
Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v 

občanském právu – Abstrakt 
 

Předkládaná práce pojednává o problematice náhrady škody při porušení smluvní a 

mimosmluvní povinnosti. Občanský zákoník vnesl do této oblasti českého občanského práva 

celou řadu změn. Jedním z nejzásadnějších odklonů bylo opuštění generální deliktní klauzule 

obsažené v § 420 zák. č. 40/1964 Sb., které zákonodárce doprovodil také oddělením 

odpovědnosti při porušení smlouvy a zákona. Aktuálně se tak povinnost k náhradě újmy štěpí 

na deliktní, která je upravena v § 2909 a 2910 ObčZ, a smluvní v § 2913 ObčZ. Práce si klade 

za cíl tuto revoluční změnu prozkoumat komplexně a ve své souvislosti.  

Autorka se nejprve zaměřuje na základní koncepční východiska, na nichž jsou 

odpovědnost jako taková a dále též odlišení na smluvní a mimosmluvní povinnost k náhradě 

škody postaveny. Na teoretické úvahy navazuje kapitola věnující se komparativní perspektivě, 

v níž autorka upíná svoji pozornost zejména k německému a rakouskému pojetí, neboť právě 

tyto právní řádu úpravu v českém občanském zákoníku do velké míry ovlivnily. Následuje 

pojednání o vývoji sledované problematiky na našem území, v němž se rozebírá řešení 

problému od obecného zákoníku občanského až po občanský zákoník z roku 1964 a zákoník 

obchodní. 

Na tyto úvodní části autorka navazuje vlastním pojednáním o vztahu všech zkoumaných 

skutkových podstat, jmenovitě § 2909, § 2910 a § 2913 ObčZ. Autorka se zaobírá podmínkami 

odpovědnosti a srovnáním deliktního a smluvního režimu. Všímá si, že rozdíly panují v otázce 

reparace čisté ekonomické škody, odpovědnosti za pomocníky a konečně v problematice 

přičitatelnosti škody (odpovědnost za zavinění/odpovědnost za výsledek). Obdobně jako 

v zahraničí je smluvní odpovědnost pro poškozeného výhodnější. 

Je zřejmé, že zařazení konkrétního případu pod závazkovou či deliktní odpovědnost 

bude mít pro škůdce a poškozeného zásadní praktický význam. Autorka tak nejprve navrhuje 

možné přístupy, jak od sebe oba režimy odlišit. Ve světle uvedených zjištění se následně 

autorka pokouší analyzovat a umístit do nastíněné úpravy vybrané instituty občanského práva, 

které leží na pomyslné hranici mezi deliktem a smlouvou. In concreto jde o předsmluvní 

odpovědnost, vtažení třetích osob pod ochranný štít smlouvy (např. smlouva s ochrannými 

účinky vůči třetímu) a dále o vymezení smluvních povinností, zejména zda tyto zahrnují i tzv. 

povinnosti ohledu na práva a zájmy druhého smluvního partnera. 

Práce se dotýká také úlohy a zařazení povinnosti prevence (§ 2900 a § 2901 ObčZ) 

v systému náhrady škody.  

 


