A to je tím hlavním důvodem
proč zákonodárce zvolil cestu zvláštních ustanovení. Zájem chráněný v ustanovení
k náhradě škody je na tolik cenný, že je nutno v určitých případech postupovat co
nejpřísněji, tak aby se škodě způsobujícímu jednání podařilo zabránit, nebo alespoň
odstrašujícími instituty, mezi které náhrady škody nepochybně patří, možnost vzniku
škody omezit. Totéž lze uplatnit i u možnosti zprostit se povinnosti k náhradě škody.
Došlo- li ke škodě na věci, při určení výše škody se vychází z její obvyklé ceny208
v době poškození. Přitom se zohlední, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení
funkce věci účelně vynaložit. Je jen spravedlivé, že se cena určuje podle její hodnoty
v době poškození s přihlédnutím k tomu, co musí poškozený vynaložit k obnovení nebo
nahrazení funkce věci, čímž by se mělo dosáhnout uvedení v předešlý stav. Takový
postup však musí být účelný, což je pojistkou především v těch případech, kdy cena
opravy převýší cenu nově pořízené věci.209 Vzhledem k poměrům poškozeného však
(např. u věcí těžko nahraditelných, starých, které však mají pro poškozeného velký
význam, vzhledem k jeho finančním možnostem, potřebám či jiným poměrům velmi
významných) je připuštěna i náhrada vyšší a to až o jednu třetinu základní hodnoty
ceny.210 Jestliže celkové náklady vynaložené poškozeným na opravu věci nesloužily
v plném rozsahu k uvedení věci do původního stavu, nýbrž šly zčásti na úpravu součástí
věci nepoškozených škodnou událostí a zčásti došlo provedením opravy ke zlepšení
dosavadního stavu věci, není škůdce povinen hradit náklady přesahující prostředky
nezbytné k obnovení stavu do původní hodnoty. Na tom nic nemění okolnost, že
poškození pečlivě vybírali z nabídek na provedení opravy a že zároveň využili škodnou

208

podle § 492 odst. 1 občanského zákoníku je cenou věci její hodnota, lze- li ji vyjádřit v penězích,
přičemž není- li stanoveno jinak zákonem nebo ujednáním, určí se cena věci jako cena obvyklá.
209
viz NS 25 Cdo 4050/2007
210
viz důvodová zpráva a komentář k § 2969 NOZ, DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV
AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoník- Komentář, 2014, Wolters Kluwer a.s.,
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událost ke zkvalitnění věci.211 Samozřejmě je nutné odlišit do jaké míry je náhrada
škody uvedení do původního stavu a v jaké míře se již jedná o zvýšení hodnoty věci.
Podle všeho se v této souvislosti uplatní tzv. diferenční princip, jehož podstatou je
odečtení hodnoty zhodnocení věci oproti ceně opravy resp. uvedení do původního stavu.
Na tento rozdíl se tak nahlíží jako na bezdůvodné obohacení. Ani podle občanského
zákoníku není možné odškodnit rozdíl mezi hodnotu vozu před poškozením a hodnotou
po provedené opravě včetně nového náhradního dílu, byť výjimkou může být, jestli je
vozidlo primárně určeno k prodeji (např. v bazaru) a takovéto znehodnocení je možné
vnímat jako snížení zisku prodávajícího. 212

6.1

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého

jednání
Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání
a posoudit jeho následky.213 Nezletilým je, jak vyplývá z § 30 občanského zákoníku,
osoba, která nedovršila 18 rok věku.214 Svéprávnost se nabývá buď zletilostí, nebo
přiznáním svéprávnosti soudem, nebo uzavřením manželství nastala- li taková
skutečnost před 18 narozeninami. Do takového okamžiku nemá ani plnou deliktní
způsobilost. Vždy se ale musí posoudit všechny okolnosti jeho jednání a vzniku škody
tak, aby bylo jasně určitelné, jestli nezletilý vzhledem ke svému věku a duševní
a rozumové vyspělosti mohl rozpoznat, jaké nebezpečí hrozí, a mohl ovládnout své
počínání tak, aby ke škodě nedošlo. Přitom se má za to, že každý nezletilý, který
nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku (viz ust. §31 občanského zákoníku).
Z deliktní způsobilosti je vyloučen i člověk stižený duševní poruchou natolik, že jedna
ze složek (rozpoznávací či ovládací) byla vymizelá. Takové posouzení předpokládá
hodnocení odborných závěrů nejčastěji z oboru psychiatrie, takže se soud zpravidla
neobejde bez znaleckého posudku k duševnímu stavu škůdce v době škodného jednání.
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viz Rc 123/12
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2969 NOZ
213
viz §2920 NOZ
214
k dovršení 18. roku života je nutno dožít se dne následující po 18. narozeninách
212
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Posouzení, zda škůdce trpí duševní poruchou nebo ne, není o nic jednodušší. Jako
takovou rozeznáváme duševní poruchu přechodnou nebo trvající. U trvající musel být
svéprávnost omezena soudním rozhodnutím. (viz § 56 a § 57 odst. 1). I v těchto
případech však musí být posouzeno, jestli škůdce nejednal v tzv. světlém okamžiku
(lucidum intervallum), čímž je přechodné krátkodobé zlepšení duševního stavu. Platí při
tom, že duševní poruchu jednajícího přitom musí u soudu prokázat poškozený.
Na první pohled jsou jednotlivá ustanovení napsána dosti krkolomně. Nenapadá
mě jediný důvod, proč jednoduše nepoužít obecná ustanovení ve znění, že všechny
osoby jsou povinny k náhradě škody, jsou- li schopny ovládnout své jednání a posoudit
jeho následky, bez ohledu na nějakou zletilost nebo duševní poruchu. S výjimkou věty
poslední v odst. 1 § 2920 mi přijde toto ustanovení jako redundantní. Tou se upozaďuje
prevenční povinnost v §2903, kdy podle ní poškozenému náleží náhrada škody i tehdy,
nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu. Zákon tedy změkčuje odpovědnost
poškozeného za to, že nechá jiného poškodit svůj majetek a to z toho důvodu, že se
projeví jeho dobré srdce. Jako příklad bych uvedl situaci, kdy se na první pohled
duševně nemocný člověk uklidní tím, že začne něčím kroutit nebo vytrhávat květiny.
Na paměti je k tomu mít však jednu podmínku, která je stanovena v odst. 2 § 2920,
nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou (tedy jinak svéprávná osoba), způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho
následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k
majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. Opět bude záležet na rozhodovací praxi
soudů, na kolik bude toto ustanovení spravedlnost přinášející.
Korekci k situaci, kdy např. bude jako škůdce nemajetný nezletilý a poškozeným
bude majetný, sebou nese § 2921 NOZ. Společně a nerozdílně totiž se škůdcem nahradí
škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě,
nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled. Ve většině případů
tak osobou, která v těchto případech zanedbá dohled je zákonný zástupce (zpravidla
rodič215 případně opatrovník. Společně a nerozdílně se rozumí povinnost plnit za
všechno a za kohokoliv, kdo s ním je v takovém svazku. Poškozený může požadovat

215

viz (NS 25 Cdo 214/2002) Rodič sedmnáctiletého chlapce, který nepředpokládal, že syn může vozidlo
použít k jízdě, a který synovi umožnil dispozici s vozem tím, že mu v době své nepřítomnosti vůz a klíče
nechal volně přístupnými, umožnil svou nedbalostí užití dopravního prostředku a odpovídá společně se
synem za škodu jím způsobenou při řízení osobního motorového vozidla bez vědomí rodiče.

83

celé plnění nebo jeho libovolnou část na škůdci, na osobě, která zanedbala nad ním
dohled, nebo i na obou dvou zároveň. Samozřejmostí při tom je, že v rozsahu v jakém
plnila jedna z osob takto zavázaných, zaniká povinnost ostatních osob. Tedy plní- li
opatrovník za svého svěřence, zaniká dluh případně i v celém rozsahu záleží na výši
plnění ze strany opatrovníka. Pokud jsou však škůdcovy majetkové poměry v takovém
stavu, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby se podílel na náhradě škody, podílejí
se na náhradě škody pouze osoby, které nad ním zanedbaly dohled. Tedy ne společně
a nerozdílně spolu s ním, ale pouze ony samy. Rozdílem tedy je, že si poškozený
nemůže vybrat, od koho bude plnění požadovat. Jediným způsobem, jak se povinnosti
k náhradě škody za škůdce vyhnout je prokázat, že náležitý dohled nebyl zanedbán.
Náležitý dohled není logicky v zákoně nijak definován. Opět platí, že je třeba vždy
posoudit všechny okolnosti případu.216
Podle komentáře k §2921 v čl. 3 je dohledem kontrola a regulace počínání
deliktně nezpůsobilého, které sleduje cíl, aby riziko způsobení škody bylo co nejvíce
minimalizováno. Vždy se při tom musí zohlednit, vede jiných okolností, stav217
i vlastnosti dohlíženého stejně tak jako postavení osoby vykonávající dohled a její vztah
k předmětnému.218
Platným zůstává, že člověk jednající v duševní poruše, který nebyl způsobilý
ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, není za své jednání odpovědný. Stejně
tak jako ve výše uvedeném případu nezletilého by ale za něj byla společně a nerozdílně
odpovědná osoba, která nad ním zanedbala dohled, což bude zpravidla jeho opatrovník.

216

viz Rc 4/70 "Náležitým dohledem" podle § 422 odst. 2 obč. zák. není možno rozumět takový dohled,
který by byl za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě
a bezprostředně ("na každém kroku"), neboť v takovém případě by byla zákonem předpokládaná možnost
zproštění odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena. Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné
nezanedbaly náležitý dohled, je nutno vzít zřetel i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající
dohledu, jako např. na věk, povahové vlastnosti a celkové chování nezletilého dítěte.
217
viz NS 25 Cdo 2204/2008 Způsobil-li při organizované mimoškolní činnosti škodu na muzejním
exponátu nezletilý žák, který se již v minulosti dopouštěl závadného chování ve škole, je třeba při
posouzení, zda škola nad ním zanedbala náležitý dohled, zohlednit požadavek vyšší míry dozoru,
kontroly a výchovného vedení.
218
viz NS 25 Cdo 4507/2010 Pouhá okolnost, že bezprostřední přítomnost pedagogického dohledu v
místě úrazu by mu nemohla zabránit, sama o sobě neznamená, že byl dodržen náležitý dohled nad žáky.
Nebyl-li počet pedagogů dohlížejících na sedmileté žáky při minigolfu takový, aby byla registrována hra
každé čtveřice, nešlo o náležitý dohled nad činností, k níž byla každé skupině svěřena golfová hůl, jež je
způsobilá i při správné manipulaci způsobit zranění.
Dohled nad nezletilými neznamená pouze zabránit úrazu ve chvíli, kdy k němu dochází, ale především
vytvořit podmínky (organizací hry, praktickou průpravou apod.) k předejití možnému vzniku rizika.
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Další korektiv k ustanovením o osobách, které nemohou posoudit následky
svého jednání, nalezneme v § 2922 občanského zákoníku. Kdo se uvede vlastní vinou
do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky,219
nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a nerozdílně s ním nahradí škodu ti,
kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli. Při interpretaci tohoto ustanovení musí
být kladen náležitý důraz na správné uchopení pojmu „vlastní vinou“. Pokud by někdo
hodil jinému omamnou látku do pití a ten by následně způsobil jinému škodu, jako
přímý následek omámeného stavu, nepřipadá jeho povinnost k náhradě škody
samozřejmě do úvahy. Jak z výše uvedeného jasně dále plyne, tak na náhradě škody se
mají společně a nerozdílně podílet také ty osoby, které vlastní vinou škůdce přivedli do
stavu, kdy není schopen ovládnout své jednání ani pochopit jeho následky. Vychází se
z toho, že bez jejich účasti na celém díle by ke škodě pravděpodobně nedošlo.220

6.2

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi
Část věnovaná škodě způsobené osobou s nebezpečnými vlastnostmi je

v občanském zákoníku novinkou. Jedná se o situaci popsanou v § 2923, podle které ten,
který se ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne
útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném
podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě
nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby. Nepraktické
ovšem je, že zákoník nijak blíže nespecifikuje, kdo je osobou s nebezpečnými
vlastnostmi. Předpokládám, že půjde o osoby, o kterých je známo, že jsou velmi
agresivní, které jsou závislé, mají se sklony k páchání trestné činnosti, nebo trpí
nebezpečnou duševní poruchou.
Jak je z dikce zákona zřejmé, oproti § 2914 občanského zákoníku, se tento
institut uplatní pouze ve výše vypočtených případech. Zásadní bude také to, jestli se

219

viz DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2922 občanského zákoníku, čl. 2 „podstatné je, že se škůdce ocitl
ve stavu duševní poruchy, která vylučuje deliktní způsobilost
220
viz Rc 27/77, s. 312, 318 Pokiaľ žalovaný zveril vedenie odcudzeného vozidla opitej osobe, ktorá s
vozidlom havarovala, takéto konanie žalovaného už samo o sebe zakladá príčinnú súvislosť. V prípadoch,
keď ku škode došlo síce pod vplyvom alkoholu, ale nešlo o stav, v ktorom by škodca nebol schopný
posúdiť následky svojho činu a ovládnuť svoje konanie, postupovali súdy podľa všeobecných ustanovení
a neaplikovali ustanovenie § 423 obč. zák., čo treba považovať za správne.
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osoba v daný okamžik byla schopna ovládat a chápat následky svého jednání. Jestli
bude spočívat nebezpečnost osoby v tom, že se není schopna v některých situacích
ovládat, tak nebude jasné, z jakého konkrétního institutu k náhradě škody má dojít.
Pod „ujmutím“ se rozumí, když se někdo, ať už fyzická nebo právnická osoba,
jiného ujme, aniž by to bylo nutné, tedy aby to vyžadovala její situace podle
momentálních sociálních, zdravotních či jiných poměrů, nebo aniž by k tomu došlo
z povinnosti stanovené zákonem, soudem nebo kterýmkoliv jiným subjektem, který má
nad tímto potřebnou pravomoc. To považuji za zcela zásadní, poněvadž se tím
z povinnosti k náhradě škody podle tohoto ustanovení vyjmou subjekty, které jiným
poskytují pomoc, ať už to jsou hendikepovaní, sociálně nebo psychicky postižené
osoby. Tedy osoby, které mohou podle všeho vykazovat nějakou nebezpečnost, ale
o které je zpravidla staráno v důsledku jejich nutné potřeby. Ujmout jiného se dá tím, že
je mu poskytnut útulek nebo svěřením činnosti. Útulek není nijak definován a opět bude
záležet pouze na úvaze soudů, jak široce tento termín vykládat. Svěřením činnosti se
rozumí činnost aktivní, která svým způsobem, byť to tak nemusí být v přímé úměře,
poskytuje svému ochraniteli určitou kompenzaci. Ke vzniku povinnosti ochranitele je
nutné, aby škodná událost vznikla v místě útulku samotného případně přímo při
vykonávané činnosti.221

6.3

Škoda z provozní činnosti
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí

škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní
použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil
veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. 222 Tento institut
vychází z koncepce odpovědnosti provozovatele zařízení, která je velmi výhodná pro
poškozeného, tomu totiž k úspěšnému uplatnění práva na náhradu škody postačí
prokázat, že škoda vznikla v souvislosti s provozem jiného zařízení nebo závodu, byť
existuje možnost liberace, viz výše. Závod je nově v občanském zákoníku definován
jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží

221

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2923 NOZ
222
viz § 2924 NOZ
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k provozování jeho činnosti.223 Jde o soubor movitých, nemovitých a ocenitelných
hmotných a nehmotných věcí. Jměním osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích
dluhů.224 Jako závod si tedy lze představit kteroukoliv obchodní korporaci nebo
družstvo. Jiným zařízením sloužící k výdělečné činnosti může být i z nevýrobního
odvětví, tedy poskytování služeb jaké poskytuje např. fakultní nemocnice. v případě
jiného zařízení je ovšem stěžejní rozlišit, jestli škoda vznikla z vlastní provozní činnosti,
použitím věci při něm, nebo vlivem činnosti na okolí.225 Za škodu vzniklou z provozu
považujeme tu, která byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou
nebo vlivem činnosti na okolí a další, které zákon blíže nespecifikuje.226 o provozní
činnost nejde, jestli vykonávaná činnost nemá potenciál negativních následků.
Judikatura takto vymezila např. sportovní utkání, poskytování zdravotní péče nebo
bankovní činnost.227 Na rozdíl od provozu zvlášť nebezpečného se má za to, že
možnosti vzniku škody lze zamezit, a tak k liberaci škůdce postačí, prokáže- li, že
vynaložil veškerou rozumnou péči.

223

viz § 502 NOZ
srov. § 495 NOZ
225
viz 25 Cdo 2743/2010 NS: Jestliže podle skutkových tvrzení žaloby příčinou poškození zdraví
žalobkyně měla být operace, kterou žalobkyně podstoupila v zařízení žalované nemocnice, a mělo tedy jít
o následek provedeného lékařského zákroku a nikoliv o následek způsobený samotným provozováním
nemocnice, nepřipadá v úvahu objektivní odpovědnost podle § 420a zák. č. 40/1964 Sb.
25 Cdo 3490/2012 NS Objektivní odpovědnost za škodu podle § 420 a zák. č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, se vztahuje škodu způsobenou provozní činností, tj činností, která má provozní povahu, nebo
věcí použitou při této činnosti, popř. fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na
okolí. Aplikace uvedeného ustanovení nepřichází v úvahu, jestliže příčinou poškození zdraví
poškozeného měla být operace, kterou poškozená v zařízení podstoupila, mělo tedy jít o následek
provedeného lékařského zákroku a nikoliv o následek činnosti, kterou lze ve smyslu tohoto ustanovení
považovat za „provozní“, tedy o škodu způsobenou samotným provozováním nemocnice.
226
viz Rc 55/09 Odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou v lesních porostech vypouštěním
škodlivých látek do ovzduší není vyloučena tím, že provozovatel plní povinnosti plynoucí z předpisů o
ochraně ovzduší, včetně placení poplatků za znečišťování ovzduší. NS 25 Cdo 3113/2006 Škoda
způsobená provozní činností je vyvolána samotnou existencí provozního zařízení, které škodlivě působí
na okolí, a to bez ohledu na to, zda zařízení je v chodu či nikoliv. NS 25 Cdo 62/2000 Provozní činnost,
při níž je do ovzduší vypouštěn oxid síry, je ve vztahu příčinné souvislosti ke škodě vzniklé na lesních
porostech. K vyčíslení výše škody odpovídající účasti provozní činnosti žalovaného na výsledné škodě
způsobené více škůdci lze použít matematického modelu zpracovaného znalcem.
227
viz NS 25 Cdo 776/2012, OR 10/13, s. 296 Samotná organizace kulturní akce spojené s hudební
produkcí nepředstavuje provozní činnost, která by bez dalšího zakládala odpovědnost za škodu ve smyslu
§420a zák. č. 40/1964 Sb., NS 25 Cdo 2743/2010, Provedením lékařského zákroku samo o sobě není
provozní činností.
224
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6.4

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným
I v tomto případě je škůdcem provozovatel zařízení,228 které naplňuje určité

znaky nebezpečnosti, ve formě té, že nejde u takového zařízené rozumně vyloučit
možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče nebo legální definici „má
se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem nebo
pokud se při něm výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní
nakládá.229
Zvláštní úprava je obsažena v zák. č. 18/1997 Sb., atomovém zákoně, který
upravuje škodu vzniklé v souvislosti využitím jaderné energie nebo ionizujícího záření,
a v nařízení Řím II, který stanovuje zásadu lex loci damni, podle které je rozhodným
právem právo země, kde škoda vznikla, přestože škodná byla způsobena v cizině. Při
škodě na životním prostředí a v souvislosti s ní újmy na zdraví nebo škody na majetku
si poškozený může rozhodné právo vybrat. Do působnosti tohoto zákona však nespadají
mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají v souvislosti se škodou z jaderné
události.
Jak jsem již zmínil výše, provoz zvláště nebezpečný je ten, u kterého nejde
rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče, nebo
naplňuje legální definici „má se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se
provozuje továrním způsobem nebo pokud se při něm výbušná nebo podobně
nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá. Zákon zde dosti nešikovně nakládá
s pojmoslovím, kdyby místo „škody“ užil pojmu „újma“, byl by zákon přehlednější.
Podobně nebezpečnou látkou jsou bezesporu výbušniny, jedy, chemikálie apod. Na
závěr k tomuto pouze dodám, že prokáže- li provozovatel, že možnost vzniku závažné
škody lze rozumně vyloučit, nebo že se provoz neorganizuje továrním způsobem,
případně se provozem nenakládá s nebezpečnými látkami, tak se o zvláště závažný
provoz nejedná. Tím se pravděpodobně sníží jeho odpovědnost, resp. rozšíří se počet
liberačních důvodů. Liberační důvody jsou pouze tři, jsou jimi vlastní jednání
poškozeného, neodvratitelné jednání třetí osoby nebo vyšší moc.

228

viz NS 25 Cdo 3095/2005 Provozovatel lomu odpovídá za škodu způsobenou provozem zvlášť
nebezpečným bez ohledu na to, zda podle zápisu v obchodním rejstříku jsou trhací práce s použitím
výbušnin předmětem jeho podnikání, a zda odstřel provádí sám či prostřednictvím jiné osoby, jíž tuto
práci smluvně zadal a která v rámci provozu lomu trhavinu odpálila.
229
srov. §2925 odst. 1 a 3 NOZ
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Je- li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody,
ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele
k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody
provozem.

6.5

Škoda na nemovité věci
Než se pokusím vyložit ustanovení o škodě na nemovité věci, musím nejdříve

definovat, co nemovitou věcí, podle nového občanského zákoníku, je. Zatímco starý
občanský zákoník za nemovité věci považoval „pouze“ pozemky a stavby spojené se
zemí pevným základem, tak podle jeho následovníka je vymezení nemovitých věcí
daleko složitější. Za nemovité věci jsou považovány pozemky a podzemní stavby se
samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité
věci prohlásí zákon. Mezi taková práva patří především tzv. právo stavby230 a jsou jimi i
tzv. absolutní věcná práva, tedy vlastnictví a držba, a patří mezi ně mimo jiné i věcná
práva k věci cizí, mezi která se počítají věcná břemena, zástavní právo, zadržovací
právo a již jednou zmíněné právo stavby. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc
není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její
podstaty, je i tato věc nemovitá.231 Nemovitou věcí je také jednotka (bytová), která
zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech
nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné.232 z přechodných ustanovení NOZ
dále plyne, že nemovitou věcí nadále zůstávají i stavby spojené se zemí pevným
základem, které nejsou podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na
němž jsou zřízeny, a jsou-li ke dni nabytí účinnosti občanského zákoníku ve vlastnictví
osoby odlišné od vlastníka pozemku.233
Škody na nemovité věci se dopustí ten, který byť oprávněně provádí nebo
zajišťuje práce, jimiž se jinému způsobí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba
230

srov. § 1242 NOZ, Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale
také podléhá ustanovením o nemovitých věcech.
231
viz § 498 NOZ, Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis,
že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její
podstaty, je i tato věc nemovitá.
232
viz § 1159 NOZ, Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných
částech domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je
věc nemovitá.
233
srov. § 3054 a násl. NOZ
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nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.234 Škoda
na nemovitosti sice byla zařazena pod škodu plynoucí z provozu, k žádné významné
změně oproti předešlému stavu nedošlo. Škoda byla způsobena provozní činností, bylali způsobena oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž byla způsobena
jinému škoda na nemovitosti nebo mu bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání
nemovitosti.235 Přestože došlo k podstatnému rozšíření nemovitých věcí, alespoň co do
druhů, tak časté využívání tohoto ustanovení neočekávám, už z toho důvodu, že ani za
starého občanského zákoníku, nebylo využití tohoto institutu nijak časté.

6.6

Škoda z provozu dopravních prostředků
Nový občanský zákoník institut škody z provozu dopravních prostředků nijak

významně nezměnil, došlo pouze k rozšíření odpovědnosti za provoz nemotorových
dopravních prostředků. To z toho důvodu, že zákonodárce usoudil, že není nutné mezi
nimi rozlišovat. Následek, který může dopravní prostředek způsobit, je stejný, ať už je
poháněn spalovacím motorem, nebo pomocí lidských nohou. K odpovědnosti za škodu
je provozovatel dopravy odpovědný vždy bez ohledu na své zavinění, i když v zákoně
nalezneme samozřejmě několik výjimek.
Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto
provozu.236 Toho, který provozuje dopravu, občanský zákoník nijak nepřibližuje,
rozumí se jím ale podle judikatury organizace provozující dopravu bez ohledu na typ
vozidla.237 Zvláštní povahou provozu se nerozumí pouze stav, kdy se dopravní
prostředek pohybuje, ale také situace, kdy stojí, motor při tom běží a z dopravního
prostředku vystupuje cestující, který uklouzne a poraní se. Stejnou povinnost má i jiný
provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je takový dopravní prostředek
poháněn lidskou silou. Nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního
prostředku.238 Zásadní pro určení provozovatele tak je registrace u příslušného rejstříku.
Platí při tom, že faktický nesoulad faktického s formálním provozovatelem, musí

234

viz § 2926 NOZ
viz § 420a odst. 2 písm. c) zák. č. 40/1964 Sb.
236
viz § 2927 NOZ
237
R 109/1967, např. České dráhy v případě provozovatele železniční dopravy
238
viz §2930 NOZ
235
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prokázat osoba, která tento rozpor namítá.239 Jak jinak lze provozovatele určit nám
napovídá judikatura, podle ní je jiným provozovatelem osoba, která má právní
a faktickou možnost dispozice prostředkem a užívá ho organizovaně, tj. její užívání je
institucionálně podchyceno – především vlastník (i takový, který dosud nezaplatil kupní
cenu a není registrován u dopravního inspektorátu).240 Případ, kdy je odpovědnou
osobou, osoba odlišná od vlastníka, je popsán v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne
27. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2563/2005, „v případě tzv. leasingu je třeba při určení
provozovatele vozidla posoudit podle obsahu příslušné smlouvy, jaký rozsah práv
k vozidlu vlastník převedl na leasingového nájemce. Za provozovatele vozidla nelze
leasingového nájemce považovat tehdy, jestliže podle smlouvy byl vozidlo oprávněn za
úplatu používat obvyklým způsobem, aniž na něm směl provádět technické úpravy
s výjimkou nutných oprav, měl hradit pouze údržbu a opravy vozidla a nebyl povinen
vozidlo pojistit (pouze připojistit při cestě do zahraničí), přičemž pojištění vozidla
včetně zákonného pojištění bylo zahrnuto v půjčovném“. Provozovatelé dopravních
prostředků odpovídají stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako ti, kteří dopravu
provozují, s výjimkou těch, kteří pohánějí vozidlo lidskou silou.241 Vyňati jsou tak např.
cyklisté (ti ale odpovídají podle obecných ustanovení o náhradě škody), oproti předešlé
úpravě, však navíc odpovídají např. také jezdci na koni.
Jak jsem již uvedl výše, k odpovědnosti za škodu z provozu dopravních
prostředků postačí objektivní odpovědnost, tedy se k ní nevyžaduje zavinění. Povinnosti
239

NS 23 Cdo 1766/2012 „Nevyplývá- li z leasingové smlouvy něco jiného, vzniká od předání silničního
vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky, jež je předmětem leasingu,
leasingovým pronajímatelem leasingovému nájemci, oprávnění leasingového nájemce k jeho provozování
podle §2 odst. 16 zák. č. 56/2001 Sb. a leasingový nájemce se stává jeho provozovatelem.
240
R 70/1969 - Organizace (popř. i občan), která půjčí občanovi motorové vozidlo, zůstává
provozovatelem tohoto motorového vozidla v zásadě odpovědným za škodu vyvolanou zvláštní povahou
jeho provozu.
R 8/1978 - Pracovník, který poskytl organizaci své motorové vozidlo pro plnění pracovních úkolů nebo v
přímé souvislosti ním, zůstává jeho provozovatelem a po celou dobu používání tohoto motorového
vozidla organizaci odpovídá za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu podle ustanovení §
427 až § 431 o. z.
Rozsudek NS ČR ze dne 12. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1968/2006 Poskytne-li zaměstnanec své motorové
vozidlo zaměstnavateli pro plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, zůstává jeho
provozovatelem a po celou dobu používání tohoto motorového vozidla zaměstnavatelem odpovídá za
škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu podle ustanovení § 427 až 431 obč. zák., vše
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFj
AB&url=http%3A%2F%2Fwww.cak.cz%2Fassets%2Fodpovednost-za-skodu-zpusobenou-provozemdopravnich-prostredku---judr--petr-vojtek_2.ppt&ei=o9zGUicCoTC7Aa52IDgDQ&usg=AFQjCNFcK7Hl1uGX4ssbWNqWs7stckQUXA&sig2=bIxkcCpA5c4EjpM
GHV85XQ&bvm=bv.71126742,d.ZGU
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nahradit škodu se provozovatel nemůže ani zprostit, byla-li škoda způsobena
okolnostmi, které mají původ v provozu.242 Co pisatel zákona myslel „původem
v provozu“ můžeme zjistit v komentáři předešlého občanského zákoníku. Ten je
popisuje jako „selhání brzd, vada materiálu, upadnuté kolo, nedostatečná údržba
zařízení provozu, ale i okolnosti a nedostatky na straně řidiče, popř. osob při
provozování dopravy použitých (zraková vada, přechodná zdravotní indispozice apod.).
Jde o okolnosti „uvnitř“ vlastního provozu, které souvisí s organizací, řízením
a realizací provozu. Patří sem nedostatky technického stavu dopravního prostředku,
vady součástek či materiálu, a to včetně vad skrytých.“243 Na druhou stranu se ji ale
zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které
lze požadovat.244 Judikatura je k tomu poněkud skoupá, za objektivní kategorii je se
považuje zejména úroveň současného stavu techniky. Konstrukce liberačního důvodu
vznikla za účelem vyloučení obecných ustanovení, především §2918 občanského
zákoníku, podle kterého, vznikla- li škoda nebo zvětšila- li se následkem okolností,
které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce k náhradě se poměrně sníží. Samotný
liberační důvod je tak naplněn, je- li škoda způsobena nějakou neodvratitelnou třetí
silou (vyšší moc, zásah třetí osoby apod.), které nešlo nijak zabránit, případně, jestli
byla způsobena okolností mající původ v provozu,245 které nešlo zabránit ani při
vynaložení veškerých spravedlivě požadovatelných opatření.
Další případem, kdy neodpovídá obvyklý provozovatel, je zanechání dopravního
prostředku k opravě, pak odpovídá osoba, která ho převzala.246 Bylo by samozřejmě
velmi nesprávné, kdyby provozovatel odpovídal, když nemá možnost jakékoliv
dispozice. Na jeho místě odpovídá samozřejmě osoba, která dopravní prostředek
převzala.
Stejně tak odpovídá ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo
proti vůli provozovatele. Provozovatel nahradí škodu společně a nerozdílně s ním,
242

viz §2927 odst. 2 NOZ věta první, RC 46/1979 „provoz pohyblivých schodů ve stanici metra je
neoddělitelnou součástí provozu metra jako dopravního prostředku“
243
srov. Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák a kolektiv Občanský zákoník I, II, 2.
vydání, C. H. Beck, Praha 2009, strana 1245 a 213
244
viz § 2927 odst. 2 NOZ věta druhá
245
viz NS 25 Cdo 282/2001 „Pojem „okolnosti, které mají svůj původ v provozu“ je užší než pojem
„škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu“ Za okolnost mající původ v provozu je považováno např.
selhání brzd, vada materiálu, nedostatky na straně řidiče, tedy okolnosti „uvnitř“ vlastního vozu, které
souvisí s organizací, řízením a realizací provozu.“
246
viz § 2928 NOZ
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pokud mu takové užití dopravního prostředku z nedbalosti umožnil.247 Za takovou
nedbalost se považuje nezamknutí vozidla a zanechání klíčů v zapalování. Jistým
specifikem je, byla- li taková osoba rodinným příslušníkem. v tom případě je nutné
zohlednit běžné poměry, které v okolnosti panují. v běžných rodinách se nepředpokládá,
že by ke zneužití vozidla mohlo dojít, k jejich zabezpečení tak není potřeba zvláštního
zajištění.248
Nový občanský zákoník také pamatuje na situace, kdy na věci vznikne škoda
jejím odcizením nebo ztrátou. v tom případě nahradí provozovatel tuto škodu, jen pokud
poškozený neměl možnost věc opatrovat.249 Názorná je situace, kdy se zapomene věc
v dopravním prostředku městské hromadné dopravy. Aby zákonodárce odlišil tento
případ od institutu škody na odložené věci, přijal v § 2945 odst. 3 občanského zákoníku
následující ustavení. Byla-li škoda způsobena na věci odložené v dopravním prostředku
hromadné dopravy, nahradí se jen podle ustanovení o náhradě škody způsobené
provozem dopravního prostředku. Podle §2931 tak provozovatel hradí škodu jen tehdy,
nemohl- li ji mít poškozený pod kontrolou, nemohl ji nijak opatrovat třeba tím, že byla
přepravována odděleně, nebo se ztratila v důsledku nastalé situace, např. dopravní
nehodě apod., kdy nad ní poškozený ztratil kontrolu.250
Velmi častým je samozřejmě i střet dvou dopravních prostředků, aniž by
záleželo na tom, jestli se jedná o dva automobily, nebo např. letadla s vlakem, tak platí
následující „Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jedná-li se
o vypořádání mezi těmito provozovateli, vypořádají se provozovatelé podle své účasti
na způsobení vzniklé škody.“251 Poměřovat se tak musí veškeré možné vlivy při pohybu
vozidel, mají- li původ v jeho povaze a podílely se na střetu. Střetem provozu se rozumí
nejen střet jedoucích vozidel, ale také o střet jedoucího vozidla s takovým, které
zastavilo z toho důvodu, že šel řidič zkontrolovat náklad nebo pomoc jinému účastníku

247

srov. § 2929 NOZ
viz NS 25 Cdo 1358/2011 „Provozovatel nezavinil zneužití svého vozidla hostem svého bratra, který
z domu jejich rodičů bez vědomí provozovatele odjel vozidlem poté, co se zmocnil klíčů a zprovoznil
vozidlo instalací z něj vyjmuté baterie.“, NS 25 Cdo 2157/2004 „Vlastník, který svěří nezletilému synovi
motocykl, aby s ním jezdil a fakticky jej provozoval, odpovídá společně a nerozdílně za škodu
způsobenou při jízdě motocyklu třetí osobou, jíž syn motocykl půjčil přes ústní pokyn rodiče, aby
motocykl nikomu nepůjčoval.
249
srov. § 2931 NOZ
250
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2931 NOZ
251
viz § 2932 NOZ, viz 2CZ 10/74 ze dne 31.5.1974, 23 Co 465/97 ze dne 19.9.1998
248
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provozu, takže vozidlo nepřestalo být účastníkem silničního provozu. Je jím i střet se
zařízením jiného provozu, odlétnuvším kamenem, oslněním, unikající kapalinou nebo i
agresivního jízda jiného, pokud ovlivnila chování jiných účastníků provozu apod.252

6.7

Škoda způsobená zvířetem
Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé

zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve
kterém to neodporuje jeho povaze.253 Zatímco mrtvá zvířata jsou, podle NOZ, věcmi
beze zbytku a nakládá se s nimi podle příslušných právních předpisů odpadového
a potravinového hospodářství, tak na živá zvířata se použijí ustanovení o věcech pouze,
neodporuje- li to jejich povaze.
Český právní řád rozlišuje zvířata domácí a ostatní a na ta která žijí ve volné
přírodě, která nemohou být pod dohledem. Povinnost k náhradě škody jimi způsobené
pak vzniká jen na základě zvláštního právního předpisu. Tím je především zák. č.
449/2001 Sb., o myslivosti, v části která upravuje odpovědnost uživatele honitby nebo
obory. Tento zákon dokonce stanoví i zvláštní odpovědnost státu za škodu způsobenou
zvířaty, jejichž stav nemůže nijak regulován. Zákon č. 115/2000 Sb. pak upravuje
odpovědnost státu za škodné jednání zvláště chráněných živočichů, kteří jsou
definování podle zákona č. 114/1992 Sb.
Způsobí- li živé zvíře škodu, nahradí ji její vlastník (ať již bylo pod jeho
dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo
nebo uprchlo) a spolu s ním společně a nerozdílně i osoba, které zvíře bylo svěřeno
nebo která zvíře chová nebo jinak používá.254 Stejně jako u většiny zvláštních případů
náhrad škody platí i zde objektivní odpovědnost, ke které se přímo nevyžaduje zavinění
majitele. Úprava však u zvířat jde ale ještě dál, nejen, že vlastník zvířete odpovídá vždy
(až na výjimky viz níže), ale odpovídá za náležitý výběr osoby, které zvíře svěří do
„držby“. Zákon po něm tedy požaduje, aby zvíře svěřil osobě, o které se lze domnívat,
že je schopná zvíře uhlídat. Ovšem i zde existuje výjimka, a to jak pro majitele, tak pro
osobu, které bylo zvíře svěřeno. Slouží-li totiž domácí zvíře vlastníku k výkonu
povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro
252

viz NS 25 Cdo 1931/2012, NS 25 Cdo 3871/2008, NS 25 Cdo 2379/2008, NS 25 Cdo 1532/2006
srov. § 494 NOZ
254
srov. § 2933 NOZ
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osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že
při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i
při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i
ten, komu vlastník zvíře svěřil.255 To, která zvířata lze považovat za domácí a na ta
která žijí ve volné přírodě, je podrobně popsáno v důvodové zprávě k §494 občanského
zákoníku. Spočívá to v tom, jestli druh zvířete převážně žije v zajetí člověka, nebo žije
ve volné přírodě. Existence pštrosích nebo krokodýlích farem tedy nemění nic na tom,
že pštros i krokodýl je z hlediska občanského zákoníku divoké zvíře. Obdobně
skutečnost volně žijících zdivočelých holubů nebo koček nemění nic na tom, že holub i
kočka jsou domácí zvířata. Aby byla naplněna odpovědnost podle §2934 je nutné, aby
člověku pomáhalo k výkonu povolání, k jiné výdělečné činnosti, nebo k obživě, k je
pomocníkem pro osobu se zdravotním pojištění. Liberačním důvodem je prokázání
potřebné pečlivosti, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti a to
jak vlastníkem, tak i osobou, které bylo zvíře svěřeno.256
Ten, který svémocně odňal zvíře jeho vlastníku, nebo osobě, které bylo zvíře
svěřeno, nahradí škodu zvířetem způsobenou. To ovšem pouze za předpokladu, že
vlastník nebo osoba, které bylo zvíře svěřeno, nemohli odnětí rozumně zabránit.
Neprokáží-li to, tak jsou k náhradě škody povinni společně a nerozdílně spolu s tím,
který zvíře odňal. Kdo zvíře svémocně odňal, nemůže se zprostit povinnosti k náhradě.

6.8

Škoda způsobená věcí
Institut škody způsobené věcí se nacházel i ve starém občanském zákoníku byť

pod názvem škody způsobené povahou přístroje nebo jiné věci. Změnu názvu pokládám
za užitečnou, není důvod si institut náhrady škody ještě komplikovat úvahami, že
přístroje nejsou věci, případně v čem se liší od jiných věcí.
K náhradě škody způsobené věci je zavázán ten, který je povinen někomu něco
plnit a použije při tom vadnou věc, přičemž v souvislosti s takovým plněním vznikne
škoda. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných
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srov. § 2934 NOZ
Rc 66/09 V místě zvýšeného výskytu a pohybu osob je chovatel povinen zajistit svého psa takovým
způsobem, aby zabezpečil ochranu okolí a aby minimalizoval riziko kontaktu psa s další osobou, a to i
v případě, že útok psa byl reakcí na počínání kolemjdoucího dítěte.
256
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biologických služeb.257 Důkazní břemeno vadnosti věci nese v případném sporu
poškozený. Odpovědným přitom je ten, který věc při plnění užíval, resp. provozoval.
Vedle toho je v ust. §2937 dále upravena zvláštní podstata, podle které způsobí-li škodu
věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled. Nelze-li takovou
osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled
nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.258 Způsobí- li varná konvice požár, který
následně poškodí další věci, odpovídá za takovou škodu, ten který ji zapnul a měl mít
nad ní dohled, případně, jak navádí zákon, vlastník varné konvice. Povinnosti k náhradě
se ale lze zprostit prokázáním toho, že nebyl zanedbán náležitý dohled.
Zvláštní ustanovení dále upravuje situaci, kdy škodu způsobila věc pádem nebo
vyhozením z místnosti nebo podobného místa. v tom případě nahradí škodu společně
a nerozdílně s tím, kdo je povinen k náhradě podle odstavce 1, i osoba, která takové
místo užívá, a nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci.259 Jako první odpovídá ten, který
měl mít nad věcí dohled, není- li ho, nebo prokázal- li, že dohled nad věcí nezanedbal,
pak její vlastník. Spolu s nimi společně a nerozdílně nahradí škodu osoba, která
místnost užívá. Až v druhé řadě, nelze- li takové osoby určit, pak vlastník nemovité
věci.260
Další zvláštní ustanovení se popisuje odpovědnost k náhradě škody při zřícení
budovy nebo odloučení její části v důsledku vady budovy nebo nedostatečného
udržování budovy. Pak nahradí z toho vzniklou škodu její vlastník, což je zcela
v souladu s ústavním principem, obsaženým v čl. 11 odst. Listiny základních práv
a svobod, vlastnictví zavazuje. S vlastníkem společně a nerozdílně odpovídá i předešlý
vlastník, má-li škoda příčinu v nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva,
na nějž nástupce neupozornil, a došlo-li ke škodě do jednoho roku od zániku jeho
vlastnického práva. To neplatí, pokud se jedná o takový nedostatek, o kterém nástupce
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srov. § 2936 NOZ, věc je definována v §489 občanského zákoníku, podle kterého je věcí vše, co slouží
potřebě lidí a je rozdílné od osob. Tato definice je dále rozvedena v§496 tamtéž, kdy hmotnou věcí je
ovladatelné část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu a nehmotnou věcí jsou práva,
jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.
258
viz § 2937 NOZ odst. 1
259
viz § 2937 odst. 2
260
Vážný 4549/25 Bylo- li vichřiví vyzdviženo otevřené okno a vrženo na ulici, kde zasáhlo a poranilo
chodce, nelze činiti zodpovědným vlastníka domu dle §1919 o.z.o., leč že okno i se svým zařízením bylo
vadné nebo nedostatečné nebo vichřice byla takové síly, že jí řádně upevněné okno mohlo odolati.
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musel vědět, důkazní břemeno v případném sporu leží na předešlém vlastníkovi.261
Odloučením budovy je myšleno odpadnutí věci, která netvoří věc hlavní.262

6.9

Škoda způsobená vadou výrobku
Škoda způsobená vadou výrobku byla upravena v zákoně č. 59/1998 Sb.,

o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Ten vycházel z evropského
práva263 a svým obsahem byl totožný nebo velmi podobný svým soukmenovcům
v ostatních státech Evropské unie. Nový občanský zákoník však do sebe celou jeho
úpravu inkorporoval do čtyř paragrafů.
Ten první z nich § 2939 ve svém prvním odstavci definuje výrobek jako movitou
věc určenou k uvedení na trh264 za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Za škodu
jím způsobenou odpovídá ten, který jej nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval
nebo jinak získal, a společně a nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část
označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem. S těmito osobami
dále společně a nerozdílně škodu hradí ten, kdo výrobek dovezl za účelem jeho uvedení
na trh v rámci svého podnikání.265 Nelze-li výrobce určit podle § 2939, nahradí škodu i
každý dodavatel, pokud poškozenému při uplatnění práva na náhradu škody do jednoho
měsíce nesdělí, kdo je výrobcem nebo kdo mu výrobek dodal. Při tom jedná-li se
o dovezený výrobek, pak nahradí škodu každý dodavatel, i když je výrobce znám,
pokud poškozenému ve lhůtě nesdělí, kdo je dovozcem.266 Úprava je na první i poslední
pohled složitá a množstvím subjektů si nezadá s žádným jiným ustanovením o náhradě
škody. Je tomu ale tak aby ochrana poškozeného byla co největší a nejširší, a tak se
nepřímo tlačilo na co nejvyšší kvalitu výrobků v celé EU.
Občanský zákoník definuje i způsob jakým musí být výrobek vadný, aby
podléhal tomuto institutu. Nesplňuje- li to, tak se daný případ poměřuje podle
ustanovení o odpovědnosti za vady. Výrobek je vadný, není-li tak bezpečný, jak to od
něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu,
261

viz § 2938 NOZ
viz rozsudky Rv I 2530/33 a Rv I 109/43
263
směrnice Rady 92/59/EHS o obecné bezpečnosti výrobku, později nahrazené směrnicí 2001/95/ES
264
SDEU C-127/04 Declean O´Byrne proti Sanofi Pasteur Výrobek je uveden do oběhu, když je výrobní
proces provedený výrobcem ukončen a výrobek vstupuje do procesu prodeje, kdy je nabízen veřejnosti za
účelem používání nebo spotřeby.
265
viz § 2939 odst. 1 a 2 NOZ
266
viz § 2940 odst. 1 a 2 NOZ
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jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má
výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh. Abych
byl konkrétní, jiné nároky na bezpečnost máme u předmětů určených pro děti, jako
např. různé hračky, které děti často žužlají a jiné, které by se účelově k dětem dostat
neměly. Výrobek při tom nelze považovat za vadný jen proto, že byl později uveden na
trh výrobek dokonalejší.267
Opět se jedná o odpovědnost objektivní, ke které se nevyžaduje subjektivní
zavinění, kteréhokoliv subjektu. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen
v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným
Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla. Není-li tento den znám, pak
v den, kdy byla škoda zjištěna.268 Způsobí- li vadná varná konvice požár, hradí se podle
těchto ustanovení, jen např. pokud vyhořel celý byt, tedy škoda byla vyšší než 500 EUR
a ne pouze shořel- li ubrus pod ní.
I zde existuje mnoho výjimek, které škůdce zprostí jejich odpovědnosti. Zprostí
se jich, prokáže- li (důkazní břemeno tak leží na jeho straně), že škodu zavinil sám
poškozený, nebo ten za jeho čin poškozený odpovídá, nepostupuje- li podle návodu.
Dále se odpovědnosti škůdce zprostí, prokáže- li, že výrobek na trh neuvedl, pokud lze
důvodně, s přihlédnutím ke všem okolnostem, předpokládat, že vada neexistovala
v době, kdy byl výrobek na trh uveden, nebo že nastala později. Osoba škůdce není
odpovědná ani, pokud výrobek nevyrobila pro prodej nebo jiný způsob použití pro
podnikatelské účely, ani že výrobek nevyrobila nebo nešířila v rámci své podnikatelské
činnosti, ani tehdy je- li vada výrobku důsledkem plnění těch ustanovení právních
předpisů, která jsou pro výrobce závazná. Reflektován je i možná technický pokrok,
z čehož plyne, že osoba škůdce se povinností k náhradě škody rovněž zprostí, prokáželi, že stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh,
neumožnil zjistit jeho vadu.269 Vedle toho se povinnosti k náhradě škody zprostí i ten,
který vyrobil součást výrobku a prokáže, že vadu způsobila konstrukce výrobku, do
něhož byla součást zapracována, nebo že ji způsobil návod k výrobku.270 Občanský
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viz § 2941 odst. 1 a 2 NOZ
viz § 2939 odst. 3 NOZ
269
viz § 2942 odst. 1 a 2 NOZ
270
viz § 2942 odst. 3 NOZ
268
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zákoník u těchto případů obsahuje i část zvláště chránící poškozeného, kdy se nepřihlíží
k tomu, kdy se vzdá ať už zcela nebo zčásti práva na náhradu škody. 271
Na závěr jsem povinen uvést jedno obrovské ale. Ustanovení o náhradě škody
způsobené vadou výrobku se nepoužijí, pokud vada způsobila poškození vadného
výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům.272

6.10 Škoda na převzaté věci
Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku,
nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.273
Tento institut postihuje situace, kdy na základě závazku (typicky smlouvy) došlo
k předání věci, na které posléze vznikla škoda. Názorně bych uvedl příklad vyčištění si
obleku v čistírně. S provozovatelem uzavřu smlouvu o dílo k vyčištění obleku. Vzniklali by na obleku následně škoda, byl by provozovatel povinen k náhradě škody právě
podle § 2944 NOZ. Často je potencionální zákazník zpraven cedulí, že čistírna za
převzatou věc neodpovídá. Podle nového občanského zákoníku se na takové prohlášení
nahlíží, jako by nebylo vůbec učiněno.
Podle občanského zákoníku tedy nezáleží na tom, jestli je věc (např. zmíněný
oblek) předána na základě vzniklého závazku jinému vlastníku nebo jiné osobě.
Důležité je, že oba dva subjekty byly jeho součástí. Pokud by však na druhé straně
uplatnila náhradu škody jiná osoba, než ta, která byla subjektem závazku, postupovalo
by se podle obecných ustanovení o náhradě škody. Už Nejvyšší soud ve svém
stanovisku Cpj 39/88 ze dne 20. 10. 1988 dospěl k závěru, že poškození, zničení nebo
ztráta věci převzaté k provedení služby (např. opravy věci) se posuzuje podle
ustanovení o škodě na převzaté věci, jen pokud jde o vztah mezi provozovatelem
vozidla a servisem. Pokud by se náhrady škody domáhal vlastník a nikoli provozovatel,
postupovalo by se podle obecných ustanovení o náhradě škody. Domnívám se, že není
relevantního důvodu, proč i s novým občanským zákoníkem postupovat v oblasti
náhrady škody na převzaté věci jinak, než výše předestřeném způsobu řešení
Nejvyššího soudu.
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viz § 2942 odst. 4 NOZ
viz § 2943 NOZ
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viz § 2944 NOZ
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Podstatná je jistě odpověď na otázku, jak postupovat v případě další škody
sekundárního charakteru, která byla způsobena tím, že na předmětu závazku došlo ke
škodě. Byť jsem k vysvětlení tohoto institutu v úvodu užil příklad čistírny obleků, bude
v této věci názornější užít příkladu opravny automobilů. Pokud součástí závazku
(typicky smlouvy o dílo) bylo i určení času a místa zpětného převzetí věci- auta, které
měl provozovatel v úmyslu následně užít k pracovní cestě a stav převzaté vozidla
neumožňoval, v rozporu se smlouvou, vozidlo k takovému účelu užít, je auto opravna
resp. druhá strana závazku povinna nahradit škodu ve formě nákladů na půjčení se
náhradního vozidla. Podmínkou je, že se jedná o nutně a účelně vynaložené náklady.
Ustanovení o škodě na převzaté věci je platné i jako obecné ustanovení ke škodě
na odložené věci, viz následující pododdíl.

6.11

Škoda na odložené věci
Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li

věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle
ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil,
popřípadě vlastníku věci.274 Provozováním činnosti, která je obvykle spojena
s odkládáním věcí, je typicky pohostinství, šatny v divadlech, nebo ve školách, čekárny
u lékaře a mnohé jiné a další. v restauračních zařízeních je místem typicky určeným
k odkládání věcí věšák, pokud však věšáku není, nebo je- li již zaplněn, odkládají hosté
své svršky zpravidla na místo obvyklé jako je parapet u místa, kde sedí. Věcmi, jejichž
odkládání je zpravidla spojeno s provozováním nějaké činnosti, jsou míněny věci, které
je nutno v této souvislosti odkládat. z těchto věcí nejsou jmenovitě vylučovány žádné
určité věci nebo druhy věcí. Na druhou stranu, dle mne, zůstává i nadále ve světle nové
úpravy použitelný rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém je judikováno, že jestliže měl
občan svou věc bezprostředně k dispozici, takže ji mohl opatrovat, nejde o odloženou
věc.275 Odložení věci na místě obvyklém je možné jen tehdy, když ten, kdo činnost
provozuje, neurčil místo odkládání věcí. Nedostatek technického a prostorového
vybavení provozovny, v níž se provozuje činnost, s jejímž provozováním je spojeno
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viz § 2945 odst. 1 věta první
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 1983, č. j. 1 Cz 18/83
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odkládání věcí, nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu na odložených věcech.
276

Na rozdíl od předchozí úpravy se neuplatní limitace 5000 Kč na klenoty, peníze
a jiné cennosti.277 Částka představovala souhrnnou výši, od které odpovídal
provozovatel za všechny cennosti, ať již vnesené či odložené. Smyslem bylo přimět
destináře služeb, aby si cennější věci uschovali ve zvláštní úschově. Pokud byla věc
převzata úschovy, řídila se odpovědnost poskytovatele podle ustanovení smlouvy
o úschově (§747 až 753 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 278 Zanedbání dohledu
však automaticky nevede k náhradě škody v celé výši. Pokud by si poškozený odložil (a
to i na místo k tomu určené) krabici od vína s větším obnosem peněz, neodpovídal by za
ni provozovatel zařízení. Takové věci se totiž na takových místech zpravidla
nevyskytují. v potaz je totiž nutno vzít ustanovení týkající se práva soudu v případě
sporu z důvodu zvláštního zřetele hodných, snížit přiměřeně náhradu škody. 279 Dále je
nutno vzít v úvahu i pravidlo nového občanského zákoníku o poměrném snížení
povinnost škůdce k náhradě škody v případě, že tato škoda vznikla nebo se zvětšila také
následkem okolností, které se přičítají poškozenému.280
Škodu nahradí také provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného
druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství.281 Na
rozdíl od škody na převzaté věci není rozhodující, kdo vozidlo na hlídaném místě
zanechal, jestli vlastník nebo pouhý provozovatel. Důležité je tak pouhé převzetí
závazku provozovatelů garáží nebo jiných zařízení podobného druhu, že dopravní
prostředek ohlídá, včetně jeho příslušenství. Předmětem tedy vedle aut mohou být i jiné
dopravní prostředky, jako jsou na příklad kola. v poslední době se v České republice
objevují ve stále větší míře i hlídaná zařízení, ve kterých si člověk může za poplatek
odložit své kolo. Toto ustanovení by zcela jistě dopadlo i na tyto případy. Příslušenství
definuje občanský zákoník jako vedlejší věc vlastníka u věci u hlavní, je- li účelem
vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich
276

viz rozsudek Nejvyššího soudu 2 Cz 42/76 ze dne 31. 12. 1976,
viz § 434 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, resp. nařízení vlády č. 258/1995 Sb.
278
Švestka, J. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Praha Academia, 1966, s. 254 an.,
Fiala, J., Švestka, J. Ukládání věcí občany do samoobslužných automatických skříněk. Socialistická
zákonnost, 1982, č. 4, s. 205 an, Bednář, V. zamyšlení nad odpovědností za škodu na věcech vnesených
a odložených. In Sborník Naděje právní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 69
279
viz § 2953 NOZ
280
viz § 2918 NOZ
281
viz § 2945 odst. 1 věta druhá
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hospodářského určení. Byla- li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena,
nepřestává být příslušenstvím. Jsou- li přitom pochybnosti o tom, zda něco je
příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí.282 Příslušenstvím auta tak bude
navigace nebo lékárnička, u kol se za věc vedlejší bude požadovat například přídavný
košík.
Právo plynoucí z tohoto ustanovení musí být uplatněno bez zbytečného odkladu,
nejpozději ale do 15 dní po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět. I po této
lhůtě lze uplatnit svůj nárok u soudu, namítne- li však provozovatel, že právo nebylo
uplatněno včas, soud jej nepřizná.283 Například za situace, kdy je na placeném
parkovišti na letišti ponecháno auto, načež osoba, která ho tam zanechala, odletí do
zahraničí a vrátí se až po x letech. Po návratu však zjistí, že po nedlouhé době od jeho
odjezdu, bylo auto vykradeno. Uplatní- li právo k náhradě škody bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dní od zjištění krádeže, tak je mu je provozovatel
hlídaného letištního parkoviště škodu na příslušenství vozidla nahradit. Nejedná se ale
o lhůtu prekluzivní tedy takovou, jejímž uplynutím právo zaniká. I po namítnutí
uplynutí potřebné doby u soudu právo existuje alespoň jako naturální obligace. Pokud
by posléze byla škoda nahrazena, nebude se jednat ze strany poškozeného o bezdůvodné
obohacení. Abych doplnil, soud právo na náhradu škody přizná i po uplynutí potřebné
doby, pokud námitky jejího uplynutí nebyly řádně uplatněny.
Patnáctidenní lhůta mi přijde příliš krátká. Jako taková je lhůta stanovena, aby
byla upevněna právní jistota a hnala poškozeného k tomu, aby svůj nárok uplatnil včas.
Dle mého názoru jsou patnáctidenní lhůtou nepřiměřeně zkrácena práva, lze si lehce
představit situaci, kdy po dlouhodobém pobytu v zahraničí, člověk po svém návratu řeší
mnohonásobně důležitější věci než ukradenou navigaci z auta. Minimální rozumově
přijatelná lhůta je, dle mého názoru, alespoň lhůta 30 denní.
Výjimku z tohoto ustanovení tvoří škoda způsobená na věci odložené
v dopravním prostředku hromadné dopravy. Ta se totiž nahradí jen podle ustanovení
o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku.284
Zvláštní úprava se také použije na škodu, která je způsobena na věcech, které si
zaměstnanec obvykle nosí do práce, a které si odložil při plnění pracovních úkolů nebo
282

viz § 510 a násl. NOZ
viz § 2945 odst. 2 NOZ
284
viz § 2945 odst. 3 NOZ
283
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v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.285 v tom případě se
uplatní režim zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který v tomto platí jako lex
specialis, tedy zvláštní zákon, jehož úprava má přednost. Podmínkou je zaměstnanecký
poměr poškozeného. Zákoník práce také uplatňuje patnácti denní lhůtu, jedná se však
o lhůtu prekluzivní, a tak po jejím uplynutí právo zaniká a soud k ní přihlíží z úřední
povinnosti. Zaměstnavatel, tak není povinen její uplynutí u soudu namítnout, aby se
zbavil povinnosti k náhradě škody. Případné plnění po lhůtě také zapříčiňuje vznik
neoprávněného bezdůvodného obohacení. Je s podivem, že zákoník práce je k právům
jím zvláště chráněných osob- zaměstnanců přísnější než občanský zákoník k právům
všech. Domnívám se, že by bylo vhodné tuto disproporci v budoucnu novelizací upravit
včetně navýšení patnáctidenní lhůty na alespoň na dvojnásobek, jak jsem výše navrhnul
u občanského zákoníku.

6.12 Škoda na vnesené věci
Kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou
ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na
věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. To platí i tehdy, byla-li věc za tím
účelem ubytovatelem převzata.286 Pravidelným poskytováním ubytovacích služeb se
rozumí účelová činnost typická pro hotely, motely, nebo chaty. Na druhou stranu jí není
myšleno výjimečný pronájem soukromé chaty nebo stálý nájem bytu. Byla- li škoda
způsobena na věci, která náleží ubytovanému, nebo je určena k tomu, aby ji konkrétní
ubytovaný užíval a byla vnesena do objektu, který slouží k ubytování nebo je určen
k uložení věcí, odpovídá provozovatel ubytovacího zařízení právě podle těchto
ustanovení. a nezáleží přitom na tom, kdo věc do zmíněných objektů vnesl, nebo
dokonce kým byla věc převzata za účelem vnesení do objektu. Typicky věci za účelem
vnesení do objektu přebírají zaměstnanci provozovatele ubytovacího zařízení a to třeba
již na příjezdové cestě u zaparkovaného vozidla. Již v okamžiku takového převzetí
odpovídá provozovatel.
Prokáže-li ubytovatel, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil
ubytovaný nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází, povinnosti k náhradě
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viz § 267 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
viz § 2946 odst. 1 NOZ

103

škody se zprostí.287 Nepřihlíží se ani k ujednáním o jiných důvodech zproštění se.
Motivací k tomuto zcela jistě byla snaha ochránit slabší stranu, zpravidla tak osobu
ubytovaného, jakožto spotřebitele služeb. Nepřihlíží se tak k běžně, v ubytovacích
smlouvách, zmiňovanému omezení hmotné odpovědnosti provozovatele za cenné
předměty na pokojích, a maiori ad minus,288 nepřihlíží- li se k ujednáním, nepřihlíží se,
stejně jako u všech

v tomto

oddíle popisovaným

institutům, k jakýmkoliv

jednostranným prohlášením (tabulky, nápisy) k omezení odpovědnosti odpovědných
osob.
Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve
vozidle, ani na živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy.289 Jak jsem
poznamenal v předešlém poddíle, tak na auta se v těchto případech bude nejčastěji
vztahovat odpovědnost za škodu na odložené věci, na věci ponechané ve vozidle
odpovědnost za škodu na odložené věci nebo se bude daný případ posuzovat podle
obecných ustanovení o náhradě škody. Živá zvířata jsou jako vždy specifickou kategorií
a nelze jednoznačně říci, podle jakých ustanovení se jejich „poškození“ bude zpravidla
posuzovat.
Přestože ani dohodou nelze omezit výši maximální možné náhrady škody,
limitaci poskytuje zákon a to ve výši stonásobku ceny ubytování za jeden den. To však
neplatí, byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se
zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje,
pak hradí se škoda bez omezení.290 Limit je dán, aby se odlišily jednotlivé druhy
ubytovacích zařízení. v zahradní chatce už z principu věci je zcela jiné zabezpečení než
v drahém hotelu, a tak je při ztrátě drahého šperku provozovatel ubytovacího zařízení
chráněn aspoň takovýmto způsobem. Neomezená výše ručení by pro malého
poskytovatele mohla být zcela jistě likvidační.
Totožným způsobem jako u ustanovení o škodě na odložené věci je upravena
povinnost uplatnit škodu u ubytovatele bez zbytečného odkladu, případně do patnácti
dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět. Pokud po pozdějším uplatnění
škody ubytovatel u soudu namítne pozdní uplatnění práva, soud nárok poškozeného-
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viz § 2946 odst. 2 NOZ
od většího k menšímu, zásada římského práva
289
viz § 2947 NOZ
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viz § 2948 odst. 1 a 2 NOZ
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ubytovaného zamítne. Plní- li provozovatel po této lhůtě ani v tomto případě se to
nepovažuje za plnění bez právního důvodu resp. za bezdůvodné obohacení. Na rozdíl od
ustanovení o škodě na odložené věci, se 15 denní lhůta neužije, pokud ubytovatel
převzal věc do úschovy, odmítl- li škodu v rozporu se zákonem nebo způsobil- li škodu
ubytovatel nebo ten kdo v provozu pracuje.291

6.13 Škoda způsobená informací nebo radou
Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu
nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo
nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého
vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou
způsobil vědomě.292
V jiné byť podobné podobě existoval tento institut již v době před novým
občanským zákoníkem. Občanský zákoník 40/1964 Sb. jej sice výslovně neupravoval,
v omezené míře se však vyskytoval ve zvláštních právních předpisech upravujících
jednotlivé profese a odbornosti293 a samozřejmě i judikatuře.294 Ty ovšem upravovaly
pouze činnost členů jejich komor nebo jednoduše osoby oplývající potřebnou
kvalifikací. Nový občanský zákoník upravuje počínání všech, kteří se hlásí
k příslušnosti k určitému stavu, povolání k odbornému výkonu, nebo jako odborníci
a konají za odměnu. Odměna je zamýšlena jako široce míněné protiplnění, které má
nějakou relevantní hodnotu. Pro příslušníky určitého odborného stavu nebo povolání
k odbornému výkonu není možné, aby soud snížil náhradu škody z důvodu zvláštního
zřetele hodného. v těchto případech tak není možné, aby příslušník stavu nebo povolání
porušil odbornou péči, která k výkonu takové činnosti náleží.295 Pokud radu poskytla
osoba, která se nehlásí k určitému stavu, nebo povolání viz výše, tak odpovídá za škodu,
kterou způsobila svou radou nebo informací jen pokud tak učinila vědomě. Vědomě
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viz § 2949 odst. 1 a 2 NOZ
viz § 2950 NOZ
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viz zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, nebo 358/1992 Sb., notářský řád a další
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o tom, že daná rada nebo informace je neúplná nebo nesprávná. Úmyslné bezúplatné
poskytnutí škodlivé rady nebo neúplné či nesprávné informace pak nebude postiženo
podle těchto ustanovení, ale podle obecné úpravy, poněvadž dojde k porušení dobrých
mravů a tím i ke vzniku povinnosti/ práva k náhradě škody.
Zmínit lze také jedno z obecných ustanovení občanského zákoníku § 5, kdy
osoba, která se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako
příslušník určitého stavu nebo povolání, tím dá najevo, že je schopna jednat se znalostí
a pečlivostí, která je s tím spojena. Jedná- li následně bez takové pečlivosti, jde to k její
tíži. Ve vztahu k náhradě škody, tak lze uvažovat o doplnění obecné povinnosti k její
náhradě. Důvodová zpráva dále také zmiňuje, že za osoby, na které toto ustanovení
dopadá, lze považovat i studenty, kteří se na dané povolání připravují.

6.14 Speciální případy povinnosti k náhradě škody
6.14.1 Újma u názvu právnické osoby
Jestli bude poskytnuta ochrana názvu právnické osoby, záleží zprvu na iniciativě
poškozeného, jestli se bude domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno
a aby byl odstraněn jeho následek. Občanský zákoník poskytuje ochranu dvojího druhu,
jednak podle ustanovení § 2976 a násl. o nekalé soutěži, jednak podle § 135, kde je
výslovně chráněn název.
Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu, nebo
která utrpěla újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma
hrozí, zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. 296 Užití nového
pojmenování tohoto institutu, tedy „název právnické osoby“ jakožto její firmy je
v porovnání s předešlou úpravou velmi praktické, poněvadž díky tomu odpadá složité
opisování původního „jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby“ a půjde místo
toho užít jednoduché a srozumitelné zároveň „jméno osoby“ nebo pouze „jméno“. 297 Na
rozdíl od předešlé úpravy se opouští termín „dobrá pověst“, ten totiž navozoval otázku,
která pověst je dobrá, a která již ne. To bylo například velmi komplikované stanovit u
vydavatele bulvárního časopisu. Jaká pověst právnické osoby si zaslouží ochranu, musí
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plynout z konkrétních okolností případu a logického obsahu zákona.298 Vychází se
z pojetí jediné firmy. U právnické osoby, která je podnikatelem, jsou její název i
obchodní firma totožné. I nadále platí zásada nezaměnitelnosti a zákazu klamavosti.299
Další z uplatnitelných principů je princip priority. Je- li určité pojmenování zapsáno ve
veřejném rejstříku, poskytne se příslušná ochrana právě té osobě, která jej nechala
zapsat. Jiná osoba se tohoto názvu tak již nemůže dovolat.
Podle práva o nekalé soutěži, konkrétně podle ust. § 2981 občanského zákoníku,
se postupuje, jestli někdo užil jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného
již po právu jiným soutěžitelem, čímž vyvolal nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny
může být vyvoláno, i pokud někdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního
označení či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které
v zákaznických kruzích platí pro určitý závod za příznačné. Stejně tak vyvolá nebezpečí
záměny, kdo napodobí cizí výrobek, jeho obal nebo výkon, ledaže se jedná
o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo
esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která lze na něm požadovat,
aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil, pokud jsou tato jednání
způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou představu o spojení se soutěžitelem,
jeho závodem, pojmenováním, zvláštním označením nebo s výrobkem či výkonem
jiného soutěžitele. Oprávněný uživatel se může domáhat, aby se porušitel zdržel
takového jednání, odstranil závadný stav, vydal bezdůvodné obohacení, poskytl
přiměřené zadostiučinění, nahradil vzniklou újmu a dále se může domáhat také toho,
aby soud porušiteli uložil uveřejnění rozsudku na náklady porušitele a zároveň podle
povahy a okolností případu též určil rozsah, formu a způsob tohoto uveřejnění (na
základě ust. § 155 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).300
Podle občanského zákoníku stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu,
kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná
o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné
zpravodajství, ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy
298

důvodová zpráva k 131 až 134 NOZ
zásada nezaměnitelností chrání především podnikatelské prostředí, zákaz klamavosti na druhé straně
chrání především spotřebitele
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srov. NS 23 Cdo 4933/2009 K odstranění závadné (nekalo- soutěžního) stavu ve znění kmene
obchodní firmy lze uložit rušiteli, aby změnil svou obchodní firmu tak, aby neobsahovala určité slovo,
a aby podal návrh na zápis této změny do obchodního rejstříku.
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právnické osoby. To se týká především situací, kdy někdo úmyslně rozšiřuje
pomlouvačné řeči. Stejně jako u újmy na názvu je principem tohoto institutu, že se lze
domáhat ochrany proti každému. Právnická osoba se může domáhat, aby se ten který
zásah způsobil, zdržel protiprávního jednání, odstranil závadný stav, vydal bezdůvodné
obohacení, hradil vzniklou újmu a poskytl přiměřené zadostiučinění.301
6.14.2 Reflexní škoda
Reflexní škoda je řešena poněkud stranou od ostatních institutů náhrady škody
v ust. § 213 občanského zákoníku. Jedná se situaci, kdy člen korporace nebo člen jejího
orgánu poškodí korporaci i jiného člena korporace v hodnotě na své účasti (v úvahu
připadá zejména snížení hodnoty akcií, podílů nebo hodnoty jiné části) takovým
způsobem, že to zakládá jeho povinnost k náhradě. Domáhá-li se náhrady jen tento člen,
může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu
jen korporaci,302 pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně
zřejmé, že se takovým opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.303 Nejedná
se tedy pouze o náhradu škodu u obchodních společností nebo družstev, ale tato úprava
také zasahuje do činností spolků, pokud ze situace plyne, že se účast člena korporace
pojí i s jeho majetkovými zájmy. Což může být potencionálně velmi problematické. Je
pochopitelné, že u obchodních korporací, které jsou primárně založeny za účelem zisku
(byť i u nich je nutno podotknout, že společnost s ručeným omezeným i akciová
společnost může být založena za jiným účelem než dosažení zisku a družstvo je
dokonce primárně založeno za účelem svépomoci) je úprava správná a spravedlivá, ale
u jiných korporací než jsou ty obchodní, může být aplikace tohoto ustanovení sporná.
Především člen jiné než obchodní korporace v ní nemá žádný podíl nebo ani žádnou
jinou formu účasti, která by se mu mohla znehodnotit. Poznámku si také jistě zaslouží
skutečnost, že jsou primárně založeny za jiným než ziskovým účelem, resp. jsou
založeny za účelem neziskovým.
301

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s.,. §135 odst. 2 NOZ
302
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V důvodové zprávě se píše, že vyplývají- li z členství ve spolku pro jeho členy
majetkové výhody, které spolek vzhledem k způsobené škodě již nebude moci
poskytovat, dotkne se škodná událost i účasti členů spolku. v situaci kdy stanovy spolku
určují, že se likvidační zůstatek na něm rozdělí mezi své členy, tak by pak, pokud by do
likvidace vstoupil, poškození likvidační podstaty záporně ovlivnilo i majetkové právo
ostatních členů na podílu na likvidačním zůstatku. Praxe však jasně ukazuje, že tato
situace nebude nijak častá, ba naopak bude k ní docházet velmi zřídka. Zpravidla totiž
likvidované právnické osoby nemají dostatek majetku ani k pokrytí nákladů likvidace.
Plnění těchto korporací má totiž zpravidla úplně jiný charakter než ten finanční.
Teoreticky výše zmíněný případ z důvodové zprávy možný sice je, ale vzhledem
k tomu, že člen za dluhy spolku neručí, viz § 215 odst. 2 NOZ, a tak nelze vynucovat,
aby případné neuhrazené dluhy spolku uhrazoval ze svého majetku, a také k tomu, že
člen spolku nemá žádnou majetkovou účast, která by se mu mohla znehodnotit, tak je
navýsost nepravděpodobné, že by mohl být majetkově poškozen.304 z výše uvedeného
tak vyvozuji závěr, že tato právní úprava dopadá toliko na obchodní korporace. Na
základě stejných argumentů lze dojít k závěru, že se tato úprava nepoužije ani na
veřejnoprávní korporace.
Tato právní úprava spočívá na tezi, že je účelné obnovit nerovnováhu
v ekonomických poměrech dotčených osob a to právě náhradou škody. Principem je, že
škůdce způsobí škodu několika subjektům- korporaci a jejím členům. Nahradí- li škodu
korporaci, vzroste pak přirozeně i hodnota podílů jejích členů. Pokud ale náhradu
škody požaduje jen člen pro sebe, má soud právo přisoudit náhradu škody jen korporaci
samotné. Neděje se tak automaticky, vždy se musí posoudit všechny okolnosti případu.
Důvodová zpráva se zmiňuje o okolnostech, kdy škůdce ovládá poškozenou korporaci
a tím se snižuje i pravděpodobnost, že přiznání náhrady škody povede i k majetkové
nápravě u poškozeného člena. Proto se uplatnění pravidla u reflexní škody podmiňuje
posouzením okolností každého jednotlivého případu.305
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6.14.3 Škoda způsobená porušením zákazu konkurence
Jednal- li podnikatelův zástupce při provozu obchodního závodu na vlastní účet,
může se podnikatel domáhat, aby zástupcovo jednání bylo prohlášeno za učiněné na
jeho účet (jednal- li zástupce na cizí účet, může se domáhat, aby mu bylo postoupeno
právo na vydání odměny), nebo může požadovat náhradu škody. Tu však jen tehdy, měl
a mohl- li zástupce vědět, že svou činností podnikatele poškozuje. Dále měl a mohl- li
vědět také ten, v jehož prospěch podnikatelův zástupce nedovoleně jednal, že jde
o činnost poškozující podnikatele, je povinen k náhradě škody také on.306 Úprava je
jednoznačně přímo použitelná, pokud se jedná o porušení smluvní povinnosti. Na první
pohled méně jasná je situace v případě jednání statutárního nebo jiného orgánu
právnické osoby. Totiž, bude- li právnická osoba podnikatelem, tak použití této úpravy
je jasné. Bude- li však právnická osoba zároveň obchodní korporací, uplatní se úprava
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako lex specialis. Vztahy členů orgánů
s právnickou osobou jsou také založeny na základě smlouvy, a proto by se i v tomto
případě jednalo o kontraktní odpovědnost za škodu.
Obecná úprava kontraktní odpovědnosti je obsažena v ustanovení § 2913
NOZ.307 Vzhledem k tomu, že ten však stanovuje odpovědnost objektivní s liberačním
důvodem, který nebude možné v tomto případě aplikovat, protože právě v tom spočívá
odchylka zvláštní úpravy, pak přichází v úvahu použití ustanovení o spoluzpůsobení
škody, o rozsahu a způsobu náhrady podle § 2951 a následující NOZ.308
Věděla- li nebo měla vědět o předmětném jednání i osoba, v jejíž prospěch
podnikatelův zástupce nedovoleně jednal činností poškozující podnikatele, vznikne i
takové osobě povinnost k náhradě škody. v tomto případě se však jedná o jiný druh
odpovědnosti. Tato osoba není v žádném smluvním vztahu s poškozeným, a tak není ani
vázána zákazem konkurence. Bude tak odpovídat za nevědomou nedbalost.309 Jak
306

viz § 432 odst. 2 a 3 NOZ
odst. 1 Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i
osobě,
jejímuž
zájmu
mělo
splnění
ujednané
povinnosti
zjevně
sloužit.
odst. 2 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s
plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen
překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.
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škůdce, tak tato osoba jsou tak solidárně odpovědné za vzniklou škodu, přičemž soud
může rozhodnout o povinnosti hradit škodu podle účasti.
6.14.4 Škoda způsobená při překročení zástupčího oprávnění
Odpovědnost za škodu při překročení zástupčího oprávnění vzniká, pokud
zástupce překročil meze zmocnění obsažené v plné moci, v rozhodnutí soudu nebo
stanovené v zákoně, kterou byl zástupce k vykonání určitého právního jednání vybaven.
Není- li právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která právně
jednala za jiného, zavázána sama. Při tom osoba, se kterou bylo jednáno a která byla
v dobré víře, může na jednajícím požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby
nahradil škodu.310 Rozhodnout se musí ve tříleté promlčení lhůtě, která začne běžet ode
dne, kdy bylo právo u nepravého zástupce uplatněno.311
6.14.5 Škoda způsobená při emisi cenného papíru
Je- li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší- li svou
povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou. Důvodová zpráva k ust. § 517,
z něhož pochází předchozí věta, se zmiňuje o tom, že toto ustanovení je dispozitivní
povahy. Nebrání tedy, aby emitent svou odpovědnost za plnění z cenného papíru
vyloučil. To ostatně plyne ze samotných základních ustanovení o cenných papírech.
v cenném papíru se totiž dá určit, která práva s ním jsou spojena, a tak lze určit i práva,
která s ním spojena nejsou. Opak lze přirozeně stanovit pro jednotlivé případy
kogentním ustanovením jiného zákona. Z důvodové zprávy tak plyne, že užití § 517 je
omezeno jednak kogentními ustanoveními zákona a dále může být omezena, pokud se
emitent dohodne s osobou oprávněnou k povinnosti, která se k předmětnému cennému
papíru vztahuje. Je samozřejmé, že nelze přenést povinnost bez souhlasu oprávněného.
Komentář312 navíc dovozuje, že by to, co norma přikazuje, platilo, i kdyby to
v zákoně výslovně formulováno nebylo. Např. emitent musí nahradit škodu, která
akcionáři vznikne tím, že mu obchodník s cennými papíry v rozporu s § 293 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, neprodá prioritní dluhopisy, přestože se k tomu
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zavázal na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů. Těžko si navíc lze
představit, že by akciová společnost uzavřela se svými akcionáři dohodu, která by
takový postup vylučovala.
6.14.6 Škoda při způsobení neplatnosti právního jednání
Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i
právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.
Ten, který způsobil neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo
uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu. Zároveň je povinen k náhradě
škody z toho vzniklé a to té straně, která o neplatnosti nevěděla. v předešlé větě
citovaný § 579 je specifickým vyjádřením zásady obsažené v § 8 kdy dle něj „Zjevné
zneužití práva nepožívá právních ochrany“. z pohledu předmětu této práce, tedy
náhrady škody, je důležité si uvědomit, že jen ta strana, která neměla podíl na
způsobené neplatnosti má právo požadovat náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti
s daným jednáním.313 Předpokladem náhrady škody tak je nevědomost o neplatnosti
právního jednání.
6.14.7 Škoda způsobená při smísení věcí
Logicky se mohou smísit pouze věci movité. Smísí- li se tak, že obnovení do
předešlého stavu již není možné, ale celek lze rozdělit na díly, záleží na rozhodnutí
dotčených stran, jestli se rozdělí poměrnou část toho, co vzniklo smísením, nebo jestli
bude požadovat náhradu toho, co pozbyl. Nebyl-li ten, kdo věci smísil, v dobré víře, má
vlastník právo přenechat mu svůj podíl na smísené věci za plnou náhradu.314 Jestli se ale
smísí věci movité téhož druhu, tak vlastníci smísených látek nabývají vlastnictví
k poměrné části smísených věcí. Kdo se podílel315 na smísení věcí a nebyl v dobré víře,
nahradí dotčeným vlastníkům také ušlý zisk. Ale pouze v té výši, v jaké není náhrada
škody kryta podle výše zmíněných pravidel. Ten, který má po smísení věc u sebe, ji
není povinen vydat do té doby, dokud mu další vlastníci smísených látek nezaplatí
313
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předpokladem nejen odpovědnosti za škodu podle § 420 a násl. zák. č. 40/1964, občanského zákoníku, ale
i spoluúčasti poškozeného na vzniku škody.
314
srov. § 1078 odst. 1 NOZ
315
postačí třeba i návod k takové činnosti

112

náhradu. Při stanovení náhrad v těchto případech je nutné předejít kolizi s ustanoveními
o bezdůvodném obohacení. Vzhledem k tomu se výslovně stanovuje, že náhrady
požadované dotčenými osobami při zpracování nebo smísení nesmí činit více, než kolik
by dotčenému náleželo v příčině bezdůvodného obohacení.316
6.14.8 Škoda způsobená při správě cizího majetku
Je- li někomu svěřena správa cizího majetku ve prospěch někoho jiného (tzv.
beneficienta), je správcem cizího majetku. Při to se má za to, že správce právně jedná
jako zástupce vlastníka. v dílu 6 Správa cizího majetku občanského zákoníku jsou
upraveny pouze některé aspekty odpovědnosti za škodu způsobené při správě cizího
majetku. Vznikne- li na spravovaném majetku škoda, odpovídá za ni správce pouze za
předpokladu, že k tomu došlo v důsledku porušení jeho povinností, povinností péče
řádného hospodáře.317 Jedná se tak o odpovědnost subjektivní koncipované na bázi péče
řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře je tak předpokladem odpovědnostního
vztahu, který „nahrazuje“ odpovědnostní znaky protiprávnosti a zavinění. Povinnosti
správce jsou však v tomto ohledu limitovány okolnostmi vypočtených v ustanovení §
1417 občanského zákoníku, který odpovědnost upravuje v tom smyslu, že správce
nehradí škodu na majetku vyvolanou vyšší mocí, stárnutím nebo jiným přirozeným
vývojem a běžným opotřebením při řádném užívání. Vyšší moc se považuje za tzv.
neodvratnou událost, za kterou nelze v obecném režimu vinit nikoho. Domnívám se, že
soudy budou mít náročnou práci mj. při poměřování exkulpačního důvodu u tzv.
stárnutí. Stárnutí lze obecně považovat za proces, který způsobuje snižování hodnoty
majetku. Jako k takovému mu lze v určitých případech předcházet a zmírňovat následky
jím způsobené. Jedná se tak o náročné poměřování péče řádného hospodáře, kdy bude
nutné zjišťovat, do jaké míry měl a mohl správce při řádném postupu předejít, zmírnit
nebo dokonce vyloučit škodu na majetku. Přirozený vývoj je procesem, který nelze
ovlivnit. Poslední důvod je případ běžného opotřebení- tomu sice nelze zabránit, ale
samo sebou ovlivňuje způsob užívání. Případnou otázkou tak bude, na kolik správce
užíval věc s řádnou péčí, aby ji nezužitkoval nad míru běžného opotřebení.318
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srov. § 1079 až 1082 NOZ
z důvodové zpráva k § 1411 až 1418 NOZ
318
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., § 1417 NOZ
317
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Tvrdost ustanovení týkající se činnosti správce může být zmírněna moderačním
právem soudu, kdy se zřetelem ke skutečnostem, za nichž byla správa přijata, anebo
pokud správce vykonává správu bezúplatně, případně je- li nezletilý nebo je- li omezena
jeho svéprávnost, může soud snížit rozsah náhrady škody. 319 K okolnostem přijetí
správy bych dodal, že takové okolnosti rozlišujeme na objektivní a subjektivní.
K objektivním skutečnostem patří například neuspokojivý stav majetku, nepříznivá
situace na finančních trzích, bankovní krize, nepředvídatelná politická situace apod.
Tedy okolnosti, které správce nebyl schopen vlastním jednáním odvrátit a krátké době
překonat. Subjektivními okolnostmi mohou být například podmínky smlouvy, které
v rozporu s dobrými mravy omezují správce v jeho činnosti.320
6.14.9 Škoda způsobená na věci při prodlení dlužníka a věřitele
Pojmy dlužník a věřitel patří mezi obecní právní pojmy a občanský zákoník je
definuje následovně. Věřitel je osobou, které ze závazku vzniklo právo na určité plnění
a dlužník je právě ta osoba, která má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.321
V situaci, kdy dlužník svůj dluh řádně nebo včas nesplní, je v prodlení.322 Po dobu, po
kterou je v prodlení, nese nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikla z jakékoli
příčiny. Pokud by však dlužník prokázal, že by posléze nastalá škoda, vznikla i při
řádném plnění jeho povinnosti, nebo že škodu způsobil věřitel nebo vlastník věci,
nebylo by tomu tak. Stejné nebezpečí by na sebe převzal i tehdy, pokud by s věcí
nakládal v rozporu s jinými svými povinnostmi ze závazku.323 Dlužník ale není za
prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.324 Věřitel je
v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost
potřebnou ke splnění dluhu.325 Je-li předmětem plnění věc, nese věřitel po dobu svého
prodlení nebezpečí škody na věci, ať již škoda vznikne z jakékoli příčiny. To neplatí,
způsobí-li škodu dlužník.326

319

viz § 1418 NOZ
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., k § 1418 NOZ
321
viz § 1721 NOZ
322
viz § 1968 NOZ
323
viz § 1974 NOZ
324
viz § 1968 NOZ
325
viz § 1975 NOZ
326
viz § 1976 NOZ
320
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6.14.10

Škoda způsobená při zasílání zásilky

Na základě uzavřené zasílatelské smlouvy, jejíž podstatou je závazek zasílatele
obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného
určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související na straně
jedné a závazku příkazce zaplatit zasílateli odměnu na straně druhé, vzniká povinnost
k náhradě škody pokud:
a) příkazce neposkytl zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a o všech
skutečnostech potřebných327 k uzavření smlouvy o přepravě. K náhradě škody je
v tomto případě povinný zasílatel.
b) zasílatel nepodá příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo na ní již
vznikla, jakmile se o tom dozví. Jedná se tak o speciální ustanovení k obecně
preventivní a oznamovací povinnosti.
c) na převzaté zásilce vznikne během přepravy škody. K náhradě takové škody je
zasílatel povinen, pokud neprokáže, že škodě nemohl zabránit.328

6.14.11

Škoda způsobená při přepravě osob a věcí

Na základě smlouvy o přepravě osob, uzavřenou podle § 2550 občanského
zákoníku se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se
zavazuje zaplatit jízdné. Jedná- li se nepravidelnou přepravu osob, nahradí dopravce
škodu vzniklou cestujícímu tím, že přeprava nebyla provedena včas, přičemž podmínky
a způsob náhrady stanoví přepravní řády.329 Na rozdíl od pravidelné přepravy nemohou
přepravní řády právo na náhradu škody zcela vyloučit, nebo pouze omezit.
Vedle toho přepravní řády výhradně stanoví jaká práva má cestující vůči
přepravci, pokud se jedná o pravidelnou přepravu osobu. Tato práva musí být uplatněna
bez zbytečného odkladu, pokud by bylo uplatněno po 6 měsících od této události, soud
jej nepřizná, pokud dopravce namítne, že nebylo uplatněno včas.

327

přeprava nebezpečného zboží je mj. upravena mezinárodními smlouvami, ADR pro silniční přepravu,
RID pro přepravu železniční, IMDG pro přepravu námořní
328
srov. § 2477 až 2482 NOZ
329
ve vztahu k železniční a silniční pravidelné přepravě osob se uplatní přepravní řád pro veřejnou drážní
a silniční osobní dopravu resp. vyhláška Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., kdy stěžejní jsou
k náhradě vzniklé škody mj. §40 a 42
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Cestující má nárok na náhradu újmy, vznikla- li mu během přepravy:
a) újma na zdraví,
b) škoda na zavazadle, jež je přepravováno společně s ním,
c) škoda na věci, kterou měl během přepravy u sebe,
d) škoda na zavazadle, které bylo přepravováno odděleně.
U prvních tří případů se podmínky a způsob náhrady újmy bude řídit podle
ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků a u posledního
z nich podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.330
Na národní úrovni se náhradě újmy na zdraví a předmětných věcech v případě
železniční přepravy uplatní mj. vyhláška č. 175/2000 Sb., přepravní řád pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu. Na unijní se užije mj. nařízení č. 1371/2007 o právech
a povinnostech cestujících v železniční přepravě, pokud je přeprava vykonávána jedním
nebo více licencovanými železničními přepravci podle směrnice Rady 95/18 ES.
U letecké přepravy je stěžejní tzv. Montrealská úmluva331, na unijní úrovni dále také
nařízení Rady č. 2027/97 a č. 889/2002, podle kterých není přípustný jakýkoliv finanční
limit omezující odpovědnost přepravce.
Přeprava věcí je v občanském zákoníku mj. upravena v § 2555 až 2571 na základě
smlouvy o přepravě věci, jejíž podstatou je závazek dopravce odesílateli, že přepraví
věc jako zásilku z místa odeslání na místo určení a samozřejmý závazek odesílatele,
zaplatit za provedenou službu přepravné.
Dopravce nahradí škodu vzniklou na zásilce v době od převzetí zásilky do jejího
vydání příjemci. Této povinnosti se zprostí pokud:
a) prokáže, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče,
b) prokáže- li, že škodu způsobil odesílatel, příjemce nebo vlastník zásilky,
c) prokáže- li, že škodu způsobila vada či přirozená povaha zásilky, včetně
obvyklého úbytku,
330

škoda způsobená provozem dopravních prostředků je upravena v § 2927 až 2932 a škoda způsobená
při přepravě věci v §2566 až 2569 NOZ.
331

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě

116

d) upozorní- li odesílatele na vadu obalu zásilky a prokáže, že na to odesílatele
upozornil při převzetí zásilky. Byl- li vydán nákladní nebo náložní list, musí být
na něm tato skutečnost uvedena.
e) škoda byla způsobena vadným obalem, ale při převzetí zásilky, nešla taková
vada odhalit.
K jakýmkoliv ujednáním omezující dopravce v odstavci výše se nepřihlíží.
Přepravce tak objektivně odpovídá za škodu po celou dobu přepravy. v případě
zpoždění zásilky, odpovídá přepravce za vzniklou škodu na základě ustanovení §2558,
podle kterého se má za to, že dopravce provede přepravu do místa určení s odbornou
péčí v ujednané době a nebyla- li ujednána, tak bez zbytečného odkladu.

6.14.12

Škoda při vědomém darování cizí věci

Podle ustanovení § 2065 občanského zákoníku daruje- li někdo vědomě cizí věc
a zatají- li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne. Dárce může zatajit, že
jde o cizí věc, ať už je zapsaná do veřejného seznamu (v tom případě se jedná
o podvod), či nikoliv. Pokud by došlo k darování cizí věci, aniž by o tom dárce věděl,
vědět měl či mohl, posoudí se dané jednání jako omyl podle obecných ustanovení
o náhradě škody. Domnívám se však, že k takovému postupu by opravňovala pouze
situace, kdy by dárce omylem daroval cizí věc a obdarovaný o tomto omylu věděl, resp.
byl původcem omylu. Darovací smlouva by pak byla relativně neplatná. Jestli
o (ne)vlastnictví, obdarovaný nevěděl, mělo by se dané jednání posoudit jako nabytí
vlastnické práva od neoprávněného podle ustanovení § 1111332 občanského zákoníku.
Ve smyslu tohoto ustanovení je nutné chápat zatajení ohledně vlastnictví věci jako při
posuzování úmyslného jednání škůdce. Pokud opravdu došlo k naplnění této skutkové
podstaty, může obdarovaný od smlouvy odstoupit a dar vrátit.333
Škůdce nahradí škodu také v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, ale
pouze pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. Na rozdíl od kupní

332

Získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 1110, stane se
vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To
neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu.
333
DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2065 NOZ
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smlouvy, tak při darování nevznikají práva z vadného plnění. Z vady darované věci
může vzniknout toliko povinnost k náhradě škody za výše zmíněných okolností. Jestliže
obdarovaný přijal dar s vědomím o tom, že dar sebou nese vadu, na kterou ho dárce
upozornil, nemůže později pro existenci vady od smlouvy odstoupit a dar vrátit. Vada
může být jak právní tak skutkové podstaty, zjevné či skryté. I v tomto případě může
obdarovaný od smlouvy odstoupit a dar vrátit.334

6.14.13

Náhrada újmy způsobené náhodou

Až do nabytí účinnosti nového občanského se v českých zemích, byť s jistými
výjimkami, uplatňovala zásada casum sentit dominus, tedy že za náhodu se neodpovídá,
resp. odpovídá za ní poškozený.335 Dle nového újmu způsobenou náhodou nahradí ten,
který zaviněně dal ke vzniku náhody podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo
poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit. Tím došlo ke vzniku nové skutkové
podstaty- odpovědnosti za náhodu. Náhodou při tom není důsledek tzv. vyšší moci, tedy
okolnosti, které objektivně nebylo možné zamezit. Náhodě, ve smyslu § 2904 (tzv.
casus mixtus), lze zabránit už z té samotné podstaty, že k ní dojde v důsledku
zaviněného jednání. Inspiraci k tomuto získal zákonodárce z § 1311 ABGB. Podle něj
se pod pojmem náhody skrývá každá škodná událost, za niž nikdo neodpovídá, ať již ze
zákona přímo nebo v rámci diskreční pravomoci soudu při zohlednění okolností
případu.336
Domnívám se, že bude- li toto ustanovení soudy vykládáno v souladu s tím, jak
zamýšlel jeho tvůrce, můžeme se dočkat spravedlivějšího posouzení škodu
způsobujícího chování vandalů. K pochopení slouží nejlépe příklad. Vandal poškodil
požární hlásič, což po nahodilém vypuknutí požáru vyústilo v to, že složky hasičského
záchranného sboru byly povolány později než by s fungujícím hlásičem byly a tím došlo
k podstatně větší škodě, poněvadž se oheň rozšířil daleko více než by mu bylo normálně
dovoleno.

334

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef; KOLEKTIV AUTORŮ,; ŠVESTKA, Jiří, Občanský zákoníkKomentář, 2014, Wolters Kluwer a.s., §2065 NOZ
335
srov. § 2904 NOZ
336
viz Vážný 284/19,853/21, RS 835
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7

Odlišení náhrady újmy od jiných institutů

7.1

Odpovědnost za škodu/ odpovědnost za vady
V souvislosti s nabytím účinnosti občanského zákoníku vyvstala otázka

použitelnosti judikatury, resp. na která rozhodnutí soudů se bude moci odkázat jako na
ta, která s vysokou pravděpodobností odhalí výsledek sporu. Jedna z oblastí, která byla
maximálně posuzována na základě již přijaté judikatury, je oblast rozlišení
odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vadu. Odpovědnost za vadu totiž vyplývá
z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o dílo. Nejvyšší soud k tomu ve svém rozsudku ze
dne 10. 4. 2033, sp. zn. 25 Cdo 1849/2001 dovodil, že neporušení smluvní povinnosti
řádně dodat zboží nebo řádně provést objednanou službu zadává vzniku odpovědnosti
za vady i za škodu. Tyto instituty nelze zaměňovat, poněvadž každý z nich slouží
k jinému účelu, jsou založeny na rozdílných zásadách a mají jiné předpoklady vzniku.
Odpovědnost za vady se vypořádává s nedostatky poskytnuté služby nebo dodaného
zboží. Na druhou stranu odpovědnost za škodu se vypořádává s následkem porušení
povinnosti, splňují- li okolnosti zákonem požadované okolnosti. Ergo újmu spočívající
v samotné vadnosti zboží nebo v provedení služby lze odčinit pouze v rámci
odpovědnosti za vady.

7.2

Odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Oblastí náhrady újmy, kde občanský zákoník platí pouze subsidiárně je oblast
odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem. Tento specifický druh odpovědnosti je i po 1. lednu
2014 nadále upraven zák. č. 82/1998 Sb, o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Uplatní se na
škodu způsobenou
1.) státem při výkonu státní moci za podmínek stanovených tímto. Stát
odpovídá za škodu, kterou způsobily státní orgány, právnické a fyzické osoby při
výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona (tzv.
úřední osoby), orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při
výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále
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jen "územní celky v přenesené působnosti"), přičemž je nutné vzít na vědomí, že pro
účely tohoto zákona se za úřední osobu považuje též úřední osoba cizího státu po dobu
svého působení ve společném vyšetřovacím týmu na území České republiky, splňuje-li
podmínky uvedené v § 127 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
2.) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto
zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci
samostatné působnosti a
3.) Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených
tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.337 Tedy za předpokladu, že újma
vznikla nezákonným rozhodnutím vydaným v občanském soudním řízení, ve správním
řízení, v řízení podle soudního řádu správního či v řízení trestním nebo nesprávným
úředním postupem.

7.3

NOZ a Zákoník práce
I po přijetí nového občanského zákoníku zůstala úprava náhrady újmy

v soukromoprávní oblasti roztříštěná. Zákoník práce si totiž i nadále v oblasti pracovně
právních vztahů podržel svou autonomii a NOZ se tak prakticky vůbec neuplatní. Byť je
pozitivní, že aspoň v pracovně právní oblasti zůstala jistota ve formě bohaté judikatury,
neshledávám tento stav za správný a domnívám se, že by i v této oblasti mělo dojít ke
sjednocení příslušných paragrafů pod režim občanského zákoníku.

8

Závěr
Již při první konzultaci s vedoucím této práce mi bylo jasné, že se pouštím do

oblasti, která si svou šíří a složitostí nezadá s žádnou jinou. Pokusil jsem se rozebrat
jednotlivé instituty, byť ne všem se dostalo takové pozornosti, jakou zasluhují, a to jak
z pohledu teoretického, tak uvedením názorných příkladů a soudních rozhodnutí i vhled
do jejich praktického dopadu.
Pokud bych měl zhodnotit dopad nového občanského zákoníku v oblasti náhrady
škody, je a bude značný, především v oblasti náhrady nemajetkové újmy, byť vzhledem

337

srov. § 1 odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
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principům a způsobům přijatým soudy v předešlých letech, které mnohdy šly nad rámec
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., faktický dopad, až na výjimky, totiž přelomový
nebude. Zatímco oblast náhrady majetkové újmy doznala jen dílčích změn, tak oblast
náhrady té nemajetkové doznala změn zásadních. Doposavad byl zcela legitimní názor,
že bez podrobné znalosti judikatury, bylo posouzení nároku na náhradu nemajetkové
újmy pro běžného člověka skoro nemožné i kvůli úpravě v občanském zákoníku č.
40/1964, která byla jen povrchní. To bylo zcela jistě v rozporu se smyslem občanského
zákoníku jakožto normy, která má sloužit všem. Nový občanský kodex toto změnil jen
částečně. Úprava nemajetkové újmy je na jednu stranu o mnoho podrobnější a jistě z ní
lze vyčíst, na co mají lidé v určitých situacích nárok. Nicméně jim to nijak neulehčil
v tom, že úprava je, dle mého, komplikovaná, nejednoznačná a klade vysoké nároky na
právní povědomí dotčených osob. Vzhledem k tomu, jak časté a důležité jsou záležitosti
týkající se náhrady škody, je s podivem, že úprava není jednodušší a srozumitelnější.
Zásadní změnou, byť zatím velmi lehce komentovanou i ze strany odborné
veřejnosti, je posílení role soudů jakožto spolutvůrců práva. Domnívám se, že se
v tomto ohledu jedná o pozitivní změnu. Jistě je nový systém flexibilnější než jeho
předchůdce, nicméně otázkou zůstává, jestli vzhledem k tomu, že to na soudy poklade
daleko vyšší nároky, nedojde k neúměrnému prodloužení soudních řízení a v důsledku
toho i zhoršení postavení poškozených. Nejviditelnější je toto posílení v oblasti náhrady
újmy na zdraví, byť ji již Nejvyšší soud svou metodikou omezil. Jedná se jistě
o chvályhodný a profesionální počin ze strany nejvyšší soudní instance, nicméně faktem
je a zůstává, že není zcela v duchu toho, jak nový systém tvůrci občanského zákoníku
zamýšleli.
I přes výše zmíněné výhrady považuji novou úpravu jako krok vpřed, krok, díky
kterému náhrada majetkové a nemajetkové újmy lépe odpovídá evropským trendům
v oblasti deliktního práva a přispěje ke spravedlivějšímu posuzování křivd a náhrad za
ně.
Nedovoluji si odhadnout, jestli jsem touto prací splnil její základní účel zmíněný
v úvodu, tedy popsat náhradu materiální i nemateriální újmy, doufám ale, že bude pro
většinu jejích čtenářů přínosem.

121

Seznam použitých zkratek
NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
R - Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR
ABGB - Allegemeindes Bürgeliches Gesetztbuch
BGB – Bürgeliches Gesetztbuch
ÚS – Ústavní soud
NS – Nejvyšší soud
ZP- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
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práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí
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Shrnutí
Hlavním účelem této práce je poskytnutí obecného náhledu na problematiku náhrady
majetkové a nemajetkové újmy podle nového občanského zákoníku a to i pro širou
veřejnost. Popisuji tak základní principy, na kterých náhrada majetkové a nemajetkové
újmy spočívá, a trendy, kterými se bude česká úprava v budoucnu ubírat. Toho dociluji
zpravidla tím, že uvádím mnoho příkladů z praxe. Samozřejmě základním východiskem
je srovnání úpravy dvou posledních občansko-právních kodexů a to tím způsobem, že se
soustředím na odlišnosti nové úpravy.
Zatímco systém náhrady škody zůstává ve svých základních parametrech stejný, úprava
nemajetkové újmy doznala značných změn. Dosud byla oblast nemajetkové újmy, v
mezích kontinentálního právního sytému, z poměrně velké části upravena soudními
rozhodnutími. V posledních letech jsme mohli sledovat znatelný nárůst sporů v
záležitostech ochrany osobnosti včetně zvýšení náhrady za ni. Od té doby, co nový
občanský zákoník vešel na začátku roku 2014 v účinnost, je jisté, že tento trend bude i
nadále pokračovat.
První kapitola této práce popisuje základní instituty náhrady majetkové i nemajetkové
újmy z obecného hlediska. Specifické instituty a problémy spojené s náhradou
majetkové škody jsou hlavním tématem druhé kapitoly. Ta následující se logicky věnuje
újmě nemajetkové, se zaměřením na rozdílnosti nové úpravy od svého předchůdce.
Čtvrtá kapitola je věnována okolnostem vylučujícím protiprávnost a otázkám omezení
odpovědnosti za způsobenou újmu. Jak je v kontinentálním sytému práva obvyklé,
existuje vedle obecné úpravy mnoho výjimek, které upravují jisté zvláštní, neobvyklé
situace, ve kterých obecná úprava nevystihuje úmysl zákonodárce. Tato nejrozsáhlejší
část mé práce je celkem rozdělena do 26 podkapitol. V poslední kapitole popisuji
základní rozdíly mezi úpravou občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které
obsahují zvláštní úpravu náhrady škody, jako je zákoník práce, nebo zákon o
odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem.
Jsem si dobře vědom, o jak náročného úkol jsem se ve své práci pokusil, nicméně
doufám, že jejím čtenářům poskytne hledané informace a osvětlí většinu nejasností.
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Summary
The main purpose of this thesis is to provide a general overview of the problem of
compensation for material and immaterial damage under the new Civil Code and also
provide a systematic orientation for public. This thesis describes the basic principles and
trends in the vast areas of this institute, points out differences in the amount of awarded
compensation and refers to the relevant case law. Of course, the basic point of view on
this issue is a comparison of the “new” and “old” Civil Code. My intention is to
describe the new Civil Code focusing on differences from the old one.
While the system of material damage and its compensation remain mostly the same,
legal regulation of immaterial continental law system, by judge made decisions. In
recent years, an increase of disputes to protection of personality can be seen and it also
increase trend granted compensation as well. Since the new Civil Code came into force
at the beginning of 2014, it is sure that this trend will continue.
The first chapter of this thesis deals with basic institutes damage is very different. So far
it has been mostly settled, in the framework of compensation for material and
immaterial damage in general. The following chapter is focused on description of one of
the most important parts of private law, thus the preventive obligations. In the second
chapter I describe in detail and answer questions related to compensation of material
damage. The third chapter discusses the non-pecuniary loss, the part that is most
different from the previous regulation. In the next part I describe the circumstances of
exclusions and limitations of liability. The fifth chapter is devoted to special cases of
damages. As it is usual in the continental law system, a special treatment applies on
many situations in which the injury arises. This most extensive section is divided into
26 chapters. In the last chapter I point out differences between the Civil Code, Labor
Code and Act No. 82/1998 Coll., on Liability of Public Authority for Damage upon the
Illegal Decision or Incorrect Official Procedure.
I am well aware of the fact that it is a huge task to describe the whole area of
compensation of material and immaterial damages but I hope this thesis provides
readers with enough information and a shed light on most of the problems.
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