
UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Mgr. Lucie Pichlerová 

 

 

Nemajetková újma v právní regulaci 

mezinárodní přepravy 

 

Disertační práce 

 

 

 

Školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

Studijní program: Teoretické právní vědy 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 18. června 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracovala samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 363 746 znaků včetně 

mezer.  

 

 

         

 

         Mgr. Lucie Pichlerová 

 

 

 

V Praze dne 18. června 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych tímto poděkovala paní prof. JUDr. Monice Pauknerové, CSc., DSc. za velkou pomoc 

při zpracování mé disertační práce a zejména za projevenou trpělivost v období mého studia. 

Dále bych ráda poděkovala své rodině, za veškerou podporu při studiu.  

 

 

 

         Mgr. Lucie Pichlerová 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. června 2019 

  



 

 

 

 

 

Obsah 

 

ÚVOD 1 

1. NEMAJETKOVÁ ÚJMA A JEJÍ POJMOVÉ VYMEZENÍ 6 

1.1. ZÁKLADNÍ POJMOVÉ VYMEZENÍ 6 

2. ÚPRAVA NÁHRADY NEMAJETKOVÉ ÚJMY OBECNĚ V ČESKÉ REPUBLICE A USA 10 

2.1. ÚPRAVA NÁHRADY NEMAJETKOVÉ ÚJMY V ČESKÉ REPUBLICE 12 

2.1.1. KOŘENY ÚPRAVY NEMAJETKOVÉ ÚJMY V KONTINENTÁLNÍM PRÁVU 12 

2.1.2. ÚPRAVA NEMAJETKOVÉ ÚJMY V ČESKÝCH ZEMÍCH VE 20. STOLETÍ 15 

 2.1.2.1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 15 

 2.1.2.2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 18 

2.1.3. SOUČASNÁ ÚPRAVA NEMAJETKOVÉ ÚJMY 20 

 2.1.3.1. Předpoklady vzniku odpovědnostního vztahu k náhradě nemajetkové újmy 24 

 2.1.3.2. Forma a stanovení výše náhrady nemajetkové újmy 29 

 2.1.3.3. Náhrada škody dle způsobené újmy 31 

 2.1.3.4. Náhrada škody s trestní funkcí 43 

2.2. VÝVOJ ÚPRAVY NÁHRADY NEMAJETKOVÉ ÚJMY V USA 46 

2.2.1. KOŘENY ÚPRAVY NEMAJETKOVÉ ÚJMY V ANGLOAMERICKÉM PRÁVU 46 

2.2.2. ÚPRAVA NEMAJETKOVÉ ÚJMY V USA VE 20. STOLETÍ 48 

2.2.3. SOUČASNÁ ÚPRAVA NEMAJETKOVÉ ÚJMY 49 

 2.2.3.1. Náhrada škody dle způsobené újmy 53 

 2.2.3.2. Náhrada škody s trestní funkcí 66 

2.3. POROVNÁNÍ VÝŠE NÁHRADY ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU V ČR A V USA 71 

2.3.1. VÝŠE NÁHRADY PŘI NEMAJETKOVÉ ÚJMĚ V USA 72 

2.3.2. VÝŠE NÁHRADY PŘI NEMAJETKOVÉ ÚJMĚ V ČESKÉ REPUBLICE 73 

2.3.3. POROVNÁNÍ VÝŠE NÁHRADY ZA NEMAJETKOVOU ÚJMU V ČR A V USA 75 

3. NEMAJETKOVÁ ÚJMA V MEZINÁRODNÍ LETECKÉ PŘEPRAVĚ 77 



 

 

 

 

 

3.1. ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI LETECKÉHO DOPRAVCE V MEZINÁRODNÍM PRÁVU 77 

3.1.1. VARŠAVSKÁ ÚMLUVA 80 

 3.1.1.1. Působnost Varšavské úmluvy 82 

 3.1.1.2. Odpovědnost dopravce v případě usmrcení a zranění cestujících 84 

 3.1.1.3. Omezení a vyloučení povinnosti k náhradě nemajetkové újmy 99 

 3.1.1.4. Finanční limity náhrady škody 101 

 3.1.1.5. Exkluzivita Varšavské úmluvy 102 

 3.1.1.6. Odpovědnost dopravce v případě zpoždění 103 

 3.1.1.7. Odpovědnost dopravce v případě zrušení letu a odepření nástupu na palubu 104 

 3.1.1.8. Soudní příslušnost, rozhodné právo a promlčení nároků 106 

3.1.2. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INSTRUMENTY VARŠAVSKÉHO SYSTÉMU 108 

3.1.3. MONTREALSKÁ ÚMLUVA 116 

 3.1.3.1. Působnost Montrealské úmluvy 119 

 3.1.3.2. Odpovědnost dopravce v případě usmrcení a zranění cestujících 122 

 3.1.3.3. Odpovědnost dopravce v případě zpoždění 130 

 3.1.3.4. Výše náhrady způsobené újmy 134 

 3.1.3.5. Procesní a kolizní problematika (exkurs) 138 

3.2. ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI LETECKÉHO DOPRAVCE V EVROPSKÉM PRÁVU 145 

3.2.1 NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ A NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 2027/97 ZE DNE 9. ŘÍJNA 1997 O ODPOVĚDNOSTI LETECKÉHO 

DOPRAVCE V PŘÍPADĚ NEHOD 146 

3.2.2 NÁHRADA ÚJMY ZA DALŠÍ DRUHY ZPŮSOBENÉ ÚJMY A NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 

261/2004 147 

4. ZÁVĚR 160 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 169 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 170 

SEZNAM POUŽITÝCH INTERNETOVÝCH ZDROJŮ 176 

SEZNAM POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 179 

SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY 183 

SEZNAM OSTATNÍCH ZDROJŮ 194 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 195 



 

 

 

 

 

ABSTRAKT 196 

KLÍČOVÁ SLOVA 197 

ABSTRACT 198 

KEY WORDS 199 

PŘÍLOHY 200 

PŘÍLOHA Č. 1 – NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ V JUDIKATUŘE ČESKÝCH SOUDŮ – 2008 – 2018 200 

PŘÍLOHA Č. 2 – SROVNÁNÍ PARITY KUPNÍ SÍLY V ČESKÉ REPUBLICE A USA 218 



 

 

 

 

1 

 

 

Úvod 

Pro právo letecké přepravy je typická snaha jednotlivých států, leteckých organizací i 

sdružení leteckých dopravců a dalších subjektů, podnikajících v leteckém odvětví,1 o jeho 

unifikaci. Od svých počátků na začátku 20. století prošla komerční letecká přeprava mnoha 

unifikačními snahami, které vyústily v přijetí více než padesáti dokumentů mezinárodního 

práva,2 které upravují dílčí části tohoto značně regulovaného odvětví. Významnou část těchto 

mezinárodních právních předpisů tvoří dokumenty upravující práva a povinnosti leteckých 

dopravců směrem k cestujícím a přepravcům zboží.  

Přestože je letecká přeprava dle statistik nejbezpečnější formou přepravy,3 nehody jsou 

bohužel nevyhnutelné, a zatímco v případě silniční přepravy se v případě nehody jedná o 

jednotky zraněných a usmrcených, nehody v letecké přepravě jsou zásadně katastrofami 

s desítkami i stovkami mrtvých a zraněných. Z tohoto důvodu je to právě odpovědnost leteckého 

dopravce v případě usmrcení, zranění nebo zpoždění cestujících a jejich zavazadel, a nákladu, 

která si dlouhodobě zasluhuje velkou pozornost. Od roku 1929, kdy byla přijata úmluva o 

sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Varšavská úmluva), bylo na 

                                                 

1 Nejvýznamnějšími sdruženími leteckých dopravců a dalších subjektů, podnikajících v leteckém odvětví jsou 

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců – IATA, Mezinárodní společnost pro letecké komunikace – SITA, 

Mezinárodní rada letišť – ACI, Mezinárodní federace sdružení dopravních pilotů – IFALPA, Asociace evropských 

leteckých společností – AEA a Asociace evropských nízkonákladových leteckých společností – ELFAA.  

2 K nejvýznamnějším patří Úmluva o mezinárodním civilním letectví, ze dne 7. prosince 1944 (č. 147/1947 Sb.); 

Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům, ze dne 19. června 1948 (č. 254/1998 Sb.); Úmluva o náhradách 

škody způsobené třetím osobám protiprávním činem, ze dne 2. května 2009 (ICAO Doc 9920); Úmluva o potlačení 

protiprávního zmocnění se letadel, ze dne 16. prosince 1970 (č. 96/1974 Sb.); Úmluva o sjednocení některých 

pravidel o mezinárodní letecké přepravě, ze dne 28. května 1999 (č. 123/2003 Sb. m. s.);   a Dohoda o mezinárodní 

letecké dopravě (známí též jako Dohoda o pěti svobodách) (Chicago, 1944),   

3 Letecká doprava je o mnoho bezpečnější než ostatní druhy dopravy. Riziko usmrcení při přepravě letadlem je 

dvanáctkrát nižší než při přepravě vlakem, šedesát dvakrát nižší než při přepravě autem a dvou tisíc sto sedmdesát 

osmkrát nižší než při přepravě na motorce. EUROSTAT. Intermediate Report on the development of railway safety 

in the European Union 2013, ze dne 20. dubna 2014. 
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mezinárodní úrovni přijato dalších osm právních předpisů, a na úrovni Evropské unie další čtyři 

nařízení, která tuto problematiku upravují. 

Významným společným principem těchto pramenů práva je ponechání otázek v těchto 

předpisech přímo neupravených k výkladu dle právního řádu soudu, který bude, dle ustanovení o 

příslušnosti soudu v těchto předpisech uvedených, případ projednávat (lex fori). Druhým 

významným principem, je pak výlučnost těchto právních předpisů v otázkách v nich upravených. 

V mnoha odborných i méně odborných článcích lze nalézt zmínku o vhodnosti výběru mezi 

dvěma či více právními řády k uplatnění nároku na náhradu škody proti leteckému dopravci, a to 

nejčastěji dle obvyklé výše náhrady poškozenému. Nejčastěji je zmiňována vhodnost výběru 

právního řádu Spojených států amerických, který je dlouhodobě i laickou veřejností považován 

za, pokud jde o náhrady škody, značně velkorysý.4 Otázka, zda je tato představa skutečně 

založena na skutečných základech by měla být primárně řešenou otázkou této práce.  

Vzhledem k fatálním důsledkům pro život člověka považuje autorka za stěžejní úpravu 

náhrady újmy týkající se odpovědnosti leteckého dopravce za smrt, újmu na zdraví a další 

nemajetkovou újmu. Ta je v současnosti na mezinárodní úrovni upravena ve Varšavské úmluvě,5 

resp. Varšavském systému a v Montrealské úmluvě,6 na úrovni evropské pak v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla náhrad a 

pomoci cestujícím v letecké přepravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 

významného zpoždění letů7 a v nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého 

dopravce v případě nehod.8 Pokud se týká celosvětové aplikovatelnosti těchto pramenů práva, 

pak za primární pramen práva úpravy odpovědnostních vztahů v mezinárodní letecké přepravě je 

                                                 

4 SUGARMAN, Stephen D. Comparative Law Look at Pain and Suffering Awards. A, 55 DePaul Law Review 399 

(2005) Berkeley: Berkeley Law Scholarship Repository, s. 399. 

5 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ze dne 12. října 1929 (č. 15/1935 Sb.). 

6 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ze dne 28. května 1999 (č. 123/2003 Sb. 

m. s.). 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci 

cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a 

kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, ze dne 11. února 2004. 

8 Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod, ze dne 9. října 1997. 
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třeba považovat Montrealskou úmluvu, která je v současnosti závazná pro 136 států světa, včetně 

Spojených států amerických a členských států Evropské unie.  

Jak již bylo zmíněno, jedním ze základních principů mezinárodních právních předpisů 

upravujících odpovědnost leteckého dopravce v případě smrti, zranění a zpoždění cestujících a 

jejich zavazadel je výlučnost těchto pramenů práva, tedy zásada, že odpovědnost leteckého 

dopravce nemůže být rozšířena nad rámec těchto předpisů. To v praxi může vést k mnohým 

problémům, vyplývajícím z výkladu nejrůznějších institutů nebo chráněných zájmů 

v jednotlivých státech.  

Od přijetí Varšavské a Montrealské úmluvy (tedy za 90 let v případě Varšavské úmluvy a 

za 20 let v případě Montrealské úmluvy) se náhled právních řádů většiny států na některé 

z těchto institutů a chráněných zájmů značně posunul. Za nejvýznamnější otázku těchto kulturně-

sociálních změn považuje autorka otázku působnosti těchto stěžejních pramenů práva na jiné 

formy nemajetkové újmy, zejména na psychickou a emocionální újmu, které nejsou v letecké 

přepravě neobvyklým jevem. Autorka se tak bude zabývat zejména otázkou aplikovatelnosti 

jednotlivých pramenů práva upravujících odpovědnost leteckého dopravce na různé druhy újmy, 

které mohou při leteckém provozu vzniknout. Aby mohla být tato otázka správně posouzena, je 

třeba provést komparaci těchto institutů a chráněných zájmů v jednotlivých právních řádech. 

Vzhledem k omezenému rozsahu této práce se autorka rozhodla pro komparaci české a americké 

právní úpravy této oblasti, jakožto zástupců dvou největších právních systémů – kontinentálního 

a angloamerického. K výběru těchto dvou právních úprav se autorka rozhodla jednak s ohledem 

na neexistenci obdobné komparace, která může být při výše zmíněném rozhodování cestujících o 

výběru pro ně nejvhodnější právní řád zcela zásadní v české literatuře a jednak z důvodu, že 

Spojené státy americké jsou nejvýznamnějším státem, pokud se jedná o počty přepravených 

cestujících americkými aerolinkami i jejich finanční obrat.   

 

První část práce 

První část práce je věnována obecnému teoretickému vymezení nemajetkové újmy jako 

takové. Právní problematika spojená s institutem nemajetkové újmy je v českém akademickém 

prostředí, a to vzhledem ke své poměrně krátké existenci, často opomíjena. Není tedy divu, že 

komplexní analýza přístupu k nemajetkové újmě v jednotlivých právních řádech, dokonce 

v jednotlivých právních systémech zcela chybí. Tato chybějící teoretická analýza však může 
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v praxi působit značné potíže, a to zejména s ohledem na výlučnost výše uvedených právních 

pramenů v otázkách v nich upravených. Varšavská úmluva, jakožto jeden ze základních pramenů 

úpravy odpovědnosti leteckého dopravce tak například stanoví svoji působnost „pouze“ na 

„poškození na těle,“ Montrealská úmluva v této souvislosti hovoří o „zranění cestujícího.“ 

Výklad těchto pojmů žádný z obou dokumentů neposkytuje. Správná definice nemajetkové újmy 

a její teoretické vymezení je tedy zcela zásadní pro další zkoumání působnosti těchto pramenů 

práva a práv cestujících v jednotlivých právních řádech. 

V letecké přepravě vznikají nejčastěji tři druhy nemajetkové újmy – újma na zdraví, 

emocionální újma způsobená prožitým stresem nebo jinak nekomfortní situací, a nemajetková 

újma způsobená tím, že se cestující kvůli zpoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu 

nedostane včas na místo určení (např. cestující nestihne kvůli zpoždění důležitou schůzku, která 

má vliv na jeho další život). 

 

Druhá část práce 

Druhá část práce se věnuje úpravě náhrady nemajetkové újmy obecně ve dvou zkoumaných 

právních řádech – v právní úpravě České republiky a Spojených států amerických. Úvodní část je 

věnována vývoji institutu nemajetkové újmy a náhrady újmy v obou zemích. Hlavní část si pak 

klade za cíl popisným způsobem umožnit čtenáři nahlédnout do aktuální úpravy a jejích trendů. 

Poslední část se věnuje srovnání právní úpravy nemajetkové újmy, a to zejména její výše v obou 

zemích. Zároveň je v této části řešena jedna ze stěžejních otázek této práce, tedy zda výběr 

právního řádu Spojených států amerických, který je dlouhodobě považován za, pokud jde o 

náhrady škody, značně velkorysý je skutečně pro spory o náhradu nemajetkové újmy, vhodný.  

 

Třetí část práce 

 Třetí část práce je věnována úpravě nemajetkové újmy a její náhradě, vznikající 

v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou. Úvodní část je věnována vývoji mezinárodní 

úpravy, s důrazem na přístup Spojených států amerických k vyjednávání o znění Varšavské 

úmluvy, jejích novelizací a dodatků a k Montrealské úmluvě, který je považován za 

kontroverzní, a který mohl být také důvodem pro úvahy o vhodnosti výběru právního řádu 

Spojených států amerických, popsané výše. Hlavní část se pak zabývá úpravou nemajetkové 

újmy v jednotlivých mezinárodních a evropských pramenech práva odpovědnosti leteckého 
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dopravce, zejména výkladem těchto pramenů úpravy judikaturou soudů obou zkoumaných zemí, 

a jejich komparací. 

 

Čtvrtá část práce 

 V závěru se autorka věnuje jednak zodpovězení otázek, které jsou předmětem dílčích 

závěrů jednotlivých částí této práce, jednak vývoji přístupů k nemajetkové újmě a jejím 

náhradám od počátku existence mezinárodní úpravy odpovědnosti dopravce a očekáváním jejich 

budoucího vývoje.  
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1. Nemajetková újma a její pojmové vymezení 

1.1 .  Základní pojmové vymezení 
 

Pojem nemajetkové nebo také imateriální újmy je základním pojmem soukromého 

práva,9 jemuž se v posledních letech dostává stále větší pozornosti. Moderní právo v 

celosvětovém kontextu vychází z principu, že každý zájem je hodný ochrany, a jeho narušení 

tedy může být předmětem povinnosti k náhradě škody. Mezi takové zájmy může patřit i zájem 

na zachování tělesné a duševní integrity nebo zachování emoční rovnováhy.  

Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro 

poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, 

jména, důstojnosti nebo soukromí osoby. Nemajetková újma může mít různou podobu – 

fyzickou bolest, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy apod. Tyto hodnoty jsou 

chráněny jako přirozená práva člověka,10 zahrnutelná do kategorie základních lidských práv, 

dosahujících mimořádné důležitosti. Následky takové újmy na přirozených právech člověka 

bývají zpravidla závažné a často se projeví i v majetkových poměrech poškozeného.  

Náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých okolností požadovat nejenom přímo 

dotčené osoby, ale i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí, které nelze jinak 

odčinit. Nemajetková újma v zásadě představuje buď újmu na osobnostních právech 

poškozeného, anebo újmu na osobě jako takové. 

V právní teorii, a to zejména evropské se někdy hovoří o tzv. tripartitě reparabilních újem 

– materiální újmě, nemateriální újmě a újmě na zdraví. Toto pojetí chápe újmu na zdraví jako 

svébytnou kategorii újmy ležící na pomezí majetkové (materiální) újmy a nemajetkové 

(imateriální újmy). V současnosti se však na úkor této tripartitní kategorizaci reparabilních újem 

dostává do popředí dualistický model, který rozlišuje dva základní druhy újmy – újmu 

                                                 

9 Pojem nemajetkové újmy a její náhrady lze dohledat také ve veřejném právu, zejména v právu trestním při 

zkoumání následků trestného činu do osobnostních poměrů oběti, nebo v právu správním při zkoumání dopadů 

nepřiměřeně dlouhého řízení. 

10 Účelem přirozených práv člověka je chránit hodnoty pevně sepjaté s existencí člověka, jako jsou zejména život, 

zdraví, individuální svoboda projevu, soukromí, vážnost, čest, důstojnost nebo usilování o vlastní štěstí. 
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majetkovou a nemajetkovou, přičemž za nemajetkovou újmu, resp. dokonce její závažnou, ne-li 

nejzávažnější formu je považováno právě ublížení na zdraví a usmrcení.11  

Siewert Lindenbergh, profesor soukromého práva na Univerzitě v Rotterdamu definuje 

nemajetkovou újmu jako „ztrátu, způsobenou poškozením věci nebo zájmů, 12 které samy o sobě 

nemají na finančním trhu žádnou ekonomickou cenu nebo hodnotu.13  

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky Petr Vojtek popisuje nemajetkovou 

újmu jako „typ újmy, která oproti škodě pokrývá nepříznivý dopad škodné události do jiných než 

majetkových hodnot“ a dodává, že „by bylo možno ji nazvat i škodou morální, ideální, 

imateriální, za kterou poškozenému může náležet peněžitá – materiální – satisfakce (odškodnění, 

odčinění). Projevuje se ve stěží definovatelné sféře vnímání obtíží, nepohodlí, stresu, obav a 

jiných nežádoucích účinků spojených se zásahem do základních lidských hodnot. Dílčí definicí 

bez patřičného obsahového vymezení je poukaz na duševní útrapy, které se mohou rovněž 

projevit jako nepříznivý následek zásahu do přirozených práv člověka. Jde o stav, kdy vnímání 

účinků zásahu přesáhne běžnou úroveň diskomfortu a projeví se v silnější intenzitě pociťovaných 

nesnází již jako bolestně prožívaná záležitost.“14 

V praxi i v odborné literatuře často činí problém rozlišování nemajetkové újmy 

v závislosti na poškozeném zájmu, zejména zda je tato nemajetková újma způsobilá způsobit 

další, čistě majetkovou škodu.15 Je tak například velmi obtížné izolovat újmu na zdraví na čistě 

                                                 

11 Např. KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY. Náhrada újmy v novém občanském 

zákoníku. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013, s. 10, dostupný z:  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_nahrada_ujmy.pdf. [1. 5. 

2019]. 

12 Jako příklad uvádí Siewert Lindebergh poškození věci s primárně sentimentální hodnotou, například alba 

svatebních fotografií, bolesti a utrpení v důsledku fyzického zranění, poškození osobní pověsti nebo smrti člověka. 

13 LINDENBERGH, Siewert. KIPPERSLUIS, Peter. Non pecuniary losses. Rotterrdam Institute of Private Law. 

2009. s. 2. 

14 VOJTEK, Petr. PÚRY, František, Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

15 LINDENBERGH, Siewert. KIPPERSLUIS, Peter. Non pecuniary losses. Rotterrdam Institute of Private Law. 

2009. s. 2. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_nahrada_ujmy.pdf
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nemajetkovou újmu, když právě z této újmy často pramení újma majetková spočívající ve ztrátě 

nebo omezení profesních i životních příležitostí.  

Nemajetková újma nejčastěji pramení ze zásahu do integrity člověka, tedy do jeho života 

a zdraví. Z tohoto důvodu je větší část práce věnována právě nemajetkové újmě z protiprávních 

zásahů do integrity člověka. Nemajetková újma vyplývající z určitého nepohodlí, nebo 

emocionální nedostatečnosti není společností považována za natolik závažnou. Z toho vyplývá 

také její poměrně krátká existence, kdy v některých právních řádech není tento druh nemajetkové 

újmy uznáván doposud a v některých právních řádech je uznáván pouze jako součást 

nemajetkové újmy na zdraví. 

Skutečnost, že subjekt, jenž se dopustil protiprávního jednání, jímž způsobil majetkovou 

škodu nebo jinou újmu, je za toto své jednání odpovědný, je jedním ze základních předpokladů 

fungování společenských vztahů. Základními předpoklady vzniku odpovědnostního vztahu jsou: 

a) porušení právní povinnosti;16 

b) vznik újmy; 

c) existence příčinné souvislosti mezi a) a b); a 

d) zavinění, jde-li o odpovědnost subjektivní. 

Z hlediska zaměření této práce na odpovědnost za nemajetkovou újmu v právní regulaci 

mezinárodní přepravy je kromě dělení odpovědnosti dle druhu porušené povinnosti stěžejní 

dělení podle následku, který byl protiprávním jednáním způsoben, a to na odpovědnost za 

majetkovou a nemajetkovou újmu.  

Pod pojem nemajetkové újmy jde zjednodušeně řečeno podřadit jakoukoliv újmu, která 

pro poškozeného neznamená majetkovou škodu – tedy přímou ztrátu na majetku nebo ušlý zisk. 

Nemajetkovou újmu lze nejobecněji rozdělit na újmu na osobnostních právech poškozeného a na 

újmu na osobě jako takové. Vzhledem k této obsáhlosti a možným variantám způsobení 

nemajetkové újmy se nelze divit, že úprava navazujících závazkových právních vztahů je značně 

roztříštěná, a to zejména pokud se jedná o právní vztahy, v nichž se objevuje mezinárodní prvek. 

                                                 

16 Občanský zákoník používá pojem „porušení povinnosti,“ příp. „protiprávní čin“, občanský zákoník z roku 1964 

používal pojem „protiprávní jednání.“ 
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V letecké přepravě vznikají nejčastěji tři druhy nemajetkové újmy – újma na zdraví, 

emocionální újma způsobená prožitým stresem nebo jinak nekomfortní situací, a nemajetková 

újma způsobená tím, že se cestující kvůli zpoždění, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu 

nedostane včas na místo určení (např. cestující nestihne kvůli zpoždění důležitou schůzku, která 

má vliv na jeho další život). Úprava nemajetkové újmy v mezinárodních smlouvách není 

jednotná. Při tvorbě Varšavské i Montrealské úmluvy, kterým je věnována podstatná část této 

práce, byla náhrada jiné nemajetkové újmy než újmy na zdraví pouze okrajovým jevem ve 

většině světových právních řádů,17 z tohoto důvodu Montrealská úmluva jinou nemajetkovou 

újmou, než je újma na zdraví vůbec neupravuje. Naproti tomu například Světová zdravotnická 

organizace (WHO) definuje ve své Ústavě18 zdraví jako stav fyzické, psychické, sociální 

a estetické pohody člověka. Tedy vychází z předpokladu, že i emocionální zdraví je chráněnou 

hodnotou a jeho narušení je třeba chápat jako nemajetkovou újmu.  

  

                                                 

17 Český občanský zákoník a jeho výklad, jenž v období přijímání Montrealské úmluvy vykládal škodu jen jako 

újmu ve formě poruchy, která nastala na majetkovém vztahu, nebo se alespoň takového vztahu týkala. 

18 SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (WHO). Ústava Světové zdravotnické organizace. New York: 

1946. Dostupná z: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf   [1. 5. 2019]. 
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2. Úprava náhrady nemajetkové újmy obecně v České republice a 

USA 

Český právní řád a právní řád Spojených států amerických, vzhledem k jejich zařazení do 

odlišné právní kultury, se významně odlišují ve způsobu tvorby, interpretaci i aplikaci práva.  

Český právní řád je zástupcem kontinentální právní kultury, konkrétně jejího románsko-

germánského okruhu. Kontinentální typ právní kultury, vytvořený pod vlivem římskoprávní 

tradice, se vyznačuje zejména důrazem na tzv. psané právo. Právní řád Spojených států 

amerických je naproti tomu nejvýznamnějším zástupcem angloamerického typu právní kultury. 

Ten se oproti kontinentálnímu typu právní kultury vyznačuje mnohostí právních pramenů19 a 

širokým uplatněním soudních precedentů. Angloamerický právní systém se dále vyznačuje 

absencí dělení práva na právo soukromé a právo veřejné,20 což vede k některým nepřesnostem 

při komparaci obou právních řádů v této práci. 

Přes výše uvedené principiální odlišnosti dochází po staletí k vzájemnému ovlivňování 

obou právních systémů. Již ve středověku tak například na území Anglie, tedy místě vzniku 

tradice angloamerického právního systému, můžeme pozorovat koexistenci angloamerického 

práva s právem kontinentálním – církevní soudy uplatňovaly kanonické právo a diplomatické a 

námořní soudy uplatňovaly římské právo.21 V období kolonizace dnešního území Spojených 

států amerických pak můžeme pozorovat významný vliv kontinentálního práva na území dnešní 

Lousiany, kde je dodnes státní právo22 založeno na právu kontinentálním.23 Obdobně je možné 

pozorovat tyto tendence i v dalších státech na jihu USA. Například v Kalifornii je občanský 

zákoník uspořádán do sekcí odrážejících tradiční kategorie římského občanského práva.24 Stopy 

                                                 

19 Vedle psaného práva, tvořeného zejména zákony a jinými právními předpisy se uplatňují také soudní precedenty. 

GERLOCH, Aleš, Teorie práva, 6. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 107. 

20 GERLOCH, Aleš, Teorie práva, 6. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 108. 

21 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IN BERKELEY. The Robbins Collection. Dostupné z: 

https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html   [20. 11. 2018 ]. 

22 State Law. 

23  Lousiana byla kolonizována Francií a Španělskem a v roce 1803 prodána Francií. 

24 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IN BERKELEY. The Robbins Collection. Dostupné z: 

https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html  [20. 11. 2018 ]. 

https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html
https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html
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kontinentálního práva lze pozorovat i při vytváření soudních precedentů. Často citovaným 

příkladem jeho použití je případ Pierson v. Post z roku 1805, týkající se majetkového sporu mezi 

dvěma lovci nad liškou, ve kterém soudce Newyorského soudu citoval římský zákon o přírodě a 

držení volně žijících zvířat.25 

  

                                                 

25 UNIVERSITY OF CALIFORNIA IN BERKELEY. The Robbins Collection. Dostupné z: 

https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html  [20. 11. 2018 ]. 

https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/CommonLawCivilLawTraditions.html
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2.1 . Úprava náhrady nemajetkové újmy v České republice 
 

2.1.1. Kořeny úpravy nemajetkové újmy v kontinentálním právu 

 

Římské právo, které dalo základ evropskému právu pojem osobnostních práv, a tedy ani 

náhrady nemajetkové újmy neznalo.26 V tomto období můžeme pozorovat vytváření základních 

zásad, z nichž právo na náhradu nemajetkové újmy vychází. První formulovaná zásada „že 

obligační nárok na náhradu škody vzniká z každého zaviněného porušení cizích právních zájmů" 

vznikla někdy kolem roku 600 v období aplikace justiniánského práva.27  

V období středověku můžeme na území dnešní České republiky, v zemích Koruny české, 

dohledat zmínky týkající nemajetkové újmy v zásadě pouze v oblasti trestního práva. 

Soukromoprávní možnost náhrady nemajetkové újmy poškozeným či pozůstalými v případech 

smrti poškozeného v zásadě nebyla možná. 

Za skutečný počátek rozvoje právní úpravy nemajetkové újmy můžeme považovat 17. 

století, kdy spolu s rozvojem přirozenoprávních teorií došlo k přijetí prvních předpisů 

obsahujících právo na ochranu osobnosti. 28  Jedním z těchto práv je i právo na svobodu a 

rovnost člověka. V Evropě lze za nejvýraznější mezník ve formulaci, vyhlášení a uzákonění práv 

a svobod člověka považovat Deklaraci práv člověka a občana29 a ve Spojených státech 

amerických v Deklaraci nezávislosti Spojených států.30  

                                                 

26 KNAP, Karel. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 2004. Praktické příručky (Panorama). s. 39.  

27 Jedná se o aplikaci práva dle kodifikace římského práva „Corpus iuris civilis,“ provedené kolem roku 530 na 

podnět císaře Justiniána I.  

28 Jedná se o následující díla: ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního 

práva. Překlad Jarmila Veselá. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002; MONTESQUIEU, Charles Louis de. O duchu 

zákonů. Překlad Stanislav Lyer. Aleš Čeněk, 2003; LOCKE, John. Dvě pojednání o vládě. Praha: NČSAV 1965, str. 

139. 

29 Deklarace práv člověka a občana (La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ze dne 26. srpna 1789. 

30 Deklarace nezávislosti Spojených států amerických (United States Declaration of Independence), ze dne 4. 

července 1776. 



 

 

 

 

13 

 

 

Nemajetková újma v Českých zemích na počátku 19. století 

Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (dále také jako ,,ABGB“) věnoval náhradě 

škody a nemajetkové újmy celou třicátou hlavu „O právu na náhradu škody a dostiučinění.“ 

ABGB rozeznává tři typy vzniku škody a nemajetkové újmy - protiprávní čin, opomenutí jiné 

osoby a náhodu.31 ABGB upravoval smluvní i mimosmluvní povinnost, když stanovil, že „každý 

jest oprávněn požadovati na škůdci náhradu škody, kterou mu způsobil ze zavinění, ať byla 

škoda způsobena přestoupením smluvní povinnosti nebo bez vztahu ke smlouvě.“32  

Škoda měla být nahrazena obdobně jako dle stávající právní úpravy nejprve uvedením 

v předešlý stav. V případě, že uvedení v předešlý stav nebylo možné, měla být škoda nahrazena 

odhadní cenou.33 V případech škody způsobené úmyslně nebo z vědomé34 nedbalosti byl 

„poškozený oprávněn žádati plné zadostiučinění,“ tedy náhradu utrpěné škody, ušlý zisk a na 

„shlazení způsobené urážky,“ v ostatních případech byl poškozený oprávněn žádat pouze 

odškodnění, tedy vlastní náhradu škody.35  

Pojem škody definoval ABGB jako „újmu, která byla někomu učiněna na jmění, právech 

anebo jeho osobě.“ Dle komentáře k ABGB bylo třeba za škodu dle výše uvedeného ustanovení 

třeba považovat „všechno, co jest vůbec právně relevantní“,36 tedy i nemajetkovou újmu, o které 

právní literatura této doby mluví nejčastěji jako o „citové újmě.“37 Z výše uvedené definice, 

konkrétně chráněných objektů skrývajících se pod slovy „na právech anebo jeho osobě“ je 

                                                 

31 Ustanovení § 1284 Všeobecného občanského zákoníku. 

32 Ustanovení § 1295 Všeobecného občanského zákoníku. 

33 Ustanovení § 1323 Všeobecného občanského zákoníku. 

34 Všeobecný občanský zákoník hovoří v § 1324 o tzv. nedbalosti nápadné, která byla postavena na roveň zavinění 

úmyslnému. V případě škody, způsobené „ze zlého úmyslu nebo z nápadné nedbalosti, byl poškozený oprávněn 

žádati plné zadostiučinění; v ostatních případech jen vlastní odškodnění.“ 

35 Ustanovení § 1324 ve spojení s § 1324 Všeobecného občanského zákoníku. 

36 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937 str. 662. 

37 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937 str. 672. 
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zřejmé, že pod ustanovení ABGB bylo možné podřadit celou škálu typů zásahu do 

nemajetkových poměrů osob. Z dalších ustanovení § 1325 - 1330 lze pak dovozovat, že touto 

nemajetkovou újmou bylo rozuměno tělesné poškození,38 smrt,39 újma na cti ženy,40 újma na 

osobní svobodě41 a újma na cti.42 Je vhodné dodat, že v případě těchto právem chráněných zájmů 

přicházela v úvahu kromě náhrady nemajetkové újmy často také náhrada škody hmotné. 

Ad 1) Újma způsobená poškozením na těle 

Všeobecný občanský zákoník stanovil povinnost škůdce „zapravit léčebné náklady 

poškozeného; nahradit mu ušlý nebo, stane-li se poškozený neschopen výdělku, také budoucně 

ucházející výdělek; a zaplatit mu na žádost kromě toho bolestné, přiměřené vyšetřeným 

okolnostem.“43 a v případě zohyzdění, zvláště pak žen „přihlížeti, pokud může to býti na 

překážku jejímu lepšímu zaopatření“,44 tedy nahradit „ušlý zisk, plynoucí ženě z vhodného 

sňatku.“ V případě poškození na těle tak ABGB přiznával náhradu složenou z úhrady nákladů na 

léčbu poškozeného, náhradu újmy na výdělku,45 bolestné a případnou újmu způsobenou 

zohyzdněním poškozeného. Poškozením na těle byly dle judikatury kromě způsobení fyzického 

zranění rozuměny také zásahy do duševní integrity jednotlivce, které mohly mít za následek 

psychické poruchy nebo depresivní stavy.46 Zvláštním druhem chráněného zájmu byl zájem na 

dobrém estetickém stavu člověka, zejména ženy. Poškozením na těle, za jehož způsobení soudy 

přiznávaly náhradu škody tak bylo např. i oholení vlasů ženě. 

 

                                                 

38 Ustanovení § 1325 až 1326 Všeobecného občanského zákoníku. 

39 Ustanovení § 1327 Všeobecného občanského zákoníku. 

40 Ustanovení § 1328 Všeobecného občanského zákoníku. 

41 Ustanovení § 1329 Všeobecného občanského zákoníku. 

42 Ustanovení § 1330 Všeobecného občanského zákoníku. 

43 Ustanovení § 1325 Všeobecného občanského zákoníku 

44 Ustanovení § 1326 Všeobecného občanského zákoníku. 

45 Újmou na výdělku byly dle soudobé judikatury veškeré příjmy, které poškozenému ušly v období léčby a dále 

také rozdíl v budoucích příjmech poškozeného způsobený poškozením na těle. 

46 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937 str. 911. 
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Pojem nemajetkové újmy byl poprvé v českém právním řádu použit právě zde. Sumou 

nároků, které byly kryty újmou na zdraví nebo životě, byly léčebné výlohy, ztráta na výdělku 

současném i budoucím, bolestné, náhrada za zohyzdění a při úmrtí poškozeného se hradily 

pozůstalým náklady na výživu. Stanovení výše náhrady škody byla plně v působnosti 

příslušného soudu. 

 

2.1.2. Úprava nemajetkové újmy v českých zemích ve 20. století 

Po vzniku Československa v roce 1918 byly vzápětí předpisy nahrazeného státního 

zřízení – Rakousko – Uherska přejaty do právního řádu československého. Pro území Čech tak 

bylo přejato právo rakouské, jehož stěžejním občanskoprávním předpisem byl ABGB a pro 

území Slovenska právo uherské, založené na obyčejovém právu.   

 

2.1.2.1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník47 (dále také jako Občanský zákoník z roku 

1964) zavedl úpravu osobnostního práva jako takového a upravoval u náhrady škody na zdraví a 

životě jak majetkové nároky, které měly kompenzovat peněžitou újmu vzniklou zásahem do 

tělesné integrity, tak nemajetkovou újmu, jejímž účelem bylo zmírnění nemajetkové újmy 

poškozeného, příp. jeho blízkých.  

Občanský zákoník z roku 1964 definici pojmu újma neobsahoval, výkladem předmětných 

ustanovení však lze dovodit, že tento zákon pracuje s třemi koncepty této újmy. Újmou na zdraví 

ve spojení se spotřebitelskými právy podle § 56 odst. 3, písm. a), když stanoví, že „nepřípustná 

jsou zejména smluvní ujednání, která vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání 

či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví.“ Dále s nemajetkovou 

újmou na osobnostních právech člověka podle § 13 odst. 1 a 2, když stanoví, že  „fyzická osoba 

má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu 

její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené 

                                                 

47 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ze dne 26. února 1964.  
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zadostiučinění; a pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména 

proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, 

má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.“ Třetím z těchto 

konceptů, který není blíže specifikován, pracuje s pojmem újma jakožto s určitým nežádoucím 

jevem, který je způsobilý způsobit dotčeným osobám škodu.48 Ivo Telec uvádí, že se jedná o 

„ohrožení subjektivních občanských práv; které je jedním z předpokladů vzniku občanskoprávní 

odpovědnosti.“49 

Pokud se jedná o újmu na zdraví, ani ta není v Občanském zákoníku z roku 1964 

definována. Ivo Telec v právnickém slovníku z roku 1999 uvádí, že obsahem nároku na náhradu 

škody na zdraví se rozumí „účelné náklady spojené s léčením poškozeného, jednak náhrada 

ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, dále náhrada za vytrpěné 

bolesti (bolestné) a za ztížení společenského uplatnění. Došlo-li k usmrcení poškozeného, hradí 

se náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady spojené s pohřbem poškozeného; 

pozůstalým osobám (vyjmenovaným v zákoně) se poskytuje jednorázové finanční odškodnění 

újmy vzniklé usmrcením poškozeného. Každý z uvedených nároků je nárokem samostatným, což 

má význam i z hlediska jejich promlčení. Rozsah těchto nároků vyplývá přímo z Občanského 

zákoníku z roku 1964 (§ 444 a n.) nebo z jiných právních předpisů (např. vyhlášky č. 440/2001 

Sb.). Pokud jde o způsob jejich náhrady, hradí se vždy v penězích.“  

Náhrada újmy na zdraví byla stanovena od roku 1965 vyhláškou č. 32/1965 Sb., o 

odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění50 a od roku 2002 Vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (tzv. 

bodové vyhlášky), určující výši náhrady za bolestné a ztížení společenského postavení. Náhradu 

ostatních forem nemajetkové újmy pak bylo možno žalovat podle § 13 Občanského zákoníku 

                                                 

48 Např. Ustanovení § 116 nebo § 33b odst. 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

49 TELEC, Ivo. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. Beck-Online. 

50 Vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, změněná vyhláškou č. 

84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění; 

vyhláškou č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.; a vyhláškou č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky 

č. 76/1981 Sb. 
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z roku 1964, který obecně stanovil právo fyzické osoby „se zejména domáhat, aby bylo upuštěno 

od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky 

těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění,“51 a pokud by takové zadostiučinění 

nebylo dostatečné, pak „právo poškozeného „na náhradu nemajetkové újmy v penězích.“52 

V období účinnosti Občanského zákoníku z roku 1964 zmiňuje nároky z nemajetkové 

újmy také zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a to konkrétně 

v ustanovení § 43 a § 228, který uložil trestnímu soudu povinnost rozhodnout v adhezním řízení i 

o náhradě nemajetkové újmy způsobené trestným činem. Petr Vojtek zmiňuje například 

rozhodnutí Nejvyššího soudu,53 podle kterého na základě tohoto ustanovení bylo za použití § 13 

občanského zákoníku z roku 1964 uloženo škůdci odčinění nemajetkové újmy vzniklé dotčením 

osobnostní integrity znásilněním poškozené ve výši 500.000 Kč.54 

Z výše uvedeného lze dovodit, že škoda a nemajetková újma a jim odpovídající formy 

náhrady tvořily dle Občanského zákoníku z roku 1964 dva oddělené instituty a v případě řízení 

na náhradu způsobené újmy bylo třeba postupovat podle různých zákonných ustanovení. To 

potvrdil i Nejvyšší soud v řízení ve věci 30 Cdo 154/2007,55 kdy v řízení v němž žalobkyně 

žalovala zdravotnické zařízení o náhradu újmy ze zásahu do osobnostních práv žalobkyně na 

zdraví, důstojnost a soukromí chráněných § 11 a násl. Občanského zákoníku z roku 1964, a to 

z důvodu jí způsobené újmy na zdraví spočívající ve vzniku popálenin druhého a třetího stupně 

na tkáni pravé plíce při zvolení léčebného postupu non lege artis tímto zdravotnickým zařízením. 

Nejvyšší soud v tomto usnesení vyložil, že není pravda, že „uplatnění nároků z titulu práva na 

ochranu osobnosti supluje, resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady škody podle § 442 a násl. 

ObčZ (resp. § 420 a násl. ObčZ), neboť se jedná o zcela svébytné a samostatné nároky 

podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou poskytuje občanský zákoník.“ 

                                                 

51 Ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

52 Ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

53 Rozsudek Nejvyššího soudu 8 Tdo 46/2013 ze dne 19. června 2013, Rt 14/2014. 

54 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

55 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 154/2007 ze dne 28. června 2007, C 5362. 
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Jak uvádí Ivo Telec, zúžení pojetí škody na problematiku „pouhé“ majetkové ztráty, 

„nelze lehce odsoudit jako výraz jednoduchého materialismu socialistického práva, neboť je 

vlastní i vyspělým právním úpravám (např. německé, švýcarské).“ V těchto dalších právních 

řádech však nedocházelo k úplnému odmítnutí náhrady jiné než majetkové škody s výjimkami v 

rámci náhrady újmy na zdraví (bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění). V českém 

právním řádu toto materialistické pojetí vydrželo i po změně státního uspořádání, kdy i právní 

úprava po změnách provedených zákonem č. 509/1991 Sb. vycházela z koncepce, že se hradí 

pouze majetková újma (škoda) s výjimkami v rámci náhrady újmy na zdraví (bolestné, náhrada 

za ztížení společenského uplatnění). 

 

2.1.2.2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Při rekodifikaci občanského práva v letech 2009 až 2012, jejímž výsledkem bylo přijetí 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník56 a dalších důležitých právních předpisů, byl věnován 

velký prostor také úpravě náhrady majetkové i nemajetkové újmy. Občanský zákoník upravuje 

náhradu majetkové a nemajetkové újmy téměř ve sto paragrafech.57   

Občanský zákoník v této oblasti zpřesnil terminologii a systematiku právní úpravy, posílil 

právní postavení poškozeného, upřednostnil nahrazení škody uvedením do předešlého stavu, 

rozšířil případy nemajetkové újmy, zrušil paušální limity pro výpočet náhrad za ublížení na 

zdraví a usmrcení, nastavil širší možnosti smluvní limitace a rozpracoval zvláštní případy vzniku 

škody.58 

                                                 

56 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3. února 2012. 

57 Náhradu majetkové a nemajetkové újmy upravuje občanský zákoník v § 2894 – 2990. V předcházejícím 

občanském zákoníku bylo úpravě náhrady majetkové a nemajetkové újmy věnováno pouze 35 paragrafů, a to § 415  

– 450. 

58 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Nový občanský zákoník. Náhrada újmy. Dostupné 

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/nahrada-ujmy/obecne [1. 5. 2019]. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/nahrada-ujmy/obecne
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Oproti předcházející úpravě, která, jak již bylo řečeno, ne vždy správně rozlišovala mezi 

škodou a jinou újmou,59 a která často případy odpovědnosti spojovala se škodou majetkovou 

jako tzv „skutečnou škodou“ a „tím, co poškozenému ušlo (ušlý zisk),“ občanský zákoník mimo 

členění odpovědnosti dle druhu porušené povinnosti rozděluje odpovědnost také dle následku, 

který byl protiprávním jednáním způsobem – na odpovědnost za majetkovou újmu (škodu) a 

odpovědnost za jinou (nemajetkovou, imateriální) újmu. Okruh případů nemajetkové újmy však 

občanský zákoník příliš nerozšířil. Jedná se v zásadě o dva okruhy případů, kde je škůdce 

povinen kromě majetkové újmy nahradit i nemajetkovou újmu.60 Jednak je to v případech, kdy 

tak zvlášť stanoví zákon, a dále v případech výslovného ujednání mezi stranami.  

Velký rozdíl oproti předcházející úpravě přinesl občanský zákoník v oblasti způsobů 

náhrady nemajetkové újmy.61 U újmy při ublížení na zdraví bylo upuštěno od vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví stanovených maximálních hodnot náhrady. To značně usnadnilo 

možnost přizpůsobit výši náhrady konkrétním okolnostem daných případů.62 Další změnou je 

zvýšení smluvní volnosti při vzdání se práv, které vzniknou v budoucnu. Tento typ dohod oproti 

předcházející úpravě není zakázaný, nicméně v oblasti nemajetkové újmy bude smluvní limitace 

náhrady újmy značně omezená. Například není možné vyloučit povinnost náhrady újmy 

způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti, či povinnost nahradit újmu na zdraví, životě nebo 

dalších přirozených právech člověka.63 

                                                 

59 Např. v případě náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění dle § 441 odst. 1 nelze hovořit vysloveně o 

materiální škodě, neboť bolest jakožto kategorie fyzikální či biologická v sobě prvek „majetného vyjádření“ 

neobsahuje. Náhrada škody v tomto případě plní spíš úlohu satisfakce (tedy náhradě za nemajetkovou újmu). 

60 Ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku. 

61 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník užívá pojem „škoda na zdraví,“ zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

používá přesnější pojem „ublížení na zdraví.“ Pojem škoda pak používá pouze pro majetkovou újmu.  

62 KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY, Náhrada újmy v novém občanském zákoníku. 

Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013, s. 12, dostupný z:  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_nahrada_ujmy.pdf [1. 5. 

2019]. 

63 KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY, Náhrada újmy v novém občanském zákoníku. 

Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2013, s. 13, dostupný z:  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_nahrada_ujmy.pdf
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2.1.3. Současná úprava nemajetkové újmy  

Zakotvení práva na náhradu nemajetkové újmy v českém právním řádu 

V českém právním řádu je nemajetková újma upravena na nejvyšší úrovni v Ústavě,64 

když v čl. 1 odst. 1 je hlavním ze základních pilířů, na nichž je postavena Česká republika, 

jmenována „úcta k právům a svobodám člověka“, a dále v Listině základních práv a svobod.65 

Listina základních práv a svobod se hlouběji věnuje osobnostním právům všeobecně i jeho 

jednotlivým složkám.  

 

Náhrada škody a nemajetkové újmy v soukromém právu 

Podrobně je nemajetková újma upravena v českém právním řádu v občanském zákoníku. 

Náhrada újmy je upravena v části čtvrté občanského zákoníku,66 upravující relativní majetková 

práva, v hlavě třetí, upravující závazky z deliktů.67 Z tohoto zařazení68 v systematice občanského 

zákoníku nelze dovozovat, že deliktem, na základě, něhož vzniká právo na náhradu nemajetkové 

újmy může být jak porušení zákona, tak porušení smlouvy. Naopak občanský zákoník výslovně 

odděluje smluvní a mimosmluvní náhradu škody.69 Občanský zákoník upravuje v základních 

                                                                                                                                                             

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_nahrada_ujmy.pdf [1. 5. 

2019]. 

64 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (dále jen „Ústava"). 

65 Usnesení č. 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen ,,LZPS"). 

66 Ustanovení § 1721 a násl. občanského zákoníku. 

67 Ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

68 Výše uvedené zařazení není z pohledu snahy zákonodárce o oddělení výše uvedených dvou typů vzniku závazků 

úplně vhodné, a to zejména s ohledem na společné ustanovení ke způsobu výpočtu náhrady za způsobenou újmu. 

69 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf [1. 5. 2019]. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/informacni_brozury/MS_brozura_nahrada_ujmy.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


 

 

 

 

21 

 

ustanoveních týkajících se nemajetkové újmy70 povinnost újmu nahradit a způsob její náhrady, 

dále jsou uvedeny obecné skutkové podstaty a skutkové podstaty zvláštní. Vzhledem k tématu 

práce, nebudou ani v této obecné části uváděny další informace k ochraně svobody, cti, 

důstojnosti a soukromí člověka, jako je např. ochrana jména a příjmení člověka, jeho 

pseudonymu nebo nedotknutelnosti jeho bydliště.71  

Ochrana osobnosti obecně je zmíněna v úvodních ustanoveních části první obecné části. § 

1 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že „nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby 

ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, 

veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ V § 

3 odst. 2 písm. a) pak občanský zákoník zakotvuje zásadu, že „každý má právo na ochranu svého 

života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí.“ Obdobně pak § 81 občanského 

zákoníku stanoví, že chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je 

povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. 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. 

Ustanovení § 82 občanského zákoníku obsahuje v prvním odstavci základní zásadu pro 

uplatňování náhrady nemateriální újmy, totiž, že člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo 

domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho 

následek. Druhý odstavec pak navazuje s pravidlem, dle kterého se může po smrti člověka 

ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoliv z osob jeho blízkých. 

Společná ustanovení pro majetkovou a nemajetkovou újmu definovaná v § 2894 – 2908 

občanského zákoníku obsahují základní zásady úpravy náhrady vzniklé újmy, a to majetkové i 

nemajetkové. Ustanovení § 2894 občanského zákoníku stanoví:  

„(1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění 

(škody). (2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, 

postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit 

                                                 

70  Ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

71 Např. § 77 a násl. občanského zákoníku, věnující se ochraně jména a příjmení člověka, jeho pseudonymu a 

bydliště. 
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nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti 

nahradit škodu“ 

Odstavec první ustanovení § 2894 občanského zákoníku definuje základní povinnost 

nahradit újmu v rozsahu škody - újmy na jmění. Tedy takovou škodu, kterou lze charakterizovat 

jako škodu na vyčíslitelný souhrn aktiv (věcí a majetkových práv) a pasiv (závazků - dluhů), 

které příslušejí konkrétnímu subjektu.72 Škodou se vždy rozumí skutečná škoda a ušlý zisk.73 

Jedná se o újmu na takových právem chráněných statcích, která se projevuje v materiální stránce 

poškozeného. Tato povinnost nahradit újmu se však dle druhého odstavce výše uvedeného 

ustanovení použije v případech jiných újem než újmy na jmění jen v případech, kdy tak je mezi 

stranami dohodnuto, nebo tak stanoví zákon.74 Toto poměrně striktní pravidlo je následně 

zmírněno velmi širokým výčtem případů, ve kterých má být nahrazena také nemajetková újma. 

Jsou to případy: 

- protiprávního zásahu do přirozených práv člověka75; 

- poškození věci ze svévole nebo škodolibosti76; 

- osob, které újmu (třeba i ne vlastní) důvodně pociťují jako osobní neštěstí77; 

- újmy způsobené narušením dovolené (zájezdu);78 a 

- porušení základních členských práv člena spolku závažným způsobem.79 

Nejčastějším případem, kdy škůdci vznikne kromě povinnosti náhrady škody také 

povinnost k náhradě nemajetkové újmy, je obsažena zejména v ustanovení § 2956 občanského 

                                                 

72 TELEC, Ivo. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. Beck-Online. 

73 ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ASPI, k § 2894, bod 21. 

74 ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ASPI, k § 2894, bod 6 – 10. 

75 Ustanovení § 2956 občanského zákoníku. 

76 Ustanovení § 2969 odst. 2 občanského zákoníku. 

77 Ustanovení § 2971 občanského zákoníku. 

78 Ustanovení § 2543 občanského zákoníku. 

79 Ustanovení § 261 občanského zákoníku. 
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zákoníku, obsahující podmínky náhrady újmy při narušení přirozených práv člověka a 

v ustanovení § 2972 občanského zákoníku obsahující obecnou klauzuli sui generis pro zvlášť 

specifikované případy.80 Škůdce je povinen nahradit nemajetkovou újmu za předpokladu, že se 

jedná o škodlivý zásah do přirozených práv uvedených v ustanovení § 81 odst. 2 občanského 

zákoníku, demonstrativním výčtem. Ten vyjmenovává zásah do života a důstojnosti člověka, 

jeho zdraví a práva žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho 

projevy osobní povahy.81 Dalšími jsou zásahy související se zákroky medicínského charakteru, 

jako jsou zásah do osobnostní integrity, právo na srozumitelnou informaci o povaze zákroku,82 

zákaz provedení zákroku bez souhlasu,83 ochrana před převzetím do zdravotnického zařízení bez 

souhlasu,84 nebo ochrana těla člověka po smrti.85 

Ze znění § 2894 občanského zákoníku, upravujícím povinnost nahradit újmu lze dovodit, 

že pojem „újma“ kryje jak újmu majetkovou, tak nemajetkovou.86 Petr Bezouška v komentáři 

k občanskému zákoníku uvádí, že „obecně můžeme za újmu považovat jakoukoli ztrátu, kterou 

osoba ve své sféře utrpí, ne každá taková újma je však právně relevantní.“87 Za právně relevantní 

újmu je tak třeba považovat „jen takovou ztrátu, kterou osoba utrpí na právem chráněném statku 

(tedy tu, kterou právo uzná za hodnou nápravy).“88 Povinnost nahradit nemajetkovou újmu se 

uskuteční obdobně dle ustanovení o povinnosti náhrady škody. Dle Petra Vojtka proto v 

                                                 

80 ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ASPI, k § 2972, bod 53.  

81 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

82 Ustanovení § 94 a 95 občanského zákoníku. 

83 Ustanovení § 93, § 95 až 103 občanského zákoníku. 

84 Ustanovení § 104 až 110 občanského zákoníku. 

85 Ustanovení § 113 až 117 občanského zákoníku. 

86 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2894. 

87 Za příklad právně nerelevantní újmy uvádí Petr Bezouška případ zloděje, kterému třetí osoba zničí pracně 

ukradenou věc, čímž mu znemožní její užívání. 

88 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2894. 
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některých případech dále občanský zákoník zjednodušeně i v případech nemajetkové újmy 

hovoří již jen o náhradě škody (například v § 2895, § 2911 a § 2915 občanského zákoníku).89  

Někteří autoři také dělí nemajetkovou újmu a její náhradu do dvou kategorií. Do první 

z kategorií lze řadit kromě újmy na svobodě, důstojnosti, vážnosti, cti a soukromí člověka,  nebo 

práva žít v příznivém prostředí také újmu v podobě způsobených duševních útrap. Do druhé 

kategorie pak spadá veškerá újma na zdraví, včetně smrti člověka. Újma na zdraví je v českém 

právním řádu rozuměna jako takový zásah do duševní a tělesné integrity člověka, při kterém 

dochází ke zdravotnímu dopadu na danou osobu, tedy „k následku diagnostikovatelnému z 

hlediska lékařské vědy, tj. k újmě popsané medicínskými postupy, prostředky a zkušenostmi.“90 

 

2.1.3.1 Předpoklady vzniku odpovědnostního vztahu k náhradě nemajetkové újmy 

Základním předpokladem vzniku odpovědnostního vztahu k náhradě nemajetkové újmy 

je naplnění následujících tří prvků: 

a) porušení právní povinnosti;  

b) vznik újmy;  

c) existence příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti a vznikem újmy; a  

d) zavinění v případě tzv. subjektivní odpovědnosti. 

Ad a) Porušení právní povinnosti 

Porušení právní povinnosti, z které vychází odpovědnostní vztah k náhradě nemajetkové 

újmy, vzniká ze tří důvodů. Z porušení zákona, porušení smlouvy a z úmyslného porušení 

dobrých mravů.  

                                                 

89 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

90 VOJTEK, Petr. Komentář k občanskému zákoníku. ASPI. K § 2958, odst. 2. 
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Obecný zákoník občanský z roku 1811 nerozlišoval mezi tím, zda škůdce poruší svoji 

povinnost zákonnou nebo smluvní.91 Jaromír Sedláček92 k tomu uvádí, že „sankční kvalita 

předpisů třicáté hlavy platí nejen co do porušení smluvních, nýbrž i co do porušení zákonných 

povinností,“ resp. že „v § 1295 výslovně staví se na roveň smluvní i mimosmluvní porušení 

povinností.“ Sedláček v této souvislosti mluví o právním předpisu zákonném a právním předpisu 

smluvním,93 přičemž mezi jejich porušením nespatřuje vzájemné rozdíly. Občanský zákoník 

z roku 1964 v zásadě nerozlišoval mezi tím, zda subjekt porušil povinnost smluvní, povinnost 

zákonnou nebo povinnost vyplývající z dobrých mravů.94 Porušení všech tří druhů povinností si 

byla postavena, co se svých předpokladů a důsledků týče na roveň. 

 

Ad 1) Porušení zákona 

Porušení zákona je definováno v § 2910 občanského zákoníku jako „povinnost k náhradě 

škody s ohledem na zavinění, neboť podmínky náhrady škody bez ohledu na zavinění jsou na 

základě § 2895 občanského zákoníku blíže vymezeny v dílčích zvláštních skutkových 

podstatách.“ 

Jedná se o obecnou skutkovou klauzuli, která je základem nároku na náhradu škody 

způsobené porušením zákonné povinnosti. Ustanovení § 2910 občanského zákoníku tedy 

stanovuje dvě rozdílné skutkové podstaty. Existence dvou odlišných skutkových podstat má 

dopad především na zkoumání prvku protiprávnosti a příčinné souvislosti. První věta je 

zaměřena na ochranu konkrétních právních statků – absolutních práv. Týká se tedy osobnostních 

práv, věcných práv a práv k nehmotným statkům. Druhá věta je zaměřena na ochranu jiných než 

absolutních práv, která jsou chráněna zákonným pravidlem. Jde o situaci, kdy právní norma má 

                                                 

91 V ustanovení § 1295 obecného zákoníku občanského z roku 1811 se stanoví, že „každý jest oprávněn žádati na 

škůdci náhradu škody, kterou mu způsobil zaviněním; nechť škoda byla způsobena přestoupením povinnosti 

smluvní či bez vztahu k nějaké smlouvě.“. Stejně tak srov. dikci ustanovení § 1298 obecného zákoníku občanského 

z roku 1811. 

92 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937, s. 661. 

93 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 5, (§§ 1090 až 1341). Praha: Linhart, 1937, s. 661. 

94 Srov. ustanovení § 415 až 459 občanského zákoníku z roku 1964. 
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ochranný charakter za určitým účelem. V případě škody způsobené porušením zákonné 

povinnosti platí vyvratitelná právní domněnka nedbalosti dle § 2911 občanského zákoníku. 

V odborné literatuře vztahující se k občanskému zákoníku je možno se setkat s názorem, 

že ekvivalentním výrazem pro odpovědnost zákonnou je odpovědnost deliktní.95 Ačkoliv 

samozřejmě i tento názor v sobě skrývá jisté ratio, neboť může být vhodné odlišit odpovědnost 

za škodu od odpovědnosti za vady či prodlení, autorka se nedomnívá, že by se tyto pojmy měly 

směšovat. Autorka se naopak domnívá, že o odpovědnost deliktní se v zásadě jedná i v případě 

porušení smluvní povinnosti. Jak totiž v případě porušení smlouvy, tak i v případě porušení 

zákona, jde o protiprávní jednání, tedy o delikt. Podporou pro tento názor může být i samotné 

členění občanského zákoníku, které již bylo zmíněno, a ve kterém jsou ustanovení týkající se 

porušení smluvní i zákonné povinnosti souhrnně uvedeny v části čtvrté, hlavě III s názvem 

„Závazky z deliktů“.96 

 

Ad 2) Porušení smlouvy 

Následkem porušení smlouvy jsou dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku povinnost 

strany, která svoji povinnost porušila, „nahradit škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, 

jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.“ Škůdce má dle platné právní 

úpravy možnost zbavit se povinnosti nahradit újmu pouze v případě, kdy prokáže, že mu ve 

splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Přitom však 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 povinnosti k náhradě nezprostí. 

Občanský zákoník vychází z názoru, že mezi smluvními stranami se vytváří vztah 

pevnější, než je tomu v případě zákonných ustanovení, která jsou v podstatě „smlouvou všech se 

                                                 

95 KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ JUDIKATURY, Komentář k Novému občanskému zákoníku, Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti. 2011. s. 1197. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova_zprava_ZMPS__leden_2011_.pdf [1. 5. 2019]. 

96 PICHLEROVÁ, Lucie. Aktuální otázky regulace letecké přepravy. 2014. 83. s. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. Právnická fakulta, s. 9 - 10. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova_zprava_ZMPS__leden_2011_.pdf
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všemi“. Proto i takové důsledky porušení smluvní povinnosti jsou v zásadě přísnější než 

důsledky porušení povinnosti zákonné. 

Hlavní rozdílem mezi smluvní a mimosmluvní povinností k náhradě takové škody jsou 

podle názoru autorky předpoklady, které je nutné naplnit, aby vznikla povinnost k náhradě 

škody. Zatímco v případě porušení smlouvy se nevyžaduje zavinění (jde tedy o povinnost 

objektivní), v případě porušení zákona je zavinění nezbytným předpokladem vzniku následné 

povinnosti,97 přičemž toto zavinění je zákonem presumováno ve formě nedbalosti, a to 

nedbalosti prosté.98 Nedbalost hrubou nebo úmysl bude vždy v příslušném sporu nutné 

prokázat.99 

Důvodová zpráva hovoří i o druhém rozdílu, kterým je fakt, že v případě porušení 

smluvní povinnosti je rozsah náhrady škody omezen její předvídatelností. Jak však sama 

důvodová zpráva uvádí „ustanovení § 2913 o předvídatelném rozsahu škody mlčí vzhledem k 

výsledku diskusí v komisích Ministerstva spravedlnosti i v ústavněprávním výboru Poslanecké 

sněmovny, kde převládlo stanovisko, že v daném případě postačuje teorie adekvátní příčinné 

souvislosti.“100 

 

Ad 3) Úmyslné porušení dobrých mravů 

Porušení dobrých mravů je definováno v § 2909 občanského zákoníku jako „povinnost 

škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, ji nahradit“ 

Občanský zákoník v tomto ustanovení dále uvádí, že „vykonával-li však své právo, je škůdce 

povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného“101  

                                                 

97 Ustanovení § 2910 občanského zákoníku. 

98 Ustanovení § 2911 občanského zákoníku. 

99 PICHLEROVÁ, Lucie. Aktuální otázky regulace letecké přepravy. 2014. 83. s. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. Právnická fakulta, s. 11. 

100 KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ JUDIKATURY, Komentář k Novému občanskému zákoníku, 

Praha: Ministerstvo spravedlnosti. 2011. s. 1569. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova_zprava_ZMPS__leden_2011_.pdf [1. 5. 2019]. 

101 Ustanovení § 2909 občanského zákoníku. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova_zprava_ZMPS__leden_2011_.pdf


 

 

 

 

28 

 

Institut dobrých mravů je vzhledem k neurčitosti jeho obsahu značně problematický. 

V praxi je tedy na soudech, aby v každém jednotlivém případě posoudily, zda došlo k porušení 

dobrých mravů či nikoliv, a tím vytvořily alespoň rámcový obsah tohoto institutu. I přes 

existenci judikatury k otázce dobrých mravů je třeba brát na zřetel, že institut dobrých mravů je 

institutem „proměňujícím se postupem času v závislosti na vývoji společnosti a názorů, jež se v 

ní jako obecně přijaté ustalují.“102 Tedy s vývojem společnosti může dojít i v relativně krátkém 

čase k odklonu od idey, že určité jednání je v rozporu s dobrými mravy.  Z textu ustanovení je 

zřejmé, že pro uplatnění náhrady škody vzniklé porušením dobrých mravů škůdcem je nutné, aby 

škůdce porušil dobré mravy úmyslně, to znamená zaviněně. Jde tedy o případ tzv. subjektivní 

odpovědnosti škůdce. 

V rozhodovací praxi nebyl autorkou této práce dohledán případ způsobení nemajetkové 

újmy porušením dobrých mravů ze strany leteckého dopravce. Z tohoto důvodu nebude porušení 

dobrých mravů věnován další rozbor. 

 

Ad d) Zavinění v případě tzv. subjektivní odpovědnosti. 

Zavinění lze charakterizovat jako vnitřní vztah škůdce k jím způsobenému následku. Ten 

může mít podobu nedbalosti, anebo úmyslu. Občanský zákoník v § 2895 upravuje zásadu, podle 

které je škůdce povinen škodu nahradit bez ohledu na vlastní zavinění pouze ve stanovených 

případech. Tedy staví na principu subjektivní odpovědnosti, s výjimkou pro určité případy, při 

nichž se uplatní odpovědnost objektivní.  

Případy objektivní odpovědnosti tak dle gramatického výkladu musí být výslovně 

v zákoně uvedeny.103 Dle Petra Čecha však občanský zákoník tuto zásadu neguje, když 

například104 u odpovědnosti k náhradě újmy způsobené porušením smluvní odpovědnosti buduje 

                                                 

102 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2909. 

103 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue. 11 – 12/2012, s. 325. 

104 Petr Čech dále zmiňuje případ úpravy náhrady škody z provozní činnosti, škody způsobené provozem zvlášť 

nebezpečným, u které nelze pochybovat, že se jedná o odpovědnost objektivní, přesto však občanský zákoník 

nestanoví, že škůdce odpovídá bez ohledu na své zavinění. ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. 

Obchodněprávní revue. 11 – 12/2012, s. 326. 
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povinnost k náhradě újmy na principu objektivním s možností liberace a neuvádí, že újmu 

způsobenou porušením povinnosti ze smlouvy nahradí škůdce i bez ohledu na zavinění.105 

Zákon pak stanoví zvláštní odpovědnost v konkrétně vymezených případech, ve kterých není 

brán na ohled na zavinění osoby nebo věci, která škodu způsobila. Jedná se například o škodu 

způsobenou provozem dopravního prostředku, vadným výrobkem, nebo zvířetem.106 

 

2.1.3.2 Forma a stanovení výše náhrady nemajetkové újmy 

Z podstaty charakteru nemajetkové újmy není možné její nahrazení uvedením do 

předešlého stavu, proto má náhrada nemajetkové újmy zásadně podobu odčinění v podobě 

zadostiučinění, jehož účelem je „zmírnění nepříznivých stavů vzniklých škodlivým zásahem do 

osobnostní sféry poškozeného, případně poskytnutí poškozenému možnosti, aby si těžko 

měřitelné a na peníze ne zcela spolehlivě a exaktně převoditelné potíže nemajetkového 

charakteru vykompenzoval tím, že si pomocí prostředků či předmětů pořízených za poskytnutou 

náhradu zpříjemní či usnadní život.“107 V případě, že náhrada v podobě zadostiučinění není 

možná,108 což v případech újmy způsobené v souvislosti s leteckou přepravou bude v zpravidla 

vždy, má být nemajetková újma nahrazena v penězích.109 V penězích má být také primárně 

nahrazena škoda v případě ublížení na zdraví a při usmrcení.110 Vzhledem k tomu, že není možné 

objektivně stanovit cenu zdraví člověka, hodnotu zmařených, resp. změněných kariérních, 

rodinných a dalších životních plánů, stresu, bolesti, frustrace nebo hněvu, nemá být smyslem 

                                                 

105 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue. 11 – 12/2012, s. 326. 

106 MATZNER, Jiří. Podmínky a platnost vyloučení či omezení odpovědnosti za škodu. Právní prostor. 12. 3. 2019, 

dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/podminky-a-platnost-vylouceni-ci-omezeni-

odpovednosti-za-skodu?fbclid=IwAR1A4Vy6L18-k8Rc5CtOTf2vIC_CKy2IIl34I9TlbBqXfdrOZchDr4DYto0 [14. 

3. 2019]. 

107 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

108 V úvahu přichází např. omluva, uvedení informace na pravou míru jejím zveřejněním, konstatování, že bylo 

porušeno právo, nebo správní či trestní postih škůdce. 

109 Ustanovení § 2951 odst. 2 občanského zákoníku. 

110 Ustanovení § 2958 a § 2959 občanského zákoníku. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/podminky-a-platnost-vylouceni-ci-omezeni-odpovednosti-za-skodu?fbclid=IwAR1A4Vy6L18-k8Rc5CtOTf2vIC_CKy2IIl34I9TlbBqXfdrOZchDr4DYto0
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/podminky-a-platnost-vylouceni-ci-omezeni-odpovednosti-za-skodu?fbclid=IwAR1A4Vy6L18-k8Rc5CtOTf2vIC_CKy2IIl34I9TlbBqXfdrOZchDr4DYto0
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institutu náhrady škody skutečně kompenzovat újmu, která poškozenému vznikla, ale poskytnout 

mu takové aktivum, které mu v tíživé situaci pomůže překonat, resp. snížit vzniklé utrpení. 

O výši náhrady škody a její formě rozhoduje v českém právním prostředí zásadně 

příslušný soud. Ten by měl při jejím stanovení vycházet zejména z okolností zvláštního zřetele 

hodných, jimiž je zásah do nemajetkových práv doprovázen. Ty jsou uvedeny v občanském 

zákoníku demonstrativním výčtem, čímž je zajištěn další poměrně rozsáhlý prostor pro uvážení 

soudu vzhledem ke konkrétním okolnostem daného případu. Petr Vojtek zmiňuje111 tři okruhy 

těchto okolností - úmyslné způsobení újmy a kvalifikované počínání škůdce, které je způsobilé 

zesílit újmu poškozeného,112 zvyšování účinků zásahu jeho zveřejněním113 a okolnosti hodné 

zvláštního zřetele na straně poškozeného, které jsou způsobilé zesilovat nepříznivý účinek 

zásahu do jeho nemajetkové sféry, anebo mohou být samostatným následkem.114  

Tato neexistence zásad posuzování hodnoty a rozsahu právem chráněných statků, která 

by mohla být použita při úvaze soudu nad limitací újmy může být považována také za nedostatek 

současného soukromého práva. 

Pro oblast náhrady nemajetkové újmy v mezinárodní přepravě se nejčastěji použije §2956 

- § 2957 občanského zákoníku - náhrada při újmě na přirozených právech člověka a § 2958 - § 

2959 občanského zákoníku - náhrada při ublížení na zdraví a při usmrcení. 

Český právní řád umožňuje poškozenému poskytnutí peněžité náhrady za: 

- vytrpěné bolesti,  

                                                 

111 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

112 Např. použití lsti a pohrůžky či zneužití závislosti poškozeného na škůdci. 

113 Zvyšování účinků zásahu jeho zveřejněním může být způsobeno škůdcem, nebo třetí stranou, např. ze strany 

sdělovacích prostředků a jejich provozovatelů. 

114 Např. stres pociťovaný poškozeným z tíživosti následků nebo obavy poškozeného ze ztráty života nebo vážného 

poškození zdraví. 
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- za ztížení společenského uplatnění,115 a  

- za další nemajetkové újmy.  

Tyto druhy nemajetkové újmy nejsou občanským zákoníkem ani jiným podzákonným 

předpisem definovány, jak to bylo v českém právním řádu dříve,116 a jejich výklad je přenechán 

soudní judikatuře. Oproti předcházející právní úpravě se změnil i jeden ze základních pojmů, a to 

ztížení společenského uplatnění. Podle Roberta Waltera však pojem „lepší budoucnost,“ užívaný 

občanským zákoníkem není převratem ani přínosem pro právní praxi. 117 Pojem „další 

nemajetkové újmy,“ který lze považovat za zbytkovou kategorii pamatuje spíše na výjimečné 

případy. 

 

2.1.3.3 Náhrada škody dle způsobené újmy 

Vzhledem k odlišné struktuře jednotlivých chráněných hodnot a jejich náhrad v právním 

řádu České republiky118 a právním řádu Spojených států amerických, resp. jejich teoretickém 

zakotvení v odborné literatuře, bude další výklad těchto jednotlivých institutů řazen následovně: 

                                                 

115 Občanský zákoník pracuje s pojmem „překážka lepší budoucnosti,“ který je plně zaměnitelný s pojmem „ztížení 

společenského uplatnění,“ který byl používán Občanským zákoníkem z roku 1964. Vzhledem ke skutečnosti, že 

odborná literatura i databáze DATANU.cz, z niž byla čerpána data pro komparaci výše tohoto typu náhrad 

v podkapitole č. 2.3. používá pojem „ztížení společenského uplatnění,“ bude i tato práce užívat zejména pojem 

„ztížení společenského uplatnění. 

116 Občanský zákoník opustil pojetí § 444 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a koncepci stanovení 

„sazebníku výše náhrad“ za pomoci obecně závazného právního předpisu. Tato koncepce není běžná ani v ostatních 

příbuzných právních řádech, a to z důvodu, že rozhodnutí každého případu náleží pouze soudu a jak uvádí Petr 

Vojtek „zákonodárná moc, natož moc výkonná nemá v působnosti nařizovat soudu, jak má jednotlivý případ 

rozhodnout“. VOJTEK, Petr. Komentář k občanskému zákoníku. ASPI. K § 2958, odst. 1. 

117 WALTR, Robert. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví podle nového občanského zákoníku. Rodinné listy. 

8/2016. Praha: Wolters Kluwer.  

118 Klasická struktura těchto nároků v Českém právním řádu je zpravidla uváděna následovně:  

Újma na zdraví: 

- ztížení společenského uplatnění; 

- bolestné; 

- ztráta osoby blízké; 

Další nemajetková újma. 
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1) Újma na zdraví 

a) Náhrada skutečně ušlého, příp. potenciálního výdělku 

b) Náhrada nákladů na léčbu 

c) Náhrada za bolest a utrpení 

a. Bolest a utrpení 

b. Ztráta radosti ze života 

c. Ztráta blízkého člověka 

d. Zohyzdění 

2) Další nemajetková újma 

 

1) Újma na zdraví 

 Podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku „při ublížení na zdraví odčiní škůdce 

újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové 

újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce 

i ztížení společenského uplatnění.“119 Tyto nároky – vytrpěné bolesti, další nemajetkové újmy, a 

ztížení společenského uplatnění jsou dle judikatury Nejvyššího soudu, konkrétně dle usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2245/2017120 samostatnými nároky, které samostatně vznikají i 

zanikají, samostatně se i promlčují.121 Tento judikát je důležitý i z dalšího důvodu, a to proto, že 

podrobně vysvětluje, proč se jedná o jednotlivé, dílčí a samostatné nároky na náhradu za bolest, 

ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu. To je důležité zejména pro určení 

data jejich vzniku a zániku, a tedy i promlčení příslušných nároků. Další nemajetková újma se od 

bolesti – tedy jako samostatného nároku z titulu bolestného, odlišuje spojením se zásahem do 

zdraví, „který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého 

(trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a 

stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na 

                                                 

119 Ustanovení § 2958 občanského zákoníku. 

120 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 11. 10. 2017. 

121 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 



 

 

 

 

33 

 

zdraví nad obvyklou míru.“122 Naproti tomu duševní strádání nebo běžný diskomfort související 

s ublížením na zdraví je součástí náhrady bolestného. 

Občanský zákoník, ani další podzákonný předpis123 nestanoví kritéria pro určení výše 

náhrady újmy. V druhé větě výše uvedeného ustanovení občanský zákoník pouze uvádí, že 

nelze-li výši náhrad takto určit, mají být „stanoveny podle zásad slušnosti.“124 Určení výše 

náhrady nemajetkové újmy dle takto vágně stanoveného hlediska je dle Roberta Waltra, soudce 

nejvyššího soudu „poněkud iluzorním“ požadavkem.125 Vojtěch Kadlubiec jde dále a označuje 

tuto definici a zejména pořadí stanovených způsobů náhrady škody za nelogickou, když uvádí, 

že „poškození zdraví je penězi neocenitelné a v každém jednotlivém případě způsobuje různě 

závažné následky, závislé na mnoha subjektivních okolnostech. Není tedy možné nikdy 

objektivně určit výši náhrady tak, aby v posuzované individuální situaci plně vyvážila vzniklou 

nemajetkovou újmu, a bude tedy nutné ve všech řešených případech použít při výpočtu výše 

náhrady „zásady slušnosti,“ ať už měl tímto pojmem zákonodárce na mysli cokoliv.“ Vojtěch 

Kadlubiec dále dodává, že „není pravdou, i když to tak na první pohled vypadá, že primárním 

způsobem výpočtu výše náhrady je „způsob vyvažující plně vytrpěné bolesti“ a sekundárním 

pravidlem je „způsob podle zásad slušnosti“. Ve skutečnosti se musí vždy oba tyto způsoby 

prolínat, neboť čím méně máme k dispozici objektivizačních kritérií, tím spíše je třeba zapojit do 

rozhodování hledisko slušnosti.“126 

                                                 

122 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

123 Jak již bylo uvedeno, speciální úprava v pracovním právu výši náhrady škody v jednotlivých případech stanoví. 

Tato dvojkolejnost způsobu odškodňování při náhradě bolesti a ztížení společenského uplatnění v odlišných 

oblastech soukromého práva je u odborné veřejnosti často kritizována. Vzhledem k povaze této práce však na 

náhradu újmy vyplývající z pracovně-právních vztahů není třeba brát další zřetel. 

124 Ustanovení § 2958 občanského zákoníku, druhá věta. 

125 WALTR, Robert. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví podle nového občanského zákoníku. Rodinné listy. 

8/2016. Praha: Wolters Kluwer. 

126 KADLUBIEC, Vojtěch. Kompenzace nemajetkové újmy na zdraví po 1. 1. 2014 – vybrané aspekty. Právní 

rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 17, s. 595. 
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Aby byl zachován princip právní jistoty, legitimního očekávání a předvídatelnosti 

judikatury127 vypracovali soudci Nejvyššího soudu128 Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na 

zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)129 (dále 

také jako „Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví“). Tato metodika je klasifikována 

jako doporučující nezávazný materiál, ale vzhledem ke své vysoké odbornosti se jí soudy 

zásadně řídí. Tato metodika, jež má podle vyjádření Nejvyššího soudu plnit funkci zákonného 

principu slušnosti dle § 2958 občanského zákoníku, uvedeného výše, a požadavku principu 

legitimního očekávání dle § 13 občanského zákoníku,130 a jejíž obsah bude rozebrán dále 

v příslušných pasážích k jednotlivým typům nároků, se vztahuje pouze na případy náhrady 

způsobené bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nepoužije se tak na další nároky 

nemajetkového charakteru při ublížení na zdraví, na nároky na jednorázovou náhradu třetích 

osob při usmrcení nebo zvlášť závažném poškození zdraví osoby blízké, ani na nároky 

majetkové povahy, jakými jsou ztráta na výdělku, ztráta na důchodu, náklady péče o zdraví, 

osobu či domácnost poškozeného.131  

Důležitou otázkou je také otázka dělitelnosti, resp. samostatnosti jednotlivých dílčích 

nároků (popsaných dále) vyplývajících poškozenému z utrpěné újmy na zdraví. Tato otázka je 

v praxi významná zejména z důvodů vzniku, zániku a promlčení těchto nároků. Pro účely této 

práce pak zejména z důvodu možnosti komparace jednotlivých částí nemajetkové újmy. 

                                                 

127 Ustanovení § 13 občanského zákoníku stanoví právo, aby „každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně 

očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s 

jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se 

domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“ 

128 Vypracování Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví proběhlo ve spolupráci se Společností 

medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí, pod odbornou garancí 1. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. WALTR, Robert. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví podle nového 

občanského zákoníku. Rodinné listy. 8/2016. Praha: Wolters Kluwer. ASPI. 

129 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, Cpjn 14/2014, 

uveřejněné pod číslem 63/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (R 63/2014). 

130 Usnesení Nejvyššího soudu 6 Tdo 1791/2016-66, ze dne 25. 1. 2017. 

131 VOJTEK, Petr. PÚRY. František, Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 
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Jednotlivé dílčí části nemajetkové újmy se často projeví v různých časových obdobích,132 

otázkou je tedy faktická použitelnost náhrady nemajetkové újmy, jakožto celistvého nároku, tak 

jak je uvedený v komentáři k občanskému zákoníku.133  

 

a) Náhrada skutečně ušlého, příp. potenciálního výdělku 

Ztížením společenského uplatnění rozumí právní teorie takové „prokazatelně nepříznivé 

následky, jež trvale a výrazným způsobem ztěžují poškozenému uplatnění v osobním životě či v 

jiných sférách jeho života, popř. při výkonu jeho povolání.“134 Systém náhrad za ztížení 

společenského uplatnění, obsažených ve výše uvedené Metodice k náhradě nemajetkové újmy na 

zdraví, je založen na využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví 

vypracované Světovou zdravotnickou organizací135 upravené pro specifické využití za účelem 

stanovení peněžité náhrady. Konkrétně se jedná o využití třetí části - „Aktivity a participace“, 

upravené tak, aby mohla sloužit k vyjádření míry ztráty lepší budoucnosti.136  

Kalkulace trvalých obtíží dle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví vychází z 

jejich dopadu do schopností poškozeného vykonávat určité činnosti a řešit životní situace, a to 

jako „procentní vyjádření ztráty životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále 0 až 100 % 

pro jednotlivé položky (domény) v devíti oblastech společenského zapojení, což při vhodném 

matematickém zpracování (vážený průměr jednotlivých kapitol) umožňuje zjistit i výsledné 

                                                 

132 Soudní praxe vychází z premisy, že se za počátek běhu promlčecí lhůty považuje den, kdy byl ukončen léčebný 

proces, resp. kdy se zdravotní stav poškozeného ustálil. U ztížení společenského uplatnění pak den, kdy jsou 

prokazatelné nepříznivé trvalé následky pro životní úkony poškozeného, pro jeho životní a společenské uplatnění a 

pro plnění jeho životních úkolů a je možno je ohodnotit. KADLUBIEC, Vojtěch. Kompenzace nemajetkové újmy na 

zdraví po 1. 1. 2014 – vybrané aspekty. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 17, s. 596. 

133 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2894. 

134 TELEC, Ivo. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. v Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. Beck-Online. 

135 Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO) je agenturou Organizace spojených 

národů, sdružující 194 členských států, včetně všech členských států OSN kromě Lichtenštejnska. 

136 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 
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procentní omezení poškozeného ve všech oblastech společenského uplatnění.“137 Toto výsledné 

procentní omezení poškozeného se násobí čtyřsetnásobkem hrubé měsíční nominální mzdy za 

období předcházející roku,138 kdy se ustálil zdravotní stav poškozeného a tedy je možné 

přistoupit k vyčíslení náhrady. Tato částka je pak na základě uvážení soudu modifikována 

s přihlédnutím zejména k: 

a) věku poškozeného;139 

b) ztrátě skutečně výjimečné lepší budoucnosti (kariéry); 

c) důvodům na straně škůdce dle ustanovení § 2957140 občanského zákoníku.141 

 

b) Náhrada nákladů na léčbu 

Na základě § 2960 občanského zákoníku je škůdce povinen uhradit také „účelně 

vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho 

domácnost tomu, kdo je vynaložil.“ Těmito účelně vynaloženými náklady jsou veškeré náklady 

spojené s péčí o zdraví, osobu a domácnost poškozeného. Jedná se o „náklady, které slouží k 

                                                 

137 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

138 Tento údaj je každoročně zveřejňován Českým statistickým úřadem a pohybuje se kolem 11.000.000 Kč. 

139 Zde Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví stanoví, že „vzhledem k tomu, že vrcholu sil i intenzity 

společenského zapojení se obvykle dosahuje ve věku od 45 do 55 let, je namístě základní částku stanovenou shora 

popsaným postupem zvýšit přibližně o 10 %, utrpěl-li poškozený zranění ve věku 35 - 44 let, o 20 % ve věku 25 - 34 

let a o 30 - 35 % ve věku 0-24 let. Oproti tomu lze základní částku snížit přibližně o 10 % ve věku 55 - 69 let a o 20 

% od 70 let výš.“ 

140 Těmito 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. 

141 VOJTEK, Petr. PÚRY. František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 
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obnovení zdraví anebo alespoň ke zlepšení142 zdravotního stavu poškozeného (i když se zlepšení 

nedostavilo).“143 Prakticky se jedná zejména o náklady na nemocniční péči, náklady na převoz 

do a z nemocnice, náklady na léky, náklady na terapie a rehabilitace, náklady na nákup 

potřebných zdravotnických pomůcek, nebo ošetřovné. 

Náhrada těchto nákladů, přestože se jedná o náklady vznikající v čase po dni způsobené 

újmy postupně, je soudy přiznávána zásadně jako jednorázová náhrada, jejíž účelem je pokrýt 

léčebné náklady poškozeného do budoucna, tedy po celou dobu újmou vyvolaného nepříznivého 

stavu.  

Na závěr je vhodné zmínit, že v českém sociálním systému je značná část nákladů na 

léčbu hrazena přímo z všeobecného zdravotního pojištění, tedy je pro poškozeného „zdarma.“ 

Nicméně je to právě jednání škůdce, které veřejným pojišťovnám tyto zvýšené náklady na léčbu 

způsobuje. Zdravotní pojišťovny, které za svého pojištěnce – poškozeného uhradily náklady na 

léčbu, proto mají v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů,144 regresní právo na 

náhradu vzniklých nákladů. 

 

c) Náhrada za bolest a utrpení 

 

i. Bolest a utrpení 

Výše za vytrpěnou bolest, někdy označovaná také jako „bolestné,“ která kromě 

bolestivých stavů fyzikálního charakteru zahrnuje také doprovodné nepříznivé efekty spojené 

s poraněním, vychází stejně jako výše náhrad při ztížení společenského uplatnění z Metodiky k 

náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika je v zásadě pouhým přepracováním přílohy č. 1 

                                                 

142 Náklady na léčbu je škůdce povinen nahradit i v případech tak rozsáhlého poškození zdraví, jehož léčba 

nespočívá ve zlepšování zdravotního stavu a často nelze očekávat, byť třeba částečné uzdravení, ale v průběhu času 

získané adaptaci na novou, nepříznivou životní situaci. 

143 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2894. 

144 § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

předpisů ze dne 7. března 1997. 
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vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění145 z roku 2011, 

o které bylo pojednáno v podkapitole věnující se vývoji nemajetkové újmy v České republice. 

Jednotlivým položkám uvedeným v této metodice jsou přiřazeny bodové hodnoty vyjadřující 

vzájemné proporce mezi těmito položkami a ty jsou pak násobeny částkou hodnoty jednoho 

budu. Částka vypočítaná dle tohoto postupu však není pro rozhodnutí soudu závazná a soud 

může zohlednit i další okolnosti daného případu.146 

 

ii. Ztráta radosti ze života 

Ztráta radosti ze života není v české právní úpravě jako samostatný pojem obsažena. 

Přesto se s ním lze v judikatuře setkat.147 Nejedná se však o ztrátu radosti ze života způsobenou 

zásahem do zdraví jednotlivce, nýbrž o ztrátu radosti ze života způsobenou zásahem do 

osobnostních práv jednotlivců. Se ztrátou radosti ze života lze při těžké újmě na zdraví, nebo 

takové újmě na zdraví, která negativně postihuje další citový vývoj jednotlivce, očekávat ve 

většině případů. Výše uvedená Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví však s touto 

újmou nepočítá. Například na ztrátu reprodukčních schopností člověka se dle názoru autorky 

nelze dívat pouze materialistickým pohledem, který v tomto případě dle současné judikatury 

zahrnuje náhradu právě a pouze za ztrátu těchto fyziologických schopností, ale také jako na 

ztrátu spočívající v nenaplněnosti životních tužeb, trvající po zbytek života, v čase méně nebo 

více intenzivních prožitcích. Takové negativní ovlivnění průběhu dalšího života by mohlo být 

považováno právě za ztrátu (resp. snížení nebo částečnou ztrátu) radosti ze života.  

Narozdíl od americké soudní praxe, judikatura v České republice v současné době 

s náhradou této ztráty nepočítá. Právní úprava však přiznání náhrady za ztrátu radost ze života, 

připouští když § 2958 občanského zákoníku, první větě vyjmenovává zákonodárce kromě 

náhrady vyvažující plně vytrpěné bolesti také „další nemajetkové újmy.“ Petr Bezouška 

                                                 

145 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

ze dne 30. listopadu 2001. 

146 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 

147 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu 30 Cdo 2357/2010 ze dne 11. 1. 2012 a nález Ústavního soudu I ÚS 1587/15 ze 

dne 15. 12. 2015. 
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v komentáři k občanskému zákoníku uvádí, na základě spojení s ustanovením § 2956, věty za 

středníkem, které stanoví, že vznikne-li škůdci povinnosti odčinit člověku újmu ...., jako 

nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy, jako příklady další nemajetkové újmy 

duševní útrapy, jako jsou strach o život, úzkost v době léčení, starost o budoucnost (strach z 

následků zranění), duševní deprese během léčby, šok ze zranění, odloučení od rodiny (zvláště od 

dětí či od rodičů) v průběhu dlouhé hospitalizace nebo potrat.148 Jak je patrné z uvedených 

příkladů, jedná se o duševní prožívání v okamžiku vzniku újmy na zdraví, případně v období 

přímo navazující hospitalizace poškozeného. Tomu odpovídá i jejich vymezení jako „vnitřních 

mučivých pocitů, které mohou, ale nemusejí mít přímou vazbu na tělesná zranění (prožívaná 

trýzeň, strach a utrpení, negativně vnímaný stres, smutek a zármutek, úlek, znepokojení, pocit 

ponížení apod.“149 Tyto je pak dle Petra Bezoušky třeba v řízení o náhradě újmy prokazovat a 

prověřovat s ohledem na jejich fyzické příznaky, jako jsou „pláč, koktání, ztuhnutí, třes, skřípání 

zubů apod.“ Z výše uvedeného je patrné, že česká právní praxe, narozdíl od právní praxe ve 

Spojených státech amerických, se k náhradě škody za ztrátu radosti ze života staví daleko 

opatrněji, když poškozeným je přiznávána náhrada škody pouze v takovém rozsahu duševních, 

příp. citových újem, které splňují dvě kritéria. Jednak časově a kauzálně přímo souvisejí 

s utrpěnou újmou a jednak dosahují vyšší intenzity, která se zpravidla projevuje i ve fyzické 

sféře poškozeného, a která odpovídá obecnému chápání sousloví „duševní útrapy.“ Dle názoru 

autorky však znění ustanovení § 2958 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 2956 

občanského zákoníku a priori přiznání náhrady ztráty radosti ze života plynoucí z újmy na zdraví 

nezakazuje, když pojem „další nemajetkové újmy“ nedefinuje. Lze tedy předpokládat, že 

v souvislosti se vzájemným ovlivňováním právních systémů150 a odklonu od materialistického 

pojetí náhrady újmy českou právní praxí, může dojít k postupnému příklonu i k tomuto typu 

náhrady nemajetkové újmy českými soudy. 

 

 

                                                 

148 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2958. 

149 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2956. 

150 Viz podkapitola 2.1.3.4 - Náhrada škody s trestní funkcí. 
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iii. Ztráta blízkého člověka 

Ustanovení § 2959 občanského zákoníku upravuje peněžitou náhradu za usmrcení nebo 

zvlášť závažné ublížení na zdraví a stanoví povinnost škůdce v těchto případech „odčinit duševní 

útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich 

utrpení.“ Zákon tedy stanoví peněžitou formu náhrady. Jiná forma zadostiučinění však může mít 

na výši náhrady v penězích vliv.151  

Narozdíl od náhrady nemajetkové újmy na zdraví, u níž existují alespoň určitá objektivně 

seznatelná kritéria založená na odborném posouzení, v případě náhrady utrpení vznikajícího z 

usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví blízké osoby, není možné tyto útrapy 

kvantifikovat. Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 Tdo 1402/2015152 dospěl k závěru, že 

základní rozpětí pro náhradu této újmy by se mělo pohybovat v rozpětí 240.000 Kč a 500.000 Kč 

pro skupinu citově nejblíže spjatých osob, jakými jsou rodiče, děti a manželé. Pro další skupiny 

blízkých osob už Nejvyšší soud finanční rozpětí neuvedl a pouze konstatoval, že „v případě 

dalších (méně intenzivních) příbuzenských vazeb pak bude uvedené rozpětí přiměřeně 

modifikováno.“ Soud může odhlédnout od těchto částek pouze přiměřeně, a to na základě 

okolností konkrétního případu. Ondřej Pavelek se domnívá, že takové odhlédnutí však nesmí být 

nepřiměřeně vysoké – v řádech milionů nebo desítek milionů korun, ale mělo by se pohybovat 

kolem jednoho milionu korun.153 

Důležitým je zde také výklad pojmu „zvlášť závažné ublížení na zdraví,“ který narozdíl 

od pojmu smrt154 bude záležet na uvážení soudů. Za zvlášť závažné ublížení na zdraví jsou 

v současnosti považovány např. komatické stavy, závažná poškození mozku či o ochrnutí 

výrazného rozsahu.155 

                                                 

151 Např. omluva, správní postih škůdce či jeho trestní odsouzení mohou být důvodem pro snížení náhrady. 

VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-12/2017, 

s. 346-352. 

152 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, ze dne 12. 4. 2016. 

153 PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. Bulletin advokacie. 2/2018. 

154 Jak bylo uvedeno výše smrtí se rozumí zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, 

které obnovení životních funkcí znemožňují. 

155 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 
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Osoby, které jsou aktivně legitimovány k náhradě újmy za usmrcení nebo zvlášť závažné 

ublížení blízkého člověka, v odborné literatuře nazývané také jako sekundární oběti, jsou určeny 

výčtem ve výše uvedeném ustanovení § 2959 občanského zákoníku. Jsou to manžel, rodič, dítě 

nebo jiná osoba blízká. Osoba blízká je definována v ustanovení § 22 odst. 1 občanského 

zákoníku jako „příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona 

upravujícího registrované partnerství; 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 sešvagřené 

nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ Tento pojem však zůstává neurčitý a nestanoví taxativní 

okruh osob, které jsou legitimovány k náhradě újmy způsobené jim ztrátou nebo závažným 

ublížením na zdraví jim blízkého člověka a bude třeba jej upřesnit judikaturou.  

Filip Melzer se domnívá, že osobami, „které spolu žijí“ (a tedy osoby blízké) jsou osoby, 

které spolu mají intimní poměr.156 Ondřej Pavelek jde dále a pokládá otázku, zda pokud mohou 

být osobami blízkými milenci, proč by osobou blízkou, a tedy sekundární obětí dle ustanovení § 

2959 občanského zákoníku nemohl být velmi dobrý přítel usmrceného, resp. poškozeného, jehož 

vztah k usmrcenému, resp. poškozenému by dosahoval faktické intenzity sourozence. Ondřej 

Pavelek se s ohledem na relevantní rakouskou judikaturu157 domnívá, že takové řešení by bylo 

možné, neboť „faktický vztah by měl být důležitější než formální příbuzenství“ a dodává, že 

„ačkoliv má zařazení mezi osoby blízké závažné následky, tak v případě § 2959 občanského 

zákoníku by měl být okruh osob chápán šířeji, a to ve prospěch faktické intenzity vztahu mezi 

poškozeným a usmrceným.“158 Tomuto odpovídá i pojetí zásady slušnosti, na kterou je 

odkazováno v druhé větě ustanovení § 2958 i ustanovení § 2959 občanského zákoníku. 

 

 

                                                 

156 MELZER, Filip. Občanský zákoník: Velký komentář, 1. vydání, Leges, Praha 2013, str. 303. 

157 Rakouský občanský zákoník sloužil jako významný inspirační zdroj pro český občanský zákoník, zároveň je 

rakouské právní prostředí blízké tomu českému svou právní tradicí i obecně uznávanými společenskými hodnotami. 

PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. Bulletin advokacie. 2/2018. 

158 PAVELEK, Ondřej. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. Bulletin advokacie. 2/2018. 
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Výše náhrady odčinění při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví osobě 

blízké se odvíjí od několika skutečností na straně poškozeného, kterými jsou: 

a) intenzita jeho vztahu se zemřelým/poškozeným;  

b) věk zemřelého/poškozeného a pozůstalých/osob blízkých; 

c) případná existenční či hmotná závislost na zemřelém/poškozeném;  

d) případné poskytnutí jiné satisfakce 

a od několika skutečností na straně škůdce, těmi jsou: 

a) postoj škůdce k události;159  

b) dopad události do jeho duševní sféry;  

c) majetkové poměry škůdce; a  

d) míra spoluzavinění smrti/zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeným.160  

Tato náhrada může být za přísnějších podmínek, spočívajících v porušení důležité právní 

povinnosti z hrubé nedbalosti škůdcem, anebo úmyslném způsobení újmy z touhy ničit, ublížit 

nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné občanského zákoníku dle ustanovení § 2971 

občanského zákoníku rozšířena i na případy jiných újem, než je smrt nebo zvlášť závažné 

ublížení na zdraví. 

V praxi se s oběma těmito nároky často pojí také náhrada nákladů na výživu a dalších 

nároků majetkového charakteru, a to konkrétně náhrada: 

- přiměřených nákladů spojených s pohřbem v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny 

veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu; 

- nákladů na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl 

povinen poskytovat výživu; 

                                                 

159 Postoj škůdce je způsobilý ovlivnit vnímání újmy pozůstalých, resp. poškozených a tím přispět k jejímu 

subjektivnímu snížení nebo zvýšení. Takovými projevy postojů škůdce, ke kterým by měl soud přihlédnout jsou 

zejména omluva, projevená lítost, vstřícné chování nebo naopak lhostejnost a arogance. 

160 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 
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- případného příspěvku na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové 

plnění, ač k tomu nebyl podle zákona povinen. 

 

iv. Zohyzdění 

Nárok na náhradu újmy, způsobené zohyzděním poškozeného, jakožto speciální nárok 

v americké judikatuře, je v českém právu považován za součást náhrady za bolest a utrpení. 

Pojem zohyzdění se v občanském zákoníku nevyskytuje. Výkladem ustanovení § 122 odst. 2 

písm. e) zákona č. 10/2009 Sb., trestní zákoník,161 který stanoví těžkou újmu na zdraví, jako 

takovou vážnou poruchu zdraví nebo jiné vážné onemocnění, kterou kromě zmrzačení, 

poškození důležitého orgánu a dalších závažných újem na zdraví,162 je i zohyzdění člověka, lze 

dojít k závěru, že zohyzdění je součástí nároku náhrady za bolest a utrpení, případně snížení 

společenského uplatnění. 

 

2.1.3.4 Náhrada škody s trestní funkcí  

V americkém právu163 často se vyskytující institut tzv. „punitive damages“ do češtiny 

překládaný164 jako „náhrada škody s trestní funkcí,“ náhrada škody se sankční funkcí,“ 

„odstrašující náhrada škody“ nebo „trestní náhrada škody,“ spočívající v odstrašení působícím 

generální i individuální prevenci, se v českém právu nevyskytuje. Jako výjimku lze označit 

                                                 

161 Zákon č. 10/2009 Sb., trestní zákoník ze dne 8. ledna 2009. 

162 Těmito těžkými újmami na zdraví jsou: a) zmrzačení, b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, c) 

ochromení údu, d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, e) poškození důležitého orgánu, f) 

zohyzdění, g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, h) mučivé útrapy, nebo i) delší dobu trvající porucha zdraví.  

163 Tento institut má své místo také v anglickém, australském, japonském novozélandském i čínském právním řádu. 

K tomu blíže SUNSTEIN Cass R, HASTIE, Reid a kol. Punitive Damages: How Juries Decide. The University of 

Chicago Press. 2002: Chicago. 

164 Pokud jsou v této práci uvedeny překlady některých institutů nebo významných právních vět z rozhodnutí soudů, 

byly k jejich překladu použity CHROMÁ, Marta. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami: Czech-English 

law dictionary with explanations. 3. vyd. Voznice: Leda, 2010 a OHEROVÁ Jana, a kol. Anglicko-český právnický 

slovník: 3. vyd. Praha: Leda, 2005. 
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náhradu škody dle § 178165 a násl. insolvenčního zákona,166 na tu však vzhledem k orientaci této 

práce nebude brána dále na zřetel.  

Tato skutečnost je dána zejména nesouladem tohoto institutu s ústavní zásadou nulla 

poena sine lege certa ani se zásadami, na kterých stojí občanské právo procesní, zejména 

zásadou projednací a zásadou formální pravdy. Pokud by byla v občanském soudním řízení, 

ovládaném těmito zásadami uložena náhrada škody s trestní funkcí, mohlo by dojít k rozporu se 

zásadou presumpce neviny, neboť v případě, že škůdce neunese důkazní břemeno, nebude soud v 

souladu s uvedenými zásadami zjišťovat pravdu ani nebude považovat škůdce za nevinného, ale 

rovnou uloží trest.167 Radim Doležal dále, s odkazem na názor Zdeňka Kühna,168 soudce 

Nejvyššího správního soudu, uvádí, že užití institutu náhrady škody s trestní funkcí v takové 

podobě, jak je zná právo Spojených států amerických, by mohlo být v rozporu s veřejným 

pořádkem.169 Tento nesoulad institutu náhrady škody s trestní funkcí se zásadami, na kterých 

český právní řád leží, zatímco ve Spojených státech amerických se jedná o běžný institut, je dán 

zejména absencí dělení práva na právo soukromé a právo veřejné v angloamerickém právním 

systému.170 

Přes výše uvedené, tedy že s výjimkou insolvenčního řízení se v českém právu náhrada 

škody s trestní funkcí nevyskytuje, resp. není přípustná, lze zejména v judikatuře českých soudů 

pozorovat názor, že za způsobení (soukromoprávní) újmy na přirozených právech náleží sankce. 

Ta by však měla působit v rámci kompenzační funkce a nevybočovat z ní. Právě existencí sankce 

                                                 

165 Ustanovení § 178 insolvenčního zákona výše škody v případě chybné výše pohledávky přihlášené 

v insolvenčním řízení není dána k úvaze soudu, ale je pevně stanovena. ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan. Občanský 

zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ASPI, k. 2894, bod 25. 

166 Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ze dne 30. března 2006. 

167 DOLEŽAL, Radim. Sankční funkce náhrady újmy – punitive damages v českém právu? Právní rozhledy. 8/2018.  

Praha: C.H. Beck, s. 286 - 287. 

168 KÜHN, Zdeněk. Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci? 23. 10. 2007. Dostupné z: 

http://jinepravo.blogspot.cz/  [1. 5. 2019]. 

169 DOLEŽAL, Radim. Sankční funkce náhrady újmy – punitive damages v českém právu? Právní rozhledy. 8/2018.  

Praha: C.H. Beck, s. 288. 

170 GERLOCH, Aleš. Teorie práva, 6. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 107. 

http://jinepravo.blogspot.cz/
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spočívající v kompenzaci za vzniklou újmu plní náhrada škody i funkci preventivní, která je 

vlastní každé sankci. 

Za nejvýznamnější rozhodnutí českých soudů, které naznačuje, že náhrada škody s trestní 

funkcí nemusí být v českém právním řádu do budoucna vyloučeným institutem, je rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3157/2013,171 které médii proběhlo také jako rozhodnutí ve 

věci Tkáč v. Berka. V této věci soud prvního stupně zamítl návrh oprávněného na nařízení 

exekuce na majetek povinného podle rozsudku Nejvyššího soudu v Arizoně k uspokojení 

pohledávky oprávněného. Soud se zde musel vypořádat s otázkou, zda je třeba v za situace, kdy 

je v České republice navrhováno uznání a výkon rozhodnutí založeného na principu trestajícího 

odškodnění („aggravated, exemplary“ nebo „punitive damages“), resp. když cizí rozhodnutí 

ukládá sankci, která mnohonásobně (dvaceti- až padesátinásobně) převyšuje výši odškodnění, jež 

by byla v dané věci přiznána českými soudy, uplatnit výhradu veřejného pořádku. Nejvyšší soud 

uznal rozhodnutí ukládající „punitive damages“ a vyložil, že „ve vztahu k uznání rozhodnutí 

ukládajícímu „punitive damages“ je možno uplatnit výhradu rozporu s českým veřejným 

pořádkem pouze tehdy, pokud je výše sankční náhrady újmy zjevně nepřiměřená újmě, již má 

odškodnit. V takovém případě se totiž dostává do rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod, neboť představuje nepřiměřený zásah do práva vlastnit majetek.“ Odškodnění, které 

mnohonásobně převyšuje odškodnění, které by v obdobném případě bylo přiznáno českými 

soudy, a které dosahuje této výše z důvodu, že se jedná o odškodnění „punitive damages“ tak 

není a priori v rozporu s principem veřejného pořádku dle českého práva a tedy je možno jej jako 

cizí rozhodnutí uznat. 

Podle názoru autorky lze předpokládat další prolínání obou právních systémů, o kterém 

hovoří Aleš Gerloch172 a právě institut náhrady škody s trestní funkcí je dle výše uvedeného 

jedním z institutů, se kterými se český právní řád a judikatura českých soudů bude stále častěji 

setkávat. 

O náhradách škody s trestní funkcí v právu Spojených států amerických pojednává 

samostatně podkapitola 3.1.3.3. této práce.  

                                                 

171 Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 3157/2013, ze dne 22. 8. 2014. 

172 GERLOCH, Aleš. Teorie práva, 6. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 109. 
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2.2. Vývoj úpravy náhrady nemajetkové újmy v USA 
 

2.2.1. Kořeny úpravy nemajetkové újmy v angloamerickém právu 

V angloamerickém právu lze již od středověku pozorovat vznik institutů civilních deliktů 

a na ně navazující náhrady způsobené škody. Ty až do roku 1875173 existovaly ve formě tzv. 

writů (writs nebo také forms of action) a ve formě rozhodnutí krále (common law).  

Již od šestnáctého století je možné v judikatuře anglických soudů nalézt rozsudky týkající 

se přiznání náhrady za tzv. ztrátu konsorcia („loss of consortium“),174 které by mohlo být volně 

přeloženo jako náhrada za ztrátu osoby blízké. Účelem tohoto institutu bylo nahradit manželovi 

náhradu škody v případě zranění manželky protiprávním činem. Náhrada měla být způsobilá 

kompenzovat poškozenému manželovi zejména ztrátu nebo zhoršení materiálních služeb,175 které 

manželka manželovi poskytovala.176 Tento institut vycházel z archaického přesvědčení, že 

manžel se svou manželkou tvoří právní, ekonomickou a společenskou jednotku (tzv. fikce 

manželské jednoty) a poškození její součásti – ženy je újmou způsobenou manželství jako 

takovému.177 

Výše uvedená fikce manželské jednoty a z ní vyplývající právo manžela na náhradu 

škody v případě zranění manželky protiprávním činem, resp. institut náhrady za ztrátu konsorcia 

ve výše uvedené podobě, byla odstraněna v polovině devatenáctého století,178 kdy byly 

v jednotlivých státech USA přijaty tzv. Married Women's Acts, které vdaným ženám přiznávaly 

                                                 

173 V roce 1875 byl v Anglii přijat tzv. Judicature Act, kterým došlo ke spojení obou institutů z důvodu omezené 

použitelnosti writů, a vzniku soudního systému založeného na equity (spravedlnosti) formulované zejména soudními 

precedenty. 

174 Rozsudek ve věci Hyde v. Scyssor, 79 Eng. Rep. 462 (1619).  

175 Těmito službami byly dle judikatury služby vykonávané uvnitř domova i mimo něj, a to zejména práce, domácí 

služby a výdělečná činnost manželky.  

176 BAIO, Jo-Anne M. Loss of Consortium: A Derivative Injury Giving Rise to a Separate Cause of Action, 50 

Fordham L. Rev. 1344 (1982), s. 1346.  

177 BAIO, Jo-Anne M., Loss of Consortium: A Derivative Injury Giving Rise to a Separate Cause of Action, 50 

Fordham L. Rev. 1344 (1982), s. 1345 -1346. 

178 Tyto zákony byly přijímány v jednotlivých státech USA od roku 1839. 
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právo vlastnit majetek, disponovat se svou mzdou, uzavírat smlouvy a jinak samostatně jednat.179  

Změna společenského nastavení v této oblasti vedla k přehodnocení institutu ztráty konsorcia, 

jakožto náhrady újmy, ke které je oprávněn pouze manžel. V roce 1913 byla poprvé rozsudkem 

Vrchního soudu v Cincinnati180 ve věci Griflen v. Cincinnati Realty Co.181 ženě přiznána náhrada 

škody za ztrátu konsorcia.182 K náhradě škody způsobené kterémukoliv z manželů byl tak dle 

judikatury v jednotlivých státech USA postupně legitimován i druhý z manželů bez ohledu na 

pohlaví.183 Za úplné ukončení tohoto archaického institutu a zároveň za počátek stejné právní 

ochrany bez ohledu na pohlaví je považováno rozhodnutí Odvolacího soudu v Kolumbii184 ve 

věci Hitaffer v. Argonne Co.185 V tomto rozsudku, který během několika let převzaly také soudy 

ostatních států USA, s výjimkou Virginie, kde místo přiznání práva na náhradu škody při ztrátě 

konsorcia manželce,186 bylo toto oprávnění odebráno také manželovi, bylo vyloženo, že 

„středověké pojetí manželského vztahu přestalo mít jakýkoliv význam“ a právo na náhradu 

škody náleží oběma manželům.187 

 

                                                 

179 WARREN, Joyce W. Women, money, and the law: nineteenth-century fiction, gender, and the courts. Iowa City: 

University of Iowa Press, c2005. s. 51 -52. 

180 Cincinnati Superior Court. 

181 Rozsudek Vrchního soudu v Cincinnati (Cincinnati Superior Court) ve věci Griflen v. Cincinnati Realty Co. 27 

Ohio Dec. 585 (Cinn. Super. Ct. 1913). 

182 Tento precedent byl v následujících letech potvrzen v rozsudku Smith v. Nicholas Bldg. Co. (93 ohio St. 101, 

112 N.E. 204 (1915); rozsudku Nejvyššího soudu v Severní Karolině (North Carolina Supreme Court) ve věci Hipp 

v. E.I. Dupont De Nemours & Co., ze dne 14. září 1921, 182 N.C. 9, 108 S.E. 318 (1921); a rozsudku Nejvyššího 

soudu v Severní Karolině (North Carolina Supreme Court) ve věci Hinnant v. Tide Water Power Co., ze dne 31. 

ledna 1925,189 N.C. 120, 126 S.E. 307 (1925). 

183 ROWAN, Bewerly A. Sex, Society, Services – The Wife´s Claim for Loss of Consortium. Miami Law Review. 

1696: University of Miami. s. 657-  659. 

184 U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. 

185 Rozsudek Odvolacího soudu v Kolumbii (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit.) ve věci 

Hitaffer v. Argonne Co., Inc, 183 F.2d 811 (D.C. Cir. 1950). 

186 Rozsudek ve věci Carey v. Foster, 345 F.2d 772, 776 (4th Cir. 1965). 

187 BAIO, Jo-Anne M. Loss of Consortium: A Derivative Injury Giving Rise to a Separate Cause of Action, 50 

Fordham L. Rev. 1344 (1982), s. 1349 -1350. 
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2.2.2. Úprava nemajetkové újmy v USA ve 20. století 

Do poloviny devatenáctého stolení byla za jedinou nahraditelnou újmu považována újma 

na zdraví. Ta byla přiznávána nikoliv na základě žalob na ochranu subjektivních práv – tedy jako 

je tomu v kontinentálním právním systému, ale na základě jednotlivých neoprávněných zásahů 

do sféry poškozeného. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o jinou formulaci stejného, 

tedy že za poškození188 jednotlivce následuje povinnost nahradit újmu. Tato „obrácená“ 

koncepce náhrady škody, resp. újmy má však zásadní vliv pro praxi. Fyzická integrita 

jednotlivce byla chráněna prostřednictvím institutů několika tzv. torts, které se vztahovaly ke 

konkrétním zájmům ochrany osobnosti.189 Tedy např. není chráněno zdraví člověka před 

jakýmkoliv útokem, ale prostřednictvím jednoho z torts je chráněna osoba před konkrétně 

určeným činem úmyslného škodlivého fyzického kontaktu.190 Tedy pokud konání či nekonání 

škůdce, které újmu způsobilo, nenaplňovalo znaky některého z torts, nemohla být náhrada újmy 

poškozenému přiznána.  

V tomto období v zásadě neexistovala možnost domáhat se náhrady za psychickou nebo 

citovou újmu, s výjimkou případů některých specifických torts, kdy poškozený mohl získat 

náhradu za svou citovou újmu ve formě náhrad škody s trestní funkcí („punitive damages“). 

Taková náhrada však připadala v úvahu pouze ve zvlášť závažných případech, jednal-li žalovaný 

„zlovolně, pobuřujícím způsobem.“191 

Od konce devatenáctého století a v některých právních řádech Spojených států od 

počátku dvacátého století se lze setkat také s náhradou za způsobenou psychickou nebo citovou 

újmu. Ta byla přiznána pouze v takovém případě, že byla způsobena v příčinné souvislosti 

s fyzickou újmou na zdraví, nebo z takové újmy na zdraví přímo vycházela. Takové náhrady 

újmy byly označovány jako tzv. parazitické náhrady („parasitic damages“).  

                                                 

188 V tomto kontextu se jedná o poškození zájmů jednotlivce, jak v materiální rovině, tak v rovině újmy na zdraví. 

189 PŮLKRÁBEK, Zdeněk. Odpovědnost za citovou újmu v americkém deliktním právu. Právní Rozhledy: časopis 

pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck. 8/2013. s. 388. 

190 Tzv. institut „battery“ – ublížení na těle.  

191 PŮLKRÁBEK, Zdeněk. Odpovědnost za citovou újmu v americkém deliktním právu. Právní Rozhledy: časopis 

pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck. 8/2013. s. 388. 
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Obratem v nahlížení na samostatnost nároku na náhradu psychické, příp. citové újmy 

znamenalo vydání Restatement (Second) of Torts192 v roce 1966. Restatement (Second) of Torts. 

To zavedlo odpovědnost za samostatné způsobení psychické újmy, aniž muselo dojít k porušení 

jiného chráněného zájmu nebo aniž tato psychická újma musela vyvolat poruchu zdraví.193 

Žaloby na náhradu těchto psychických, příp. citových újem, které nepramení nebo nevytvářejí 

další fyzická zranění, jsou označovány jako „pure emotional distress claims.“ 

 

2.2.3. Současná úprava nemajetkové újmy  

Nárok na náhradu újmy vzniká v angloamerickém právu ze dvou důvodů, z tzv. „civil 

wrongs,“ do češtiny nejčastěji překládaných jako civilní křivdy194 (pro další srovnání budou tyto 

„civilní křivdy“ označovány jako „civilní delikty) a z porušení smlouvy.195  

Náhrada škody za újmu způsobenou z civilních deliktů nebo porušení smlouvy je pak 

označována jako damages. Tento pojem může být pro čtenáře mezinárodních smluv poměrně 

matoucí, když pojem damage označuje škodu jako takovou a pojem damages, tedy pojem, na 

první pohled označující pojem škoda v plurálu,196 označuje náhradu škody. Pro další srovnání 

budou tyto „damages“ označovány jako „náhrada škody.“ Náhrada škody patří mezi tzv. 

remedies, překládané také jako nápravné prostředky, jejichž cílem je napravit spáchanou křivdu 

do podoby, jako by k ní nikdy nedošlo.197 Stejně tedy jako v českém právním řádu je 

preferovanou variantou odčinění škody ve formě navrácení v původní stav. 

Pro úplnost je třeba konstatovat, že hranice mezi trestním a občanským právem není v právu 

USA, resp. v angloamerickém právním systému jako takovém tak zřetelná jako je v českém 

                                                 

192 American Restatement of Torts, je závazná sbírka soudních precedentů, vydaná Americkým právním institutem 

(American Law Institute).  

193 § 46, odst. 1 Restatement (Second) of Torts. PŮLKRÁBEK, Zdeněk. Odpovědnost za citovou újmu v americkém 

deliktním právu. Právní Rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck. 8/2013. s. 388. 

194 Právní odvětví, zabývající se těmito civilními delikty je zpravidla označováno jako Tort law nebo Liability Law, 

195 Právní odvětví, zabývající se náhradou škody z porušení smlouvy je zpravidla označováno jako Contract law. 

196 Slovo škoda je v angličtině nepočitatelné. K tomu blíže: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/damage_1 [1. 5. 2019]. 

197 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 2. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/damage_1
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právním řádu a kontinentálním právním systému. Soud v trestním řízení může uložit škůdci 

zaplatit náhradu újmy a zároveň uložit trest podle trestního zákoníku daného státu USA.198 

Naopak náhrada újmy uložená občanskoprávním soudem může zahrnovat trestní element.199 

Damages neboli náhrada škody upravuje peněžní odškodnění za ztráty ve věcech 

osobních zranění, které zahrnují nejen konkrétní ocenitelné ztráty, jako jsou náklady na léčbu, 

ušlý zisk a budoucí ztráty příjmů, ale také ztráty, které jsou člověkem jednoznačně vnímané ale 

nelze je vyjádřit v penězích. Patří mezi ně bolesti a utrpení, ztráta společnosti, emoční strach, 

ztráta konsorcia, znetvoření, ztráta reprodukční schopnosti, ztráta rodičovského vedení a ztráta 

radosti z života, stejně jako další kategorie ztrát.200 

Zatímco v českém právním řádu rozeznáváme tři typy náhrad škody – uvedení v předešlý 

stav, poskytnutí náhrady v penězích a přiměřené zadostiučinění,201 v právním řádu USA se 

setkáme s poměrně velkým množstvím typů náhrad škody.202 Vzhledem k omezenému rozsahu 

budou dále krátce rozebrány pouze ty, které přicházejí v úvahu při odpovědnostních vztazích 

leteckého dopravce za nemajetkovou újmu. 

Náhrady škody v USA můžeme rozdělit do těchto kategorií: 

a) náhrada škody („compensatory damages“); 

                                                 

198 Každý stát v USA má vlastní trestní zákoník. Na úrovni federace byl přijat tzv. Title 18, který upravuje jednotlivé 

skutkové podstaty federálních trestních činů a dále pak trestní řízení a úpravu vězeňství. 

199 MULLIS, Allastar, OLIPHANT, Ken. Torts. Ebbw Vale: Palgrave Macmillan, 2003, s. 1. 

200 KRITZER, Herbert M., LIU, Guangya, and VIDMAR, Neil. An Exploration of "Non-economic" Damages in 

Civil Jury Awards, 55Wm. & Mary L., Rev. 971 (2014), s. 974. 

201 Ustanovení § 2951 občanského zákoníku. 

202 V judikatuře Velké Británie a některých dalších zemích angloamerického právního systému se můžeme setkat i 

s dalšími kategoriemi náhrady škody, které bychom v českém právním řádu nenašli. Jsou to např. tzv. zvýšená 

náhrada škody („aggravated damages“), které jsou poškozenému přiznávány v případech vzniku nemajetkové újmy, 

která vzniká nezávisle na původně žalované újmě, a to v důsledku nevhodného chování žalovaného; náhrada škody 

vyjadřující odpor soudu vůči jednání, které tuto škodu způsobilo („contemptuous damages“), která je přiznávána 

v případech, kdy dle všech formálních postupů by měla být náhrada škody žalobci přiznána, ale soud se domnívá, že 

z morálních nebo podobných důvodů neměla být žaloba podána, např. ve sporech o škodu způsobené poškozenému 

pomluvou, kdy skutečně způsobení škoda je soudem považována za minimální. OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

Oxford Reference. Dostupné z: http://www.oxfordreference.com/ [1. 5. 2019]. 

http://www.oxfordreference.com/
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b) formální náhrada škody („nominal damages“);  

c) předpokládaná náhrada škody („presumed damages“). 

d) náhrada škody s trestní funkcí („punitive damages“); 

 

Ad a) Náhrada škody 

Náhrada škody, někdy označovaná také jako kompenzační náhrada škody,203 označuje 

obdobně jako v českém právu náhradu v penězích, která má poškozenému v případě majetkové 

škody uhradit náklady, nutné k tomu, aby odškodnění bylo provedeno uvedením věci v předešlý 

stav (např. náklady na opravu, náklady na obstarání stejné nebo obdobné věci, v případě 

nemajetkové újmy pak má poškozený „získat peníze, aby si podle své vůle opatřil, co je mu libo 

a zpříjemnil si tím život, aby tím zmírnil pocit křivdy, kterou utrpěl, a případně utišil touhu po 

odplatě (peněžní satisfakce).“204 Tato kategorie je z hlediska odpovědnosti leteckého dopravce 

nejdůležitější, a proto jí je věnována značná část této práce dále. 

 

Ad b) Formální náhrada škody 

Formální náhrada škody plní zejména funkci konstatování porušení právního zájmu 

poškozeného. Jedná se o případy, kdy není možné prokázat výši utrpěné škody, nebo je výše 

škody natolik nízká (nebo není žádná), že ji technicky nelze v penězích odčinit. V těchto 

případech je tak zájem poškozeného zejména na konstatování, že škůdce se dopustil civilního 

deliktu a na přiznání náhrady nákladů právního zastoupení. V praxi se jedná např. o spory 

týkající se nezákonných zásahů do práv k nemovitým věcem nebo zásahy do práva na svobodu 

projevu. Tato kategorie náhrady škody se oblasti odpovědnosti leteckého dopravce neuplatní, 

proto jí nebude věnován další prostor. Mohlo by se na první pohled jevit, že se jedná o institut 

obdobný zveřejnění rozsudku, kdy v takovém případě strana, která ve sporu uspěje má v českém 

právním řádu právo na náhradu nákladů právního zastoupení. Zde je vhodné doplnit, že tato 

                                                 

203 Tento termín považuje autorka za nepřesný a způsobilý vyvolat záměnu s pojmem náhrada škody, který je 

pojmem nadřazeným pro celou výše uvedenou skupinu kategorií náhrady újmy. 

204 BEZOUŠKA, Petr. In: HULMÁK, Milan a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 2951. 
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zásada v americkém právu neplatí a každá ze stran sporu si nese všechny náklady na právní 

zastoupení bez ohledu na to, kdo ve sporu zvítězí.205 

 

Ad c) Předpokládaná náhrada škody 

Předpokládaná náhrada škody může být přiznána v situacích, kdy poškozený utrpěl 

pomluvou nebo podobným jednáním škůdce takový zásah do svých práv, že „není nutné dále 

prokazovat jeho škodlivý charakter.“206 V takových případech poškozený nemá povinnost 

prokazovat tvrzené narušení svých práv, předkládat důkazy, ani prokazovat výši újmy. Náhrada 

nemajetkové újmy bude soudem stanovena jako „částka, která se blíží průměrné náhradě škody, 

vyplývající z pomluvy, obdobné, jakou způsobil škůdce.“207 Tato kategorie náhrady škody se 

oblasti odpovědnosti leteckého dopravce neuplatní, proto jí nebude věnován další prostor. 

 

Ad d) Náhrada škody s trestní funkcí 

Účelem náhrady škody s trestní funkcí je uložení dalšího trestu škůdci za jeho „zcela 

nepřijatelné“ jednání a odradit ostatní od podobného jednání. 208 Náhrada škody s trestní funkcí 

je soudy obvykle přiznávána vedle náhrady škody (compensatory damages). O náhradě škody 

s trestní funkcí je blíže pojednáno v podkapitole 3.1.3.3. této práce. 

 

                                                 

205 BALCAROVÁ, Anna. English rule vs. American rule. Právní rozhledy 8/2019, Praha: C.H. Beck, s. 278.  

206 HARRIS, Charles E. Even Presumed Damages Must Be Proven. Cook County Bar Association News. Illinois: 

2009. s. 2. Dostupné z https://www.mayerbrown.com/Files/Publication/1d08db7c-5380-475a-9ce4-

e780095606a6/Presentation/PublicationAttachment/17af5d1b-5fa0-4ebe-b45c-df4c11147287/ARTICLE-

Harris_Presumed_Damages_0810.pdf [1. 5. 2019]. 

207 EDWARDS, J. Stanley. Tort law. Sixth edition. Boston, MA: Cengage Learning, [2016]. ISBN 978-1285448046. 

s. 353. 

208 SEBOK, J., Anthony. Punitive damages in the United States. In KOZIOL, Helmut, WILCOX, Vanessa. 

Punitive damages: Common law and Civil Law Perspectives. Mörlenbach: SpringerWienNewYork, 2009, s. 155. 

https://www.mayerbrown.com/Files/Publication/1d08db7c-5380-475a-9ce4-e780095606a6/Presentation/PublicationAttachment/17af5d1b-5fa0-4ebe-b45c-df4c11147287/ARTICLE-Harris_Presumed_Damages_0810.pdf
https://www.mayerbrown.com/Files/Publication/1d08db7c-5380-475a-9ce4-e780095606a6/Presentation/PublicationAttachment/17af5d1b-5fa0-4ebe-b45c-df4c11147287/ARTICLE-Harris_Presumed_Damages_0810.pdf
https://www.mayerbrown.com/Files/Publication/1d08db7c-5380-475a-9ce4-e780095606a6/Presentation/PublicationAttachment/17af5d1b-5fa0-4ebe-b45c-df4c11147287/ARTICLE-Harris_Presumed_Damages_0810.pdf
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2.2.3.1 Náhrada škody dle způsobené újmy 

Každá z těchto náhrad škody může být dále dělena, podle předmětu, který byl škůdcem 

narušen a má být právem chráněn. Jednotlivé výše popsané kategorie tak mohou být dále děleny 

následovně: 

a) Náhrada majetkové újmy („economic damages“) 

a. výdaje na léčbu  

b. ztráty na výdělku 

c. ztráta na movitém a nemovitém majetku 

d. ztížení společenského uplatnění 

b) Náhrada nemajetkové újmy („non-economic damages“) 

a. bolestné 

b. odškodnění za duševní útrapy 

 

Náhrada škody za újmu na zdraví 

Tradiční metodou náhrady škody za újmu na zdraví je v právu Spojených států 

amerických náhrada způsobené újmy v penězích, zahrnující náhradu na skutečném, a případně 

potenciálním výdělku; náhradu nákladů na léčbu a náhradu za bolest a utrpení s újmou na zdraví 

související.209 V případě zranění většina právních řádů USA přiznává také náhradu „loss of 

consortium damages.“ Ztráta konsorcia je pojem odkazující na zbavení výhod rodinného vztahu 

v důsledku zranění způsobených škůdcem. Škody za ztrátu konsorcia jsou posuzovány odděleně 

od náhrady škody poškozenému, a nesmí být zaměňovány s kompenzačními škodami. 

 

a) Náhrada skutečně ušlého, příp. potenciálního výdělku 

Poškozený má právo na náhradu skutečného ušlého výdělku, tedy výdělku, kterého 

dosahoval v době způsobení újmy a také, nebo pouze na náhradu tzv. výdělečných schopností, 

v odborné literatuře označovaných jako „earning capacity“. Tato výdělečná schopnost je 

definována jako „výdělek, kterého by poškozený vzhledem ke své praxi a vzdělání, 

                                                 

209 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 370. 
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v budoucnosti dosáhl.“210 Institut „earning capacity“ je však omezen na výjimečné případy. 

James M. Fischer například uvádí rozsudek Nejvyššího soudu v Kalifornii211 ve věci Storrs v. 

Los Angeles Traction Co.,212 z roku 1901 ve kterém soud přiznal náhradu za minulé a budoucí 

zhoršení „earning capacity“ pětasedmdesátiletému muži, který nebyl schopen doložit své příjmy 

z minulosti ani příjmy, kterých dosahoval v okamžiku, kdy nastala škodná událost – zranění a 

judikoval do současnosti uznávaný přístup, že je „věcí poroty, aby zvážila, co je žalobce schopen 

vydělat, nikoliv určila, co vlastně vydělává“ Dle tohoto přístupu jsou rozhodovány také náhrady 

za ušlý výdělek nezaměstnaných osob, důchodců, osob v poměru druh-družka a obdobných 

rodinných poměrech, nezletilých a dalších osob bez průkazné příjmové historie.213 Porota pro 

stanovení „earning capacity“ přihlédne zejména k věku, zdravotnímu stavu před způsobenou 

újmou, vzdělání, praxi, zkušenostem,214 ochotě pracovat a k odpovídajícím pracovním 

příležitostem, které měl poškozený před způsobenou újmou a k pracovním příležitostem, které 

bude mít s následky způsobenými předmětnou újmou.  

Obdobně komplikované je určení výše odškodnění u osob samostatně výdělečně činných 

a podnikatelů – vlastníků společností. V rozsudku ve věci Faetherly v. Continental Ins. Co. 

Nejvyšší soud ve Wisconsinu215 vyložil, že důkaz ztráty výdělku společnosti není dostatečný 

k prokázání ztráty části „earning capacity“ pro účely vyměření odškodnění.216 U osob samostatně 

výdělečně činných a podnikatelů – vlastníků společností, kteří se na podnikání těchto společností 

přímo podílejí, je tak třeba rozlišovat mezi hodnotou služeb poskytovaných poškozeným 

podniku od hodnoty, která odráží návratnost vloženého kapitálu a služeb jiných osob – 

                                                 

210 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 371. 

211 Supreme Court of California. 

212 Rozsudek Nejvyššího soudu v Kalifornii (Supreme Court of California) ve věci Storrs v. Los Angeles Traction 

Co., 134 Cal. 91, 66 P. 72 (1901). 

213 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 372. 

214 U dětí a studentů, u nichž nelze vycházet ze vzdělání a praxe judikatura dovozuje spíše, že by poškozený vedl 

bohatý život, a tedy přiznává poškozenému vyšší odškodnění. FISCHER, James M. Understanding Remedies. 

Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 373.  

215 Supreme Court of Wisconsin. 

216 Rozsudek Nejvyššího soudu ve Wisconsinu (Supreme Court of Wisconsin) ve věci Featherly v. Continental Ins. 

Co., 73 Wis. 2d 273 N.W.2d 806, 811 – 12 (1976). 
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zaměstnanců nebo dalších společníků společnosti, pokud existují.217  Odškodnění tak vychází 

pouze z té části, která je nezastupitelně spojena s osobou poškozeného. 

Pro stanovení potenciálních celoživotních výdělků poškozených byla Kabinetem práce 

Vlády Spojených států amerických218 vytvořena metodika výpočtu očekávané úmrtnosti a délky 

pracovního života.219  Tato metodika je však pro poškozeného většinou méně výhodná a je na 

porotě, případně soudci, zda k metodice přihlédne, či nikoliv.220  

 

b) Náhrada nákladů na léčbu  

Poškozený má kromě práva na náhradu skutečně ušlého, příp. potenciálního výdělku, 

právo také na náhradu nákladů vynaložených na léčbu a nákladů, které bude nutno na léčbu 

vynaložit v budoucnu.221 Za náhradu nákladů na léčbu jsou dle rozsudku Odvolacího soudu 

Spojených států amerických222 ve věci Meader by and Through Long v. United States223 ve 

spojení s rozsudkem Kalifornského odvolacího soudu224 ve věci Niles v. City of San Rafael225 

považovány nemocniční výdaje, léky, lékařské poplatky, náklady na domácí ošetřování a 

                                                 

217 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 375. 

218 United States Department of Labor. Informace dostupné z: https://www.dol.gov/ [1. 5. 2019]. 

219 K tomu metodě výpočtů blíže KRUEGER, Kurt V., SLESNICK, Frank. Total Worlife Expectancy. Journal of 

Forensic Economics 25 (1) 2014, s. 51 – 70. National Association of Forensic Economics. Dostupné z: 

http://www.journalofforensiceconomics.com/doi/pdf/10.5085/jfe.25.1.51 [1. 5. 2019]. 

220 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 375. 

221 Žalovaná částka by měla zahrnovat jak vynaložené náklady, tak náklady budoucí. O těchto nákladech je 

rozhodováno v jediném řízení. FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New 

York: 1999. s. 381. 

222  United States Court of Appeals. 

223 Rozsudek Odvolacího soudu USA (United States Court of Appeals) ve věci Meader by and Through Long v. 

United States, 881 F.2d 1056, 1060-61 (11th Cir. 1989). 

224 California Court of Appeals. 

225 Rozsudek Odvolacího soudu v Kalifornii (California Court of Appeals) ve věci Niles v. City of San Rafael, 42 

Cal. App. 3d 230, 116 Cal. Rptr. 733, 740 (1974). 

https://www.dol.gov/
http://www.journalofforensiceconomics.com/doi/pdf/10.5085/jfe.25.1.51
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rehabilitační péči, laboratorní testy, dentální péče, zdravotnické pomůcky včetně protéz, 

invalidních vozíků nebo lůžek pro domácí použití a přepravní náklady.226 

Výše těchto nákladů je limitována přiměřenou hodnotou lékařské péče a ostatních služeb. 

Obecně je přiměřenou hodnotou částka, skutečně za léčbu vynaložená. Tomu odpovídá i 

dokazování v řízení o náhradu nákladů na léčbu, kdy nejčastějším a americkými soudy běžně 

uznávaným důkazním prostředkem je účet za léčbu227 vystavený příslušnou nemocnicí nebo 

jiným zdravotnickým ústavem.228 Nicméně při případném sporu by bylo nutné prokázat, že 

částka vynaložená za lékařskou péči a ostatní služby odpovídá přiměřené hodnotě nutně 

poskytnutých služeb.229 Této problematice se věnuje rozsudek okresního soudu New York – 

jih230 ve věci Montelone v. Bahama Cruise Line, Inc.,231 ve kterém soud judikoval limity pro 

výši náhrady léčebných výdajů. Poškozená, p. Montelone žádala po společnosti Bahama Cruise 

Line, Inc. náhradu nákladů na budoucí léčbu, přičemž dle znaleckého posudku, bylo její fyzické 

poškození nevratné a žádná další léčba nebyla způsobilá zajistit zlepšení jejího stavu. Soud 

v tomto případě rozhodl, že poškozená má právo pouze na přiměřené náklady na léčbu a 

vzhledem ke skutečnosti, že další léčba nepřinese poškozené zlepšení jejího stavu, rozhodl soud 

o nepřiznání náhrady nákladů na další léčbu.232 V případě náhrady budoucích nákladů na léčbu je 

soudy běžně vyžadovaným důkazním prostředkem znalecký posudek.233 

Zajímavou otázkou je náhrada za léčbu a péči poskytovanou poškozenému bezplatně. Ta 

je americkou judikaturou dělena dle poskytovatele této služby. Pokud je poskytovatelem léčby 

                                                 

226 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 380. 

227 Dle rozsudku ve věci Hughes v. Palermo, 911 S.W.2d 673, 675 (Mo. Ct. App. 1995) je účet za léčbu vystavený 

příslušnou nemocnicí nebo jiným zdravotnickým ústavem považován za základní a nejdůležitější důkazní 

prostředek. 

228 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 380. 

229 Rozsudek ve věci Patterson v. Horton, 84 Wash. App. 531, 929 P. 22d 1125, 1130 (1997); a rozsudek ve věci 

Hanif v. Housing Auth. Of Yolo County, 200 Cal. App. 3d 635, 246 Cal. Rptr. 192, 194 (1988).  

230 District Court, S.D. New York. 

231 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (District Court, S.D. New York) ve věci Montelone v. Bahama 

Cruise Line, Inc. 664 F. Supp. 744 (S.D.N.Y. 1987).  

232 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 380. 

233 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 381. 
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nebo péče rodinný příslušník poškozeného, příp. jeho osoba blízká, soudy přiznávají náhradu 

hodnoty této služby. Pokud je poskytovatelem léčby nebo péče osoba nebo organizace, která 

není rodinným příslušníkem nebo osobou blízkou poškozeného, například jsou tyto služby 

poskytovány bezplatně charitativní organizací, není žalovaný povinen k náhradě nákladů těchto 

služeb.234 

 

c) Náhrada za bolest a utrpení 

Jak již bylo řečeno, bolestí rozumí právní teorie common law fyzický pocit způsobený 

negativním podnětem, utrpením pak duševní a emoční reakci na zranění. Společně tvoří právní 

pojem zahrnující neohraničené množství druhů nepeněženích újem, jako je duševní úzkost, 

strach, bolest, nepohodlí, ztráta kvality života nebo zohyzdění.235 Americké soudy při sporech o 

náhradu škody na zdraví náhradu za bolest a utrpení přiznávají. V americké právní teorii je 

náhrada za bolest a utrpení spolu s náhradou skutečně ušlého, příp. potenciálního výdělku a 

nákladů na léčbu nedílnou složkou náhrady škody na zdraví.236  

 

Bolest a utrpení237 

Jak již bylo uvedeno výše bolest a utrpení lze jen velice těžko objektivně ohodnotit nebo 

prokázat, a tedy i vyčíslit náhradu škody v penězích. Z tohoto důvodu se historicky vyvinuly tzv. 

maximální limity pro náhradu bolesti a utrpení.238 Tyto limity, určované soudními precedenty, 

jsou v čase spíše dynamické než statické. Pro další komparaci obou zkoumaných právních řádů 

                                                 

234 Srov. rozsudek Odvolacího soudu v Kalifornii (U.S. Court of Appeal of California) ve věci Rodrigues v. 

McDonnell Douglas Corp., 87 Cal. App. 3d 626, 151Cal. Rptr. 399, 418 (1978) a rozsudek Odvolacího soudu v 

Kalifornii (U.S. Court of Appeal of California) ve věci Helfend v. Sothern Cal. R.T.D., 2 Cal. 3d 1, 465 P.2d 61, 64 

n.5 (1970). 

235 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 383. 

236 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 383. 

237 Pain and Suffering. 

238 K tomu blíže podkapitola 3.1.1.4, věnující se maximálním limitům náhrady škody v mezinárodních právních 

pramenech odpovědnosti leteckého dopravce. 
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považuje autorka za stěžejní uvést alespoň pár rozsudků amerických soudů, dle kterých jsou 

určovány výše náhrady za bolest a utrpení z různých časových období:  

80. léta dvacátého století: 

a) dle rozsudku Odvolacího soudu Spojených států239 ve věci Sosa v M/V Lago Izabal240 je 

maximální odškodnění za bolest a utrpení při popáleninách na 80 procentech lidského 

těla dospělého člověka, 1 milion USD; 

b) dle rozsudku Odvolacího soudu Spojených států241 ve věci Trevino v. United States242 je 

maximální odškodnění za bolest a utrpení při narození dítěte postiženého těžkou 

mozkovou obrnou, která postihla všechny končetiny a poškodila mozek, 1 milion USD; 

90. léta dvacátého století: 

a) dle rozsudku Okresního soudu v Jižním New Yorku243 ve věci In Re Joint Eastern and 

Southern Dist. Asbestos244 je maximální odškodnění za bolest a utrpení při 32 měsíční 

pracovní neschopnosti doprovázené bolestmi způsobenými maligním pleurálním 

mezoteliomem,245 který se podařilo bez dalších zdravotních následků odstranit, 5 milionů 

USD; 

b) dle rozsudku Odvolacího soud v Illinois246 ve věci Pantaleo v. Our Lady of the 

Resurrection Medical Center247 je maximální odškodnění za bolest a utrpení při dvaceti 

                                                 

239 United States Court of Appeals. 

240 Rozsudek Odvolacího soudu Spojených států (United States Court of Appeals) ve věci Sosa v M/V Lago Izabal, 

736 F.2d 1028, 1035 (5th Cir. 1984). 

241 United States Court of Appeals. 

242 Rozsudek Odvolacího soudu Spojených států (United States Court of Appeals) ve věci Trevino v. United States, 

804 F.2d 1512, 1515 (9th Cir. 1986). 

243 U.S. District Court, S.D. New York. 

244 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court, S.D. New York) ve věci In Re Joint 

Eastern and Southern Dist. Asbestos, 9 F. Supp. 2d 307, 317 – 19 (S.D.N.Y. 1998). 

245 Jedná se o nádor, který vychází z pleury (pohrudnice). Informace dostupná z: https://www.linkos.cz/pacient-a-

rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/o-malignim-pleuralnim-

mezoteliomu/ [13. 1. 2019]. 

246 Appellate Court of Illinois. 

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/o-malignim-pleuralnim-mezoteliomu/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/o-malignim-pleuralnim-mezoteliomu/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/o-malignim-pleuralnim-mezoteliomu/
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šesti hodin trvající bolesti při syndromu toxického šoku, který byl ukončen smrtí 

poškozeného, 1,6 milionů USD; 

c) dle rozsudku Nejvyššího soudu v New Yorku248 ve věci Bermeo v. Atakent249 je 

maximální odškodnění za bolest a utrpení dítěte, zasaženého hypoxickým poškozením 

mozku způsobeným nedostatečným přívodem kyslíku do mozku a acidózou během 

předčasného porodu, 4,75 milionu USD; 

d) dle rozsudku Odvolacího soudu Spojených států 250 ve věci Ruiz Trouche v. Pepsi Cola 

of Puerto Rico Bottling, Co. je maximální odškodnění za bolest a utrpení rodiče 

spočívající duševní bolesti ze ztráty tří dětí při automobilové nehodě, 6 milionů USD. 

 

Ztráta radosti ze života251 

Ztrátou radosti ze života americká odborná literatura rozumí „neschopnost zapojit se 

v důsledku zranění do činností, které přinášejí životní potěšení, jako jsou například sportovní 

aktivity, chůze, pěší turistika, apod.“252 Zde je nutno připomenout, že pojem „ztráta radosti ze 

života“ v angličtině uváděný jako „loss of enjoyment of life“ je často používán také jako pojem 

používaný pro tzv. hedónické škody označující ztrátu užívání životních potěšení, nehmotnou 

hodnotu života, odlišnou od hodnoty lidského kapitálu nebo ztracené hodnoty výdělku. Nad 

tímto institutem nepanuje v soudní judikatuře v jednotlivých státech Spojených států amerických 

shoda, a to zejména nad otázkou, zda má být náhrada ztráty radosti ze života subsumována pod 

náhradu za bolest a utrpení, nebo zda se jedná o škodu sui generis a má být tedy odškodněna 

                                                                                                                                                             

247 Rozsudek Odvolacího soudu v Illinois (Appellate Court of Illinois) ve věci Pantaleo v. Our Lady of the 

Resurrection Medical Center, 297 Ill. App. 3d 266, 696 N.E.2d 717 (1998). 

248 Supreme Court of New York. 

249 Rozsudek Nejvyššího soudu v New Yorku (Supreme Court of New York) ve věci Bermeo v. Atakent 241 A.D.2d 

235, 671 N.Y.S.2d 727, 731 (1998). 

250 United States Court of Appeals. 

251 Loss of Enjoyment of Life. 

252 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 387. 
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nezávisle na odškodnění bolesti a utrpení.253 V některých právních řádech je ke ztrátě radosti ze 

života přistupováno jako k součásti škody způsobené bolestí a utrpením.254 Odškodňování újmy 

způsobené smrtí je vyloučeno úplně.  

Model hedónických škod vychází z přibližně 40 let rozsáhlého ekonomického výzkumu o 

průměrné životnosti a kvalitě života fyzické osoby.255 Ekonomové obecně souhlasí s tím, že 

„statistická hodnota lidského života“256 se pohybuje v rozmezí 4 až 5 milionů dolarů. Tato 

hodnota je průměrem mnoha publikovaných výsledků založených na ekonomickém výzkumu za 

použití modelu Willingness to Pay (WTP).257  

Jako důkazní prostředek pro prokázání výše ztráty radosti ze života je používán tzv. „A 

Day in Life film.“ Jedná se o nahrávku, která shrnuje běžný den ze života poškozeného. Tím má 

být soudu předloženo, nakolik je poškozený ve svém životě způsobenou škodou limitován, aby 

bylo možno o výši náhrady škody rozhodnout.258 Tento u nás neznámý důkazní prostředek byl 

poprvé připuštěn v roce 1992 v řízení před Nejvyšším soudem v Pensylvánii259 ve věci Wagner 

                                                 

253 Náhrady hedónických škod mohou být přiznány i v jiných případech, než jsou případy újmy na zdraví. Často jsou 

například přiznávány nezákonně uvězněným osobám, kterým vznikla újma v podobě ponížení. 

254 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 388. 

255 BLODGETT, J. G. Hedonic Damages: A Price on the Pleasures of Life, 71 A.B.A.J., Feb. 1985. In: FISCHER, 

James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. 

256 Value of a statistical life. 

257 K tomu blíže BREIDERT, Christoph. HAHSLER, Michael. REUTTERE, Thomas. (2015). A Review of Methods 

for Measuring Willingness-to-Pay. Innovative Marketing. 2006. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/242382759_A_Review_of_Methods_for_Measuring_Willingness-to-Pay 

[1. 5. 2019]. 

258 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 387. 

259 Superior Court of Pennsylvania. 

https://www.researchgate.net/publication/242382759_A_Review_of_Methods_for_Measuring_Willingness-to-Pay
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v. York Hospital260 a potvrzen v rozsudcích dalších států Spojených států261 i na federální 

úrovni262 

 

Ztráta blízkého člověka263 

V angličtině nese tento institut název „loss of consortium“ a označoval v minulosti 

skutečně ztrátu konsorcia – majetkového zájmu, který měl manžel ve své manželce. Tento 

institutut je samozřejmě již překonaný a v současnosti je pojem používán pro ztrátu majetkového 

zájmu ve vztahu manžel-manželka a obdobných vztahů a v mnoha státech USA také při ztrátě 

blízkého člověka – dítěte nebo rodiče.264 V praxi je náhrada z tohoto titulu soudy přiznávána 

pouze v případech prokázaného narušení chráněného vztahu způsobené protiprávní jednání třetí 

osoby. Tento institut se tak nevztahuje na taková narušení chráněných vztahů, která jsou 

způsobena, byť jen částečně, některou ze stran tohoto vztahu265 – tedy dítěte vůči rodičům, rodiči 

vůči dítěti, či některým z manželů vůči druhému.  

Náhrada škody v případě ztráty blízkého člověka se skládá ze dvou základních prvků 

daného vztahu. V některých státech je o každém z těchto prvků a náhradě za jejich ztrátu 

rozhodováno samostatně,266 v některých je o těchto prvcích rozhodováno jako o jediném nároku. 

První z nich je tvořen intimními a emocionálními prvky vztahu, jako jsou láska, náklonnost, 

intimita, přátelství nebo důvěra. Druhý z nich je poněkud materiálnější a zahrnuje ztrátu 

                                                 

260 Rozsudek Nejvyššího soudu v Pensylvánii (Superior Court of Pennsylvania) ve věci Wagner v. York Hospital, 

415 PA. Super. 1, 608 A.2d 496, 499-501 (1992). 

261 Viz rozsudek Odvolacího soudu USA (US Court of Appeals for the Federal Circuit) ve věci Schiavo v. Owens-

Corning Fiberglas Corporation., 282 N.J. Super. 362, 660 A.2d 515, 518 (1995). 

262 Viz rozsudek Nejvyššího soudu v Los Angeles (Superior Court of Los Angeles County) ve věci Jones v. City of 

Los Angeles 20 Cal. App. 4th463, 24 Cal. Rptr. 2d 528, 530-33 (1993). 

263 Loss of consortium. 

264 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu na Aljašce (Supreme Court of Alaska) ve věci Hibpshman v. Prudhoe 

Bay Supply, Inc. 734 P.2d 991 (Alaska 1987) a rozsudek Odvolacího soudu v Oregonu (Court of Appeals of 

Oregon) ve věci Norwest v. Presbyterian Intercommunity Hospital, 293 Or. 543, 652 P.2d 318 (1982). 

265 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 392. 

266 V těchto případech se někdy mluví také o tzv nárocích z „loss of consorcium“ a „loss of services“. 
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způsobenou služeb poskytovaných v takovém vztahu, jako jsou například péče o domácnost 

nebo péče o děti.267 

 

Zohyzdění268 

Zohyzděním rozumí americká odborná literatura „změnu vzhledu k horšímu v celistvosti, 

kráse nebo úplnosti.“269 V některých státech USA je zohyzdění posuzováno samostatně, jinde 

stejně jako u ztráty radosti ze života je subsumováno pod rozhodování o náhradě za bolest a 

utrpení. Ve většině států je však rozhodnutí, zda bude posuzovat náhradu za zohyzdění jako 

součást náhrady za bolest a utrpení, či nikoliv, na uvážení soudu.270 

 

2.2.3.2 Forma a stanovení výše náhrady nemajetkové újmy 

V moderní americké judikatuře vyvstávají některé problémy, které s sebou neurčitost 

pojmu „bolest a utrpení“ a stanovení výše náhrady nemajetkové újmy přinášejí. Prvním z nich je 

otázka soustředění jednotlivých součástí nemajetkové újmy, které byly popsány výše, do jedné 

kategorie, pod pojmem náhrada za bolest a utrpení. Většina států USA vymezila jednotlivé 

kategorie újmy, u nichž nelze stanovit jejich skutečný ekonomický dopad a stanovení jejich výše 

přenechala soudům. Druhou podstatnou otázkou je otázka vztahu mezi majetkovou a 

nemajetkovou újmou v těchto případech, zejména použití v penězích vyčíslitelné újmy jako 

jmenovatele pro posouzení nemajetkové újmy, které může být, vzhledem k tomu, že ekonomická 

ztráta ne vždy zachycuje závažnost újmy z hlediska neekonomických důsledků této újmy, velmi 

zavádějící.271  

                                                 

267 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 393. 

268 Disfigurement. 

269 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 387. 

270 FISCHER, James M. Understanding Remedies. Matthew Bender and Company, New York: 1999. s. 391. 

271 KRITZER, Herbert M., LIU, Guangya, and VIDMAR, Neil. An Exploration of "Non-economic" Damages in 

Civil Jury Awards, 55Wm. & Mary L., Rev. 971 (2014), s. 980. 
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Stanovení výše náhrady nemajetkové újmy, zejména s ohledem na další sociologické 

aspekty rozhodování soudních porot,272 je ve Spojených státech amerických předmětem velkého 

množství výzkumů a statistických pozorování. Kritzer, Liu a Vidmar ve své práci273 analyzují 

výzkum Jeffrey O'Connell a Rity Simon,274 zkoumající odškodnění za bolest a utrpení na základě 

pojistek vyplacených obyvatelům Illinois v roce 1966, výzkum Marka Petersona,275 zkoumající 

téměř 9000 případů ze šedesátých a sedmdesátých let uvedených v Cook County Verdict 

Reporter; výzkum Briana Ostroma a jeho kolegů,276 zkoumající příslušnou judikaturu čtyřiceti 

pěti městských soudů roku 1992; výzkum Patricie Danzon a Lee Lillarda,277 zkoumající 

zdravotní případy ze spisů pojistitelů odpovědnosti z let 1974 až 1976; výzkum Randalla 

Bovbjerga a jeho kolegů,278 analyzující vzorek 898 rozhodnutí soudu ve věcech újmy na zdraví, 

které byly rozhodovány soudními porotami z roku 1987; výzkum Marka Taragina,279 zkoumající 

vztah mezi hodnocením závažnosti nemajetkové újmy a výší celkové platby v judikatuře soudů 

                                                 

272 Soudní poroty a sociologické aspekty jejich rozhodování jsou v současné době významným tématem. K tomu viz 

např. LIEBERMAN, Joel D. a Daniel KRAUSS. Jury psychology: social aspects of trial processes: psychology in 

the courtroom, volume 1. Burlington, VT: Ashgate, c2009. ISBN 9780754626411; BORNSTEIN, Brian H., 

GREENE, Edie, Jury Decision Making: Implications For and From Psychology. Current Directions in 

Psychological Science (2011) s. 63 – 67. 

273 KRITZER, Herbert M., LIU, Guangya, and VIDMAR, Neil. An Exploration of "Non-economic" Damages in 

Civil Jury Awards, 55Wm. & Mary L., Rev. 971 (2014), s. 980 – 986. 

274 O'CONNELL, Jeffrey, SIMON, Rita J, Payment for Pain & Suffering 14 (1972).  

275 PETERSON, Mark A. Compensation of Injuries. Civil Jury Verdicts in Cook County, dostupné z: 

http://www.rand.org/contentdam/rand/pubs/reports/2007/R3011.pdf  [19. 11. 2018]. 

276 OSTROM, Brian, et al. A Step Above Anecdote: A Profile of the Civil Jury in the 1990s, In: Judicature 233, 233 

n.1 (1996). 

277 DANZON, Patricia Munch, LILLARD, Lee A. Settlement Out of Court: The Disposition of Medical Malpractice 

Claims, 12 J. LEGAL STUD. 345, 347, 354-55 (1983). 

278 BOVBJERG, Randall R et al. Valuing Life and Limb in Tort: Scheduling Pain and Suffering Awards, 83, Nw. U. 

L. REV. 908 (1989). 

279 TARAGIN, Mark I. et al. The Influence of Standard of Care and Severity of Injury on the Resolution of Medical 

Malpractice Claims, 117 Annals Internal Med. 780, 780 (1992). 

http://www.rand.org/contentdam/rand/pubs/reports/2007/R3011.pdf
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New Jersey; a dalších sedm rozsáhlých výzkumů obdobného charakteru.280 V závěru své analýzy 

dochází, i přes značné nedostatky zkoumaných podkladů, k relativnímu vyjádření procentních 

podílů výše náhrady škody v různých typech případů.281 Tyto nedostatky jsou způsobeny 

zejména skutečností, že odůvodnění jednotlivých soudních rozhodnutí velmi často neobsahují 

žádné bližší rozdělení jednotlivých složek, ze kterých se skládá soudem určená výše náhrady 

škody, nebo nedávají jednoznačné informace o přesné povaze nemajetkové újmy. 

 

Rozsah náhrady újmy 

Medián – trestní 

funkce/náhrady 

škody282 

Průměr - trestní 

funkce/náhrady 

škody283 

Standardní odchylka 

poměru trestní 

funkce/náhrady 

škody284 

Počet případů 

v uvedeném 

rozsahu náhrady 

újmy285 

Vše 0,62 2,90 13,81 438,00 

$1 - 999 24,69 101,47 175,44 11,00 

$1k - 9.999 1,00 9,64 39,37 43,00 

$10k - 99,999 0,56 1,68 3,58 162,00 

$ 100k - 999,999 0,55 1,62 3,32 151,00 

$lm - 9.999,999 0,42 1,46 3,71 57,00 

$10m < $100m 0,57 1,12 1,31 13,00 

$100m or more 2,41 2,41 - 1,00 

Zdroj: EISENBERG, Theodore, et al., Variability in Punitive Damages: An Empirical 

Assessment of the U.S. Supreme Court Decision in Exxon Shipping Co. v. Baker, 166 J. 

INSTITU'TIONAL&THEORETICAL Economy, 18 (2010).      

 

Z výše uvedených údajů lze získat informaci o poměru jednotlivých rozsahů náhrad 

škody v případech nemajetkové újmy. Více než sedmdesát procent soudy přiznaných náhrad 

                                                 

280 DANIELS, Stephen, MARTIN Joanne. Civil Juries and the Politics of Reform (1995); ANDERSON, Barry L. etl 

al. Report on Awards for Noneconomic Loss, in Fla. Med. Assn, Medial Malpractice Policy Guidebook 132, 132-48 

(Henry G. Manne ed.1985); VISCUSI, W. Kip, Reforming Products liability (1991); VIDMAR, Neil et al., Jury 

Awards for Medical Malpractice and Post-Verdict Adjustments of Those Awards, 48 Deapual L. Rev. 265 (1998). 

281 KRITZER, Herbert M., LIU, Guangya, and VIDMAR, Neil. An Exploration of "Non-economic" Damages in 

Civil Jury Awards, 55Wm. & Mary L., Rev. 971 (2014), s. 981 – 986. 

282 Median punitive- compensatory ratio. 

283 Mean punitive- compensatory ratio. 

284 Punitive-compensatory ratio standart deviation. 

285 Number of cases in award range. 
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újmy se pohybuje v rozmezí deset tisíc až jednoho milionu USD. Pouhá tři procenta náhrad 

škody překročí hranici deseti milionů USD. Ani nízké náhrady škody, které jsou v České 

republice přiznávány poškozeným nejčastěji,286 tedy náhrady škody v rozmezí od jednoho do 

deseti tisíc USD, nejsou v rozhodovací praxi amerických soudů časté, když jejich rozsah tvoří 

pouhých třináct procent všech náhrad nemajetkové újmy, viz níže uvedený diagram.287  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EISENBERG, Theodore, et al., Variability in Punitive Damages: An Empirical 

Assessment of the U.S. Supreme Court Decision in Exxon Shipping Co. v. Baker, 166 J. 

INSTITU'TIONAL&THEORETICAL Economy, 18 (2010). 

 

                                                 

286 Viz medián výše náhrady při nemajetkové újmě v České republice, popsaný v kapitole č. 2.3.2. - Výše náhrady 

při nemajetkové újmě v České republice. 

287 Na základě výše uvedených informací budou dále analyzovány náhrady škody s trestní funkcí, jako jeden z druhů 

náhrad škody v americkém právu (kapitola 2.2.3.3. této práce - Náhrada škody s trestní funkcí). 



 

 

 

 

66 

 

2.2.3.3.Náhrada škody s trestní funkcí288 

Náhrada škody s trestní funkcí, jak se institut anglo-amerického tzv. punitive damages 

v české odborné literatuře překládá, může být vymezena jako náhrada újmy, která je soudy 

přiznávána s cílem potrestat škůdce za jeho „zcela nepřijatelné“ jednání a odradit ostatní od 

podobného jednání.289 Radim Doležal uvádí, že „k tomu, aby jednání bylo dostatečně 

zavrženíhodné, musí být protiprávní, ohrožovat chráněné právní statky s vyšší mírou závažnosti 

či ve větším rozsahu, a vedeno ve zlé víře, ze zlomyslnosti, škodolibosti a podobných pohnutek. 

Za takovou pohnutku je považován i chladný ekonomický kalkul či malicherné důvody, ze 

kterých škůdce jedná bez ohledu na možný vznik újmy.“ 290 Jedná se tedy o funkci represivní a 

preventivní funkci českého trestního práva.  

Koncept náhrady škody s trestní funkcí se liší v jednotlivých státech USA a na federální 

úrovni není upraven vůbec. V některých státech Spojených států amerických tak například 

náhrada škody s trestní funkcí není připuštěna vůbec.291 Společným jmenovatelem pro vznik 

nároku na náhradu škody s trestní funkcí je podstatná subjektivní stránka konání, které vedlo ke 

vzniku újmy jako takové. Náhradu škody s trestní funkcí je možné přiznat pouze v případech, 

kdy škůdce spáchá škodu svým úmyslným jednáním nebo jednáním, při kterém k spáchání 

civilního deliktu vedla škůdcova „bezohlednost takové intenzity, která v sobě zahrnuje vědomé 

přehlížení vysokého rizika možnosti vzniku vážné újmy druhých“292 

                                                 

288 Punitive damages. 

289 SEBOK, J., Anthony. Punitive damages in the United States. In KOZIOL, Helmut, WILCOX, Vanessa. 

Punitive damages: Common law and Civil Law Perspectives. Mörlenbach: SpringerWienNewYork, 2009, s. 155. 

290 DOLEŽAL, Radim. Sankční funkce náhrady újmy – punitive damages v českém právu? Právní rozhledy. 8/2018.  

Praha: C.H. Beck, s. 282 

291 Jedná se o státy Lousiana a New Hampshire. SEBOK, J., Anthony. Punitive damages in the United States. In 

KOZIOL, Helmut, WILCOX, Vanessa. Punitive damages: Common law and Civil Law Perspectives. Mörlenbach: 

SpringerWienNewYork, 2009, s. 155. 

292 BEST, Arthur. Basic tort law. New York: Aspen Publishers, Inc, 2003, s. 606. 
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V praxi však soudy náhradu škody s trestní funkcí přiznávají zřídka. Dle studie 

vypracované Hendrikem Auf’mkolkem293 z Institutu pro mezinárodní obchodní právo na 

Münsterské Univerzitě je v těch státech Spojených států amerických, kde je soudy náhrada škody 

s trestní funkcí přiznávána, přiznávána pouze ve třech procentech případů náhrad újmy.294  Tomu 

odpovídá i výše uvedený výzkum Theodora Eisenberga. Z uvedených údajů je zřejmé, že 

náhrada škody s trestní funkcí je přiznávána u 2,9 % případů a zároveň se jedná z 82 % o 

případy, nepřesahující celkovou částku náhrady škody ve výši jednoho tisíce USD, viz níže 

uvedené diagramy. 

 

 

 

 

                                                 

293 AUF’MKOLK, Henrik. U.S. punitive damages awards before German courts - Time for a new approach 

FreiLaw. Universität Münster. Münster: 2007 Dostupné z  

http://www.freilaw.de/journal/eng/edition%206/6_Aufmkolk%20%20Punitive%20Damages_engl.html [3. 1. 2019].  

294 Studie ovšem uvádí, že takto nízký poměr přiznávaných náhrad škody s trestní funkcí v soudní praxi je dán také 

skutečností, že velká část sporů týkajících se náhrad škody s trestní funkcí končí mimosoudním vyrovnáním. 

Mimosoudním vyrovnáním končí až 98 % žalob na náhradu újmy. SEBOK, J., Anthony. Punitive damages in the 

United States. In KOZIOL, Helmut, WILCOX, Vanessa. 
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Zdroj: EISENBERG, Theodore, et al., Variability in Punitive Damages: An Empirical 

Assessment of the U.S. Supreme Court Decision in Exxon Shipping Co. v. Baker, 166 J. 

INSTITU'TIONAL&THEORETICAL Economy, 18 (2010). 

 

Je potřebné doplnit, že velká část žalob na náhradu nemajetkové újmy však nekončí 

rozhodnutím soudu, nýbrž uzavřením mimosoudní dohody mezi škůdce a poškozeným. 

Vzhledem k neveřejnosti těchto dohod však nelze tyto údaje žádným způsobem zjistit a 

analyzovat. 

Náhrada škody s trestní funkcí je soudy nejčastěji přiznávána ve věcech škody způsobené 

vadou výrobku, škody způsobené nekalou soutěží a škody způsobené v souvislosti s výkonem 

profese.295 V oblasti letecké přepravy tak přichází v úvahu zejména náhrada škody způsobená 

výrobcem letadel a jejich součástí, jakožto náhrada za škodu způsobenou vadou výrobku. Tato 

náhrada škody je přiznávána zejména v případech, kdy výrobci letadel vědomi si poruchovosti, 

resp. defektu určité části letadla, tuto nenapraví a kupujícímu – leteckému dopravci zamlčí, a to 

                                                 

295 AUF’MKOLK, Henrik. U.S. punitive damages awards before German courts - Time for a new approach 

FreiLaw. Universität Münster. Münster: 2007 Dostupné z  

http://www.freilaw.de/journal/eng/edition%206/6_Aufmkolk%20%20Punitive%20Damages_engl.html [3. 1. 2019]. 
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za účelem zvýšení svých zisků.296 Výše náhrady škody s trestní funkcí je v těchto případech 

značná,297 a řádově přesahuje výši náhrady škody v obdobných případech. 298 

Stanovení výše náhrad škody s trestní funkcí není zcela na úvaze soudu, ale vzhledem 

k překvapivým a astronomickým částkám,299 které byly americkými soudy v minulosti 

v některých případech přiznány, jsou jejich výše limitovány, a to buď na úrovni soudních 

precedentů nebo přímo na základě zákona. Za nejvýznamnější soudní precedent v této oblasti je 

možno považovat rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických300 ve věci BMW of 

North America, Inc. v. Gore.301 z roku 1996.302 V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud stanovil limity 

                                                 

296 BARLOW, Patricia, KERR-SMILEY, Hector. Recovery of Punitive Damages from Insurers in non U.S. 

Jurisdictions. Air Law. Volume XI, number 2, 1986. s. 61 – 63.  

297 Srov. rozsudek Kalifornského odvolacího soudu (Court of Appeal in California, Fourth District, Division 1) ve 

věci Dawn PEASE et al., v. Beech Aircraft Corporation, ze dne 5. 4. 1974, Civ. 11323; rozsudek Vrchního soudu 

v Santa Clara (Santa Clara County Superior Court) ve věci Rosendin v. Avco Lycoming Division, ze dne 8. 3. 1972. 

No. 202, 715; rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci Barbara A. Brocklesby, et al. v. 

United States of America, ze dne 2. 8. 1986,  767 F.2d 1288 (9th Cir. 1985); rozsudek Okresního soudu v Jižní 

Dakotě (United States District Court, D. South Dakota) ve věci Sheesley v. Cessna Aircraft Company ze dne 20. 4. 

2006, CIV. 02-4185-KES, 2006 DSD 6, CIV. 03-5011-KES, CIV. 03-5063-KES (D.S.D. Apr. 20, 2006); nebo 

recentní rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci James Rodgers and Christopher Evans 

Beechcraft Corporation ze dne 14. 12. 2018, No. 17-5045 (10th Cir. Dec. 14, 2018). 

298 Jak, již bylo naznačeno, náhrada škody s trestní funkcí je nejčastěji přiznávána společně s náhradou škody jako 

takovou. 

299 Od roku 1998 do roku 2003 bylo americkými soudy přiznána v šedesáti případech náhrada škody s trestní funkcí 

ve výši přesahující 100 mil. USA (celková hodnota těchto náhrad škody s trestní funkcí byla přes 215 miliard USD. 

K tomu blíže: VISCUSI, Kip W. The Blockbuster Punitive Damages Awards. John. M. Olin Center for Law, 

Economics and Business. Harward Law School. Paper 473, Vol. 4/2004. Dostupné z: 

http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/473.pdf [1. 5. 2019]. 

300 United States Supreme Court. 

301 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států Amerických (United States Supreme Court) ve věci BMW of 

North America, Inc. v. Gore., 1996, No. 94-896. 

http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/473.pdf
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a pravidla,303 kterými by se soudy nižších stupňů měly při vydávání rozsudků, jejichž součástí je 

přiznání náhrady škody s trestní funkcí, držet. 

                                                                                                                                                             

302 Jedná se o velice zajímavý případ civilního deliktu, kdy poškozený si zakoupil nový vůz BMW. Po několika 

měsících přišel na to, že jeho vůz byl již jednou přelakován. BMW přiznalo, se jedná o běžný postup, kdy auto, 

které se při přepravě poškodilo, pokud oprava stála méně než 3 % obchodní ceny vozu je přelakováno a prodáno 

jako nové. O této praktice BMW své zákazníky neinformovalo. Spor na státní úrovni Alabama skončil uložením 

compensatory damages ve výši 4 000 dolarů a punitive damages ve výši 2 mil. dolarů. Nejvyšší soud tuto náhradu 

škody snížil.  

303 Dle tohoto rozhodnutí by soudy měly při stanovení náhrady škody s trestní funkcí vycházet zejména ze stupně 

trestuhodnosti jednání škůdce („Degree of Reprehensibility“), poměru mezi výší kompenzační a výší trestní náhrady 

škody („Ratio to the Actual Harm Inflicted on the Plaintiff“), poměrem mezi výší pokuty, která by škůdci mohla být 

uložena v trestním řízení a výší trestní náhrady škody („Sanctions for Comparable Misconduct“), a to sestupně dle 

důležitosti jednotlivých složek. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států Amerických (United States Supreme 

Court) ve věci BMW of North America, Inc. v. Gore., 1996, No. 94-896, část III, odst. 2 a násl.  
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2.3 Porovnání výše náhrady za nemajetkovou újmu v ČR a v USA 
 

Jak bylo uvedeno v úvodu této práce, v mnoha odborných i neodborných článcích lze nalézt 

zmínku o vhodnosti výběru mezi dvěma či více právními řády k uplatnění nároku na náhradu 

škody proti leteckému dopravci, a to nejčastěji dle obvyklé výše náhrady poškozenému.304  

Nejčastěji je zmiňována vhodnost výběru právního řádu Spojených států amerických, která je 

dlouhodobě i laickou veřejností považována za, pokud jde o výši náhrady škody, značně 

velkorysou. Za velkorysou, v porovnání s ostatními světovými právními řády, považují výši 

náhrad v případech újmy na zdraví ve Spojených státech amerických i američtí autoři. Stephen 

Sugarman z University v Berkeley například uvádí, že „navzdory značné podobnosti koncepce 

náhrady nemajetkové újmy mezi národy,305 režim náhrady nemajetkové újmy ve Spojených 

státech amerických je nesmírně velkorysejší než v jiných právních systémech, a to zejména v 

částkách, které jsou za bolest a utrpení přiznávány.“306 V současnosti však podle vědomí autorky 

byla provedena analýza a komparace výše náhrad pouze v několika největších, příp. ekonomicky 

nejvyspělejších právních řádech.307 

                                                 

304 Např. Montrealská úmluva rozšířila čtyři jurisdikce, u kterých mohla být uplatňována náhrada škody, vyplývající 

z Varšavské úmluvy a jejích dodatků o pátou, která se použije v případě žalob o náhradu škody, způsobené zraněním 

nebo usmrcením cestujícího. Touto jurisdikcí je místo soud, v jehož obvodu měl hlavní a trvalé bydliště cestující, 

který byl poškozen zraněním nebo usmrcením, za předpokladu, že se v tomto obvodě zároveň nachází místo kam 

nebo odkud dopravce provádí přepravu letadlem, anebo kde dopravce provádí přepravu v provozních prostorách. Čl. 

33 odst. 2 Montrealské úmluvy. 

305 Pozn. autorky: Stephen Sugarman v této souvislosti hovoří pouze o státech euroamerického regionu. 

306 SUGARMAN, Stephen D. Comparative Law Look at Pain and Suffering Awards. A, 55 DePaul Law Review 399 

(2005) Berkeley: Berkeley Law Scholarship Repository, s. 399. 

307 Autorka ke dni uzavření této práce dohledala srovnání výše náhrad za nemajetkovou újmu v Kanadě, Mexiku, 

Austrálii, Velké Británii a Německu. Dílčí závěry, zaznamenávající však pouze průměrné vzájemné srovnání, 

založené na zkoumání několika jednotek případů pak lze dohledat také k úpravě v Irsku, Belgii, Itálii, Lucembursku, 

Nizozemsku, Lichtenštejnsku, Islandu, Rakousku, Finsku, Francii, Švýcarsku, Norsku, Portugalsku, Dánsku, 

Švédsku a Řecku. SUGARMAN, Stephen D. Comparative Law Look at Pain and Suffering Awards. A, 55 DePaul 

Law Review 399 (2005) Berkeley: Berkeley Law Scholarship Repository, s. 399; KOCH, Bernhards A, KOZIOL, 

Helmut, et al. Compensation for Personal Injury in a Comparative Perspective. Wien; New York: Springer, c2003. 
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Otázka, zda je tato představa skutečně založena na skutečných základech by měla být 

primárně řešenou otázkou této práce. 

Pro komparaci výše náhrad za nemajetkovou újmu si autorka vybrala časové období mezi 

lety 2008 a 2018. 

 

2.3.1.Výše náhrady při nemajetkové újmě v USA 

Pro analýzu judikatury v USA použila autorka studie zpracované společností Thomson 

Reuters, uveřejněné v databázi Personal Injury Verdict Reviews.308 Jak bylo uvedeno výše, 

většina rozsudků amerických soudů neuvádí rozdělení celkové částky přiznané náhrady škody na 

jednotlivé složky. Odborné statistiky tak uvádějí většinou oblast, do které lze vznik újmy zařadit, 

resp. odpovědnostní vztah škůdce k poškozenému. 

 

Rok 

 M/

P* 

Odpovědnost 

za 

nemajetkovo

u újmu 

odpovědnos

t za 

výrobek 

profesní 

odpovědno

st 

lékařská 

odpovědnost 

odpovědnost 

provozovatele 

prostor 

osobní 

nedbalost 

odpovědnost 

za provoz 

dopravního 

prostředku 

2008 

M 47.000 2.000.000 n/a 1.200.000 125.000 n/a 20.000 

P 1.046.000 4.885.000 n/a 3.722.000 849.000 n/a 327.000 

2009 

M 43.128 2.401.058 175.000 885.000 95.759 48.863 22.926 

P 806.505 5.520.539 1.438.821 3.993.257 444.561 344.816 388.235 

2010 

M 33.249 2.045.924 116.484 1.000.000 85.000 40.811 19.806 

P 575.064 6.460.092 1.099.041 2.062.362 673.556 614.317 181.197 

2011 

M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

P n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2012 

M 75.000 1.503.339 209.078 750.000 141.000 72.500 37.713 

P 989.580 3.439.035 1.025.918 5.496.845 426.058 1.508.230 298.731 

2013 

M 68.218 3.123.950 139.768 745.000 121.894 52.680 34.877 

P 1.009.788 6.392.270 1.273.139 3.486.900 587.000 161.187 351.829 

2014 

M 75.000 3.000.000 266.667 775.500 101.000 55.000 33.859 

P 1.055.480 5.276.103 1.273.139 2.330.563 475.861 1.216.257 444.020 

2015 

M 86.063 2.500.000 222.000 1.000.000 135.000 41.245 39.360 

P 1.144.599 4.868.468 1.911.208 3.057.058 699.489 565.302 506.070 

2016 

M 100.000 3.762.500 180.000 1.286.150 185.079 69.965 42.089 

P 1.354.801 7.074.294 1.588.285 3.519.756 660.819 1.384.454 722.614 

                                                 

308 THOMSON REUTERS. WestLaw. Personal Injury Verdict Reviews. Dostupné z: 

http://www.westlawinternational.com/ [1. 5. 2019]. 

http://www.westlawinternational.com/
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2008 - 

2016 

M 71 609 2 450 529 180 000 942 500 123 447 52 680 34 368 

P 997 727 5 489 475 1 372 793 3 458 593 602 043 827 795 402 462 

*M – medián výše náhrady škody, P – průměrná výše náhrady škody 

** částky jsou uvedeny v USD 

Zpracovala autorka. 

Zdroj:  

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 51 st edition. 2009: Eagan 

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 52 nd edition. 2010: Eagan 

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 53rd edition. 2012: Eagan 

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 54 th edition. 2014: Eagan 

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 55 th edition. 2015: Eagan 

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 56 th edition. 2016: Eagan 

THOMSON REUTERS. Current Award Trends in Personal Injury, 57th edition. 2017: Eagan 

 

Podle výzkumu Thomson Reuters309 provedeného v roce 2019, je výše náhrady za 

fyzické zranění o 61% vyšší než výše náhrady za zranění duševní.310 

 

2.3.2. Výše náhrady při nemajetkové újmě v České republice 

Pro analýzu judikatury v České republice použila autorka jako vzorek veškerou 

judikaturu z let 2008 až 2016 nacházející se v databázi judikatury k nemajetkové újmě, 

připravené Centrem dopravního výzkumu ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky. 

Zkoumaný vzorek čítá celkem 290 rozsudků soudů České republiky, vydaných podle § 2958 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, účinného do 31. 12. 2013.  

Databáze DATANU bohužel pouze v jednotkách procent uvádí také skutkový vztah 

případu, na jehož základě by bylo možné zařadit jednotlivé výše náhrady škody také dle 

                                                 

309 THOMSON REUTERS. Higher Awards for Physical Injuries then Emotional Injuries Related to Intentional 

Acts. 2019: Eagen. 27 No. 6 Personal Injury Verdict Reviews 2. Dostupné z: http://www.westlawinternational.com/ 

[1. 5. 2019]. 

310 Podle tohoto výzkumu byla mediánová hodnota náhrady fyzického zranění 80.625 USD, zatímco náhrada 

duševního zranění dosahovala výše 50.000 USD. 

http://www.westlawinternational.com/
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odpovědnostního vztahu škůdce vůči poškozenému, jako je tomu ve statistikách k výši náhradě 

škody v USA. Celá tabulka výše náhrad v české judikatuře v letech 2008 – 2018 je Přílohou č. 1 

této práce - Náhrada újmy na zdraví v judikatuře českých soudů – 2008 – 2018. Oproti 

rozsudkům amerických soudů zase české soudy ve většině případů uvádějí rozdělení podle 

způsobené újmy, tedy na bolestné, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu. 

Bohužel i v některých rozsudcích českých soudů se lze setkat s odůvodněním, ve kterém je 

uvedena pouze jedna částka – výše náhrady škody. Jedná se zejména o spojování nároku ze 

ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy. 311  

Průměrná výše náhrady při nemajetkové újmy byla ve výše uvedeném období následující: 

Rok Průměrná výše náhrady nemajetkové 

újmy 

Medián výše náhrady 

nemajetkové újmy 

2008 384.564 CZK 25.444 CZK 

2009 471.476 CZK 12.724 CZK 

2010 179.943 CZK 46.600 CZK 

2011 201.293 CZK 50.000 CZK 

2012 226.826 CZK 31.200 CZK 

2013 190.738 CZK 21.621 CZK 

2014 213.348 CZK 63.825 CZK 

2015 524.158 CZK 21.526 CZK 

2016 171.947 CZK 46.448 CZK 

2008 - 2016 284.921 CZK 31.200 CZK 

 

Zpracovala autorka. 

 

                                                 

311 Viz poznámkový aparát k Příloze č. 1 - Výše náhrady při nemajetkové újmě v České republice, 2008 – 2018. 
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2.3.3. Porovnání výše náhrady za nemajetkovou újmu v ČR a v USA 

Zjištěné výsledky průměrné a mediánové výše náhrad za nemajetkovou újmu nelze bez 

dalšího převést podle devizového kurzu v daném období na jednu z měn a srovnávat, a to 

zejména s ohledem na odlišnou kupní sílu příslušníků obou zemí. Z tohoto důvodu je třeba 

výsledky převést dle příslušných devizových kurzů v jednotlivých letech a tyto kurzy porovnat 

s průměrnou mzdou v obou zemích v příslušném roce. Tabulka a výpočet kupní síly je Přílohou 

č. 2 této práce - Srovnání parity kupní síly v České republice a USA. 

Jelikož se výše průměrné i mediánové úhrady která byla uznána, v jednotlivých státech a 

letech lišila, bylo potřeba najít systém, kde bylo možné alespoň rámcově jednotlivé hodnoty 

porovnat. Pro toto porovnání byl využit, z důvodu univerzálnosti institut průměrné mzdy, který 

nejlépe zobrazuje hodnotu peněz pro obyvatele daného státu v určených letech. Průměrná mzda 

ve Spojených státech amerických v příslušných letech byla přepočtena podle průměrného kurzu 

v daných letech. Diskontní koeficient parity kupní síly byl vypočítán prostým vydělením 

průměrných mezd v daných obdobích. Tímto koeficientem byla následně vydělena průměrná a 

mediánová hodnota náhrady nemajetkové újmy. Touto operací autorka získala diskontovanou 

hodnotu přepočtenou na reálnou kupní sílu v České republice, kterou by teoreticky, při 

předpokladu stejné výše přiznaného odškodnění, obdržel poškozený v České republice, aby 

získal odškodnění ve stejné reálné výši, jako poškozený v USA. Z vypočtených hodnot vychází, 

že průměrná reálná hodnota odškodnění v těchto letech je čtyřiadvacetkrát vyšší a mediánová 

čtrnáctkrát vyšší ve Spojených státech amerických než v České republice. 

Rok 

Průměr 

náhrady 

nemajetkov

é újmy 

Medián 

náhrady 

nemajetkov

é újmy  

Průměr 

náhrady 

nemajetkov

é újmy 

Medián 

náhrady 

nemajetkové 

újmy 

CZK 

Průměrn

á mzda 

USD 

průměrná 

mzda 

Diskontní 

koeficien

t parity 

kupní síly 

Přepočtená 

hodnota na 

paritu kupní 

síly- průměr 

Přepočtená 

hodnota na 

paritu kupní 

síly -medián 

2008 384 564 25 444 17 818 610 800 645 22 592 58 677 2,60 6 860 570 Kč 308 267 Kč 

2009 471 476 12 724 15 369 566 821 890 23 344 64 652 2,77 5 549 474 Kč 296 759 Kč 

2010 179 943 46 600 10 990 048 635 422 23 864 66 368 2,78 3 951 718 Kč 228 480 Kč 

2011 201 293 50 000 N/A 

2012 226 826 31 200 19 378 945 1 468 725 25 067 72 328 2,89 6 716 221 Kč 509 021 Kč 

2013 190 738 21 621 19 756 502 1 334 685 25 035 73 186 2,92 6 758 165 Kč 456 560 Kč 

2014 213 348 63 825 21 896 988 1 555 950 25 768 80 704 3,13 6 991 523 Kč 496 802 Kč 
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2015 524 158 21 526 28 157 135 2 117 150 26 591 98 601 3,71 7 593 505 Kč 570 960 Kč 

2016 171 947 46 448 33 100 498 2 443 200 27 764 99 035 3,57 9 279 560 Kč 684 939 Kč 

 

Zpracovala autorka. 

V této souvislosti je třeba doplnit, že právní systém Spojených států amerických 

nevychází z principu že strana, která spor prohraje, hradí kromě žalované částky také náklady 

právního zastoupení, jako tomu je v České republice. Náklady právního zastoupení se ve 

Spojených státech pohybují okolo třiceti tří procent a hradí je v plné výši každá ze stran.312 O 

tyto náklady je tedy třeba snížit očekávání poškozeného, pokud se týká výše uvedených částek. 

  

                                                 

312 SUGARMAN, Stephen D. Comparative Law Look at Pain and Suffering Awards. A, 55 DePaul Law Review 399 

(2005) Berkeley: Berkeley Law Scholarship Repository, s. 401. 
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3. Nemajetková újma v mezinárodní letecké přepravě 

 

3.1. Úprava odpovědnosti leteckého dopravce v mezinárodním právu 
 

Základními a také nejčastěji používanými právními předpisy v oblasti odpovědnosti 

leteckého dopravce za škodu jsou mezinárodní přímé normy – Varšavská úmluva o sjednocení 

některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě a její dodatky a úmluvy, jež společně tvoří 

tzv. Varšavský systém, a Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké přepravě, o nichž bude detailněji pojednáno dále. Z evropských předpisů jsou to pak 

zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná 

pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké přepravě v případě odepření nástupu na palubu, 

zrušení nebo významného zpoždění letů a nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 

leteckého dopravce v případě nehod. Pro úpravu otázek, které nepatří do působnosti výše 

uvedených právních předpisů, budou použity předpisy vnitrostátní. V České republice to je 

zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,313 a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a 

o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů. Ve Spojených státech to je zejména výše uvedený Restatement (Second) of Torts a 

příslušné soudní precedenty. 

Pro mezinárodní smlouvy upravující náhradu škody a nemajetkové újmy je typické, že 

v nich nenajdeme úpravu kolizní, nýbrž přímou. Tedy hmotněprávní úpravu práv a povinností 

účastníků, k jejímuž použití dochází bezprostředně, tedy bez předchozí aplikace kolizních 

norem.314 Taková úprava možnosti náhrady nemajetkové újmy značně zužuje.  

 

 

                                                 

313 Jedná se zejména o ustanovení § 2927 až 2932 občanského zákoníku. 

314 KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 199.  



 

 

 

 

78 

 

V právních předpisech i praxi leteckého práva se nejčastěji setkáváme s následujícími 

typy dělení odpovědnosti leteckého dopravce: 

- odpovědností smluvní a mimosmluvní; 

- odpovědností za majetkovou újmu a za jinou újmu; 

- objektivní a subjektivní odpovědností. 

 

Hlavním rozdílem mezi smluvní a mimosmluvní povinností k náhradě škody jsou 

předpoklady, které je nutné naplnit, aby vznikla povinnost k její náhradě. Zatímco v případě 

porušení smlouvy se nevyžaduje zavinění (jde tedy o povinnost objektivní), v případě porušení 

zákona je zavinění nezbytným předpokladem vzniku následné povinnosti, přičemž toto zavinění 

bývá presumováno ve formě nedbalosti, kterou je nutno prokázat. Dalším rozdílem je fakt, že 

v případě smluvní povinnosti je rozsah náhrady škody omezen její předvídatelností. 

Mimo členění odpovědnosti dle druhu porušené povinnosti můžeme právní odpovědnost 

členit podle následku, který byl protiprávním jednáním způsoben. Může se tedy jednat o 

odpovědnost za majetkovou újmu (škodu) a odpovědnost za jinou (nemajetkovou nebo také 

imateriální) újmu. V oblasti letecké přepravy lze samozřejmě častěji očekávat újmu materiální. 

Tou může být např. ztráta drahého cestovního zavazadla či finanční komplikace způsobené 

nedodržením času příletu. Rozhodně si však můžeme představit i případy újmy nemajetkové. 

Typicky v případě nouzového přistání letadla kvůli technickým závadám nebude hlavní újmou 

způsobenou pasažérům cena brýlí rozbitých při turbulencích, ale daný psychický prožitek.  

V tomto směru dochází k významným změnám v nahlížení zejména na druhý z typů 

újmy. Zatímco ještě na začátku 20. století prakticky neexistovaly případy, kdy by soudy osobě 

poškozené nemajetkovou újmou s výjimkou fyzické újmy na zdraví újmou přiznaly jakoukoliv 

kompenzaci, v současnosti je to běžné a v některých, zejména evropských zemích dokonce, 

z hlediska počtu přiznaných odškodnění, častější než odškodnění za újmu materiální.315  

V případě majetkové škody převažuje jako povinnost kompenzace náhrada škody v 

podobě uvedení v předešlý stav, resp. povinnost náhrady v penězích, pokud uvedení v předešlý 

stav není dobře možné, anebo žádá-li to poškozený. V případě majetkové škody se hradí 

                                                 

315 Nejedná se o zvýšení počtu jednotlivých případů korespondující s rozšířením počtu přepravených osob, ale o 

trend související s rozvojem institutu nemajetkové újmy a jejího odškodnění. 
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skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo.316 Nemajetkovou újmu hradí škůdce přiměřeným 

zadostiučiněním spočívajícím především v zadostiučinění poskytnutém v penězích.317 

Posledním, a z hlediska dalšího výkladu nejvýznamnějším dělením je rozlišení 

odpovědnosti na subjektivní a objektivní. Klíčem k tomuto rozlišení je otázka, zda je 

předpokladem vzniku odpovědnosti zavinění, či nikoliv. Pokud ano, jde o odpovědnost 

subjektivní (odpovědnost za zavinění), v opačném případě hovoříme o odpovědnosti objektivní 

(odpovědnost za riziko).318 

V závislosti na tom, zda jde o odpovědnost subjektivní nebo odpovědnost objektivní, 

rozeznává právní teorie objektivní stránku deliktu, tedy určité faktické protiprávní jednání, a 

subjektivní stránku deliktu, tedy otázku zavinění. 

Ne v každém případě, ve kterém došlo ke splnění výše uvedených předpokladů ke vzniku 

škody, je letecký dopravce z této škody odpovědným. V právních předpisech týkajících se 

letectví můžeme najít dva důvody pro vyloučení odpovědnosti – exkulpaci a liberaci.  

Exkulpace neboli vyvinění je možnost subjektu zprostit se subjektivní odpovědnosti, u 

níž je zavinění jedním z předpokladů pro vznik odpovědnosti za způsobenou škodu. Je-li toto 

zavinění presumováno, má škůdce možnost exkulpace v případě, že prokáže, že vznik škody 

nezavinil.319  

O liberaci hovoříme pouze v případě odpovědnosti objektivní, pro jejíž vznik se 

nevyžaduje zavinění. Škůdce se může liberovat, prokáže-li, že byl naplněn některý z tzv. 

liberačních důvodů. 

Zakotvení liberačních důvodů je účelné z toho důvodu, že ani v přísnějších případech, 

kdy zákonodárce zavinění pro vznik odpovědnosti nevyžaduje, by nebylo vhodné osobu činit 

odpovědnou vždy a za každých okolností. Nejčastějším liberačním důvodem je mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli škůdce, např. přírodní 

katastrofa nebo občanské nepokoje. Liberace je nejčastěji omezena výčtem povinností nebo 

                                                 

316 Ustanovení § 2952 občanského zákoníku. 

317 Ustanovení § 2951 občanského zákoníku. 

318 GERLOCH, A. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 36. 

319 ŠVESTKA, Jiří. DVOŘÁK, Jan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). ASPI. 
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situací, jichž nebo při nichž se odpovědná osoba zprostit odpovědnosti nemůže. Takovou situací 

je např. nemožnost liberace v případě, že odpovědná osoba byla dle smlouvy povinna určitou 

překážku nezávislou na její vůli320 překonat nebo v případě, kdy překážka vznikla z osobních 

poměrů této odpovědné osoby.  

Úprava zakotvená v mezinárodních smlouvách týkajících se letecké přepravy v průběhu 

času eliminovala zakotvení principu subjektivní odpovědnosti a nahrazovala jej principem 

odpovědnosti objektivní. Tento jev je zapotřebí chápat jako promítnutí celosvětového trendu 

zvyšování právní ochrany spotřebitele jakožto slabší smluvní strany. O tomto trendu svědčí i 

výrazné zvyšování odpovědnostních limitů a zavádění nových institutů odpovědnosti leteckého 

dopravce. 

 

3.1.1. Varšavská úmluva 

Počátek 20. století se v oblasti civilního letectví vyznačuje zejména nárůstem provozu 

komerční letecké přepravy převážející cestující.321 První snahy o kodifikaci odpovědnosti 

leteckého dopravce na mezinárodní úrovni pak na sebe nenechaly dlouho čekat.322 Iniciativu v 

této oblasti převzala Francie, resp. francouzský Právní výbor pro letectví (Comité juridique 

ďaviation), na jehož první konferenci byl vypracován návrh leteckého zákona, tzv. Code de 

Air.323 V roce 1923 byla svolána druhá mezinárodní konference o leteckém právu soukromém. 

Konference se sešla až na počátku roku 1925 a ustanovila výbor odborníků na mezinárodní 

letecké právo (Comité International Technique d’Experts Juridiques Aériens − CITEJA), který 

vypracoval návrh úmluvy, jenž byl v roce 1929 předložen konferenci 23 států ve Varšavě a dne 

                                                 

320 Ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

321 Pravidelné komerční lety se před rokem 1919 používaly zejména pro přepravu pošty. Viz ČAPEK, Jan, KLÍMA, 

Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 2005, s. 117.  

322 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 

2005, s. 11. 

323 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 

2005, s. 11. 
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12. října 1929 s některými změnami schválen.324 Hlavním cílem této nové úpravy měla být 

unifikace mezinárodního leteckého práva, která by nahradila vnitrostátní právo členských států 

v oblasti omezení odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod a vytvoření jednotné úpravy 

leteckých dokumentů.325  

Přijatá Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, pro niž 

se pro její přijetí ve Varšavě vžilo označení Varšavská úmluva326 (dále jen jako Varšavská 

úmluva) vstoupila v platnost dne 13. února 1933 a od té doby byla přijata a ratifikována 152 

státy.327 

Varšavská úmluva vychází z principu nastavení tzv. horních (maximálních) limitů 

odpovědnosti leteckého dopravce za škody, ke kterým může při přepravě dojít. Takové nastavení 

bylo v době přijetí Varšavské úmluvy považováno za nezbytné pro ochranu tehdejšího teprve se 

rozvíjejícího leteckého průmyslu před důsledky katastrofických ztrát, které by nebylo možné 

pokrýt odpovídajícím pojistným krytím.328 Varšavská úmluva spolu se svými dodatky a 

novelizacemi, které jsou odbornou veřejností souhrnně označovány také jako Varšavský systém, 

se stala hlavním mezinárodním právním instrumentem na celých 66 let do nabytí účinnosti jejího 

nástupce - Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ze dne 28. 

května 1999 (Montrealské úmluvy). O obou právních instrumentech bude pojednáno dále. 

Úmluva spolu se svými dalšími novelizacemi a dodatky tvoří nejdůležitější úpravu 

odpovědnosti leteckého dopravce v mezinárodní přepravě cestujících, zavazadel a nákladu. 

Později přijaté protokoly a úmluvy přinesly mnohé praktické změny a celý systém 

modernizovaly. To však za cenu vysoké roztříštěnosti, kdy ne všechny smluvní strany Varšavské 

                                                 

324 POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Tisky. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t1591_00.htm [1. 5. 

2019]. 

325 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, s. 5. 

326 V ČSR vyhlášena pod č. 15/1935, Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě. 

327 ICAO. Seznam smluvních stran Varšavské smlouvy, dostupný z: 

http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/WC-HP_EN.pdf. [1. 5. 2019]. 

328 MARTIN, Peter. An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international 

carriage by air. Frere Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992. s. 147.  

http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t1591_00.htm
http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/WC-HP_EN.pdf
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úmluvy přistoupily také k těmto novelizacím, což vedlo k situaci, kdy pro různé státy platily 

různé režimy odpovědnosti.  

Varšavská úmluva je společně se svými novelizacemi stále platným právním 

dokumentem, jehož ustanovení se i po osmdesáti letech aplikují. Důvodem je jednak vyšší počet 

států, jež jsou smluvními stranami Varšavské úmluvy, resp. Varšavského systému, než u 

Montrealské úmluvy a dále fakt, že v rámci Varšavského systému jsou upraveny některé otázky, 

jimiž se Montrealská úmluva nezabývá. Příkladem takových otázek může být její použití na 

přepravu osob, která je prováděna bezplatně. Můžeme tedy mluvit o určité paralelní existenci 

dvou, na sobě nezávislých unifikačních dokumentů.329  

 

3.1.1.1 Působnost Varšavské úmluvy 

Varšavská úmluva se použije pro právní vztahy vyplývající z mezinárodní přepravy osob, 

zavazadel nebo zboží, vykonávané letecky, a to za odměnu nebo bezplatně.330 

 

Mezinárodní přeprava 

O mezinárodní přepravu se bude jednat za předpokladu, že podle ujednání stran se místo 

odletu a místo určení nachází na území dvou smluvních států. Postačí, pokud jen jedno z míst 

bude ležet na území smluvního státu, pokud bude sjednána zastávka na území jiného státu331. 

Důležitá je zde formulace „podle ujednání stran.“ Pro naplnění požadavku mezinárodního 

charakteru přepravní smlouvy, je důležitý původní úmysl překročení hranic. Pokud k přeletu 

                                                 

329 Varšavská úmluva a její novelizace jsou v současné době spravovány Mezinárodní organizací pro civilní letectví 

(„International Civil Aviation Organization“), která vznikla na základě Chicagské úmluvy ze dne 7. prosince 1944. 

ICAO, která v současnosti sdružuje 191 států světa, ještě téhož roku získala status specializované agentury, která je 

nezávislou mezinárodní organizací spolupracující s OSN a dalšími agenturami prostřednictvím koordinačního 

systému Hospodářské a sociální rady.  

330 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, str. 10. 

331 Čl. 1, odst. 2 Varšavské úmluvy. 
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hranic došlo neplánovaně, tedy bez původního úmyslu smluvních stran, o mezinárodní přepravu 

se jednat nebude.332 

 

Objekt přepravy 

Varšavská úmluva se použije na osoby, zavazadla a věci. Výkladové problémy působí 

otázka působnosti Varšavské úmluvy na převoz živých zvířat. Tato otázka byla několikrát 

soudně řešena333, avšak soudní praxe stále není jednotná.334 Komplexně o náhradě škody 

v případě úmrtí nebo poškození zvířete – domácího mazlíčka a s tím spojené nemateriální újmě – 

citové újmě majitele zvířete, pojednává komentář Laurena M. Siriose.335 Tato problematika by 

mohla být předmětem samostatné vědecké práce, z důvodu omezeného rozsahu této práce však 

nebude o této problematice dále pojednáno.  

Poněkud častější je otázka aplikovatelnosti Varšavské úmluvy na předměty, které má 

cestující celou dobu letu při sobě, tedy nejčastěji příruční zavazadla. Článek 18 Varšavské 

úmluvy jasně stanoví, že odpovědnost dopravce se vztahuje na „zapsaná zavazadla,“ avšak 

                                                 

332 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, str. 14. 

333 Srov. rozsudek Odvolacího soudu USA (United States Court of Appeals) ve věci Dalton v. Delta Airlines, ze dne 

7. dubna 1978, 570 F.2d 1244; Rozsudek Městského soudu v New Yorku (City Court of the City of New York) ve 

věci Parke Davis & Co. v. British Overseas Airways Corp, ze dne 30. ledna 1958, 11 Misc. 2d 811 (N.Y. Misc. 

1958); nebo kanadský rozsudek Rozsudek Nejvyššího soudu v Britské Kolumbii (Supreme Court of British 

Columbia) ve věci United International Stables Ltd. v. Pacific Western Airlines 5 DLR 367 (1969). 

334 Zatímco soudy ve Spojených státech zvířatům se samozřejmostí přiznávali status zboží, v evropské soudní praxi 

to bylo odmítáno. GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: 

Kluwer Law International, c2000, str. 10. Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu v Britské Kolumbii (Supreme Court of 

British Columbia) ve věci United International Stables Ltd. v. Pacific Western Airlines 5 DLR 367 (1969), rozsudek 

Odvolacího soudu USA (United States Court of Appeals) ve věci Dalton v. Delta Airlines, ze dne 7. dubna 1978, 

570 F.2d 1244. 

335 SIRIOS. Lauren, M. Recovering for the Loss of a Beloved Pet: Rethinking the Legal Classification of Companion 

Animals and the Requirements for Loss of Companionship Tort Damages. University of Pennsylvania Law Review. 

Vol. 163. Filadelfie: 2015. 1999 – 1239. 
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v praxi soudy některých států přiznávají osobním věcem cestujících statut zapsaného 

zavazadla.336 

 

 

 

Druh přepravy 

Kromě aplikace na přepravu vykonávanou za odměnu nebo bezplatně se Varšavská 

úmluva vztahuje i na přepravu provozovanou státem nebo jinými právnickými osobami práva 

veřejného, a to za splnění stejných podmínek jako pro osoby soukromé.337  

Odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění zavazadel nebude vzhledem 

k účelu práce rozebrána, pokud se nejedná o nemajetkovou újmu, způsobenou osobě jako 

důsledek ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění zavazadel. 

3.1.1.2 Odpovědnost dopravce v případě usmrcení a zranění cestujících 

Odpovědnost dopravce je obecně upravena v Hlavě III. Varšavské úmluvy. Dopravce 

zásadně odpovídá za „škodu, jež nastala tím, že cestující byl usmrcen, zraněn nebo utrpěl 

jakékoli jiné poškození na těle, stala-li se nehoda, která způsobila škodu, v letadle nebo při 

jakýchkoliv operacích spojených s nastoupením do letadla a vystoupením z něho.“338 

 

Pojem usmrcení, zranění nebo jiné poškození na těle 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ve Westchester County339 ve věci Palagonia v. Trans World340 

                                                 

336 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, str. 11. 

337 Čl. 2 odst. 1 Varšavské úmluvy. 

338 Ustanovení čl. 17 Varšavské úmluvy, ve znění Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 15/1966 Sb., Úmluva o 

sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (dále jen jako Vyhláška č. 15/1966 Sb.). 

339 Supreme Court of Westchester County. 
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Přelomovým, pokud se jedná o náhradu újmy způsobené samostatným psychickým 

zraněním,341 tedy psychickým zraněním, které není doprovázeno také zraněním fyzickým, podle 

čl. 17 Varšavské úmluvy je rozsudek Nejvyššího soudu ve Westchester County ve věci 

Palagonia v. Trans World. Nejvyšší soud v tomto rozsudku odmítl následovat výše uvedený 

rozsudek Odvolacího soudu v New Yorku342 ve věci Rosman v. Trans World Airlines, Inc343 a 

poprvé od přijetí Varšavské úmluvy připustil její aplikovatelnost na újmu čistě psychického rázu. 

P. Palagonia, kterému byl při únosu letadla způsobena značná psychická újma, v řízení tvrdil, že 

překlad čl. 17 Varšavské úmluvy neodpovídá záměru tvůrců tohoto dokumentu a pojem „lésion 

corporelle“ uvedený v originální verzi Varšavské úmluvy344 má být překládán jako osobní 

zranění nebo zranění osoby345 nikoliv jako tělesné zranění,346 jak byl tento pojem přeložen 

v neoficiálním překladu347 Varšavské úmluvy předložené Senátu Spojených států amerických 

spolu s originálním zněním Varšavské úmluvy ve francouzštině v roce 1934.348 a vyložen 

                                                                                                                                                             

340 Rozsudek Nejvyššího soudu ve Westchester County (Supreme Court of Westchester County) ve věci Palagonia 

v. Trans World, ze dne 28. prosince 1978, 110 Misc. 2d 478 (N.Y. Misc. 1978). 

341 Mental injuries alone. 

342 Court of Appeals of the State of New York. 

343 Rozsudek Odvolacího soudu v New Yorku (Court of Appeals of the State of New York) ve věci Rosman v. Trans 

World Airlines, Inc., ze dne 13. června 1974, 34 N.Y.2d 385 (1974). 

344 Varšavská úmluva byla sepsána ve francouzštině za účelem za účelem zachování jednotnosti jejího výkladu. 

MEADOW, Alvin H. Case Law and Comments. Air Law, volume IV, number 2. (Air & Space Law, Kluwer Law 

International), 1979, s. 102. 

345 Personal injury nebo injury to the person. 

346 Bodily injury. 

347 Oficiální text Varšavské úmluvy uvádí v článku 17 následující: „Le transporteur est responsable du dommage 

survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lesion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui 

a cause le dommage s'est produit a bord de l'aeronef ou au cours de toutes operations d'embarquement et de 

debarquement.“ Neoficiální překlad do angličtiny z roku 1934 uvádí následující: „The carrier shall be liable for 

damage sustained in the event of the death or wounding of a passenger or any other bodily injury suffered by a 

passenger, if the accident which caused the damage so sustained took place on board the aircraft or in the course of 

any of the operations of embarking or disembarking.). 

348 MEADOW, Alvin H. Case Law and Comments. Air Law, volume IV, number 2. (Air & Space Law, Kluwer Law 

International), 1979, s. 102 – 103. 
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v rozsudku ve věci Rosman v. Trans World Airlines, Inc. a dalších. Žalobce, pan Palagonia 

namítal, že správný překlad spojení „lésion corporelle“ není tělesné zranění, ale jakékoliv 

zranění osoby, kterým je dle práva státu New York i zranění psychické nebo duševní. Pan 

Palagonia dále uváděl, že podle práva státu New York je náhrada za psychické zranění 

vymahatelná. Vzhledem k nejasnostem výkladu Varšavské úmluvy, rozhodl soud o předložení 

spisů delegátů, kteří byli v roce 1929 při tvoření Varšavské úmluvy a dalších dokumentů ICAO 

znalcům. Výsledkem tohoto zkoumání byl posudek Rene Mankiewicze, jednoho 

z nevýznamnějších profesorů v oboru a zároveň experta ICAO. Rene Mankiewicz v posudku 

uvedl, že „francouzský text byl navržen především odborníky, kteří byli zvyklí pracovat v 

pojmech občanského práva, a je nezbytné, aby se věty zkoumaly z hlediska jejich významu v 

kontextu právního použití. V mnoha případech není doslovný překlad absolutním ekvivalentem 

zamýšleného významu. V tomto konkrétním případě zápisy z Varšavské úmluvy neosvětlují 

záměr tvůrců, pokud jde o slova, „lésion corporelle.“ Dále uvedl, že „doslovný překlad „lésion 

corporelle“ jako tělesné zranění není přesný, jelikož francouzské občanské právo v období přijetí 

Varšavské úmluvy rozlišovalo pouze mezi újmou nebo škodou utrpěnou osobou a škodou 

způsobenou na majetku této osoby nebo patrimoniem. Neexistovalo tedy kategorické oddělení 

fyzického a duševního poškození.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že teleologickým výkladem 

Varšavské úmluvy lze dojít k jedinému závěru, a to, že pojem „lésion corporelle,“ používaný 

Varšavskou úmluvou, by měl být vykládán jako osobní zranění, nikoliv jako tělesné zranění. 

Z výše uvedených důvodů soud přiznal panu Palagonia nárok na náhradu způsobené újmy, resp. 

s výše uvedeným závěrem vrátil spor k projednání a určená výše náhrady prvoinstančnímu 

soudu. 

Tento výklad pojmu zranění dle čl. 17 Varšavské úmluvy byl americkým soudy používán 

po celých třináct let, a to do vynesení Rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států349 ve věci 

Eastern Airlines v. Floyd.350 

Ten je považován za přelomový rozsudek, pokud se jedná o otázku aplikovatelnosti 

Varšavské úmluv na psychická zranění. V tomto řízení se Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda 

cestující má právo na odškodnění dle čl. 17 Varšavské úmluvy v případě psychických a 

                                                 

349 United States Supreme Court. 

350 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ve věci Eastern Airlines v. Floyd, 

ze dne 17. dubna 1991, 499 U.S. 530 (1991). 
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duševních zranění, nedoprovázených žádným zraněním fyzickým. Paní Floyd a ostatní cestující 

byli během letu z Miami na Bahamy vystaveni silně stresující situaci, kdy se jejich let jen těsně 

vyhnul havárii, po které se u nich objevily psychické potíže čistě emocionálního charakteru 

(strach, noční můry, atp.).351 Nejvyšší soud vyložil, že letecký dopravce nenese odpovědnost 

podle čl. 17 Varšavské úmluvy za „čistě duševní zranění,“352 pokud nehoda nevedla ke smrti, 

fyzickému zranění nebo fyzickému projevu zranění.  

Nejvyšší soud se zcela odklonil od nálezu a odborných posudků k výkladu Varšavské 

úmluvy, zejména od nálezu Nejvyššího soudu ve Westchester County ve věci Palagonia v. Trans 

World353 týkající se překladu pojmu „lésion corporelle“ z francouzského originálu Varšavské 

úmluvy a vyložil, že „samotná Varšavská úmluva ani žádný z použitelných právních zdrojů 

neprokazuje, že pojem „lésion corporelle“ použitý v článku 17, by měl být překládán jinak než 

jako „tělesné zranění“ – tedy s významem vylučujícím čistě duševní zranění. Dvojjazyčné 

slovníky naznačují, že překlad je správný, a jakékoli obavy, že definice uvedená ve slovníku 

může být příliš obecná pro účely interpretace úmluvy, jsou částečně opožděny, když, jak je zde 

definováno, jsou v souladu s hlavními anglickými překlady úmluvy, včetně textu použitého 

Senátem Spojených států při ratifikaci úmluvy. Kromě toho z přezkumu relevantních 

francouzských právních materiálů nebyla soudem zjištěna žádná právní úprava, soudní 

rozhodnutí ani vědecká literatura, která by naznačovala, že v roce 1929, kdy byla úmluva 

vypracována, měl pojem „lésion corporelle“ ve francouzském právu význam, který by zahrnoval 

také psychická zranění.“ 

Obdobně jako Nejvyšší soud USA nahlíží na záměr tvůrců Varšavské úmluvy o mnoho 

let později Soudní dvůr Evropské unie, když v odůvodnění svého rozhodnutí ve věci Axel Walz 

v. Clickair SA354 uvádí, že „přezkum dokumentárního záznamu pro Varšavskou konferenci 

navíc potvrzuje, že ani tvůrci, ani signatáři výslovně nepovažovali odpovědnost za psychickou 

újmu, zřejmě proto, že mnoho, ne-li většina zemí, v té době neuznávalo náhradu těchto zranění. 

Tvůrci by se tedy s největší pravděpodobností cítili nuceni učinit jednoznačný odkaz na čistě 

                                                 

351 Pure mental anguish. 

352 Article 17 does not allow recovery for purely mental injuries. 

353 Rozsudek Nejvyššího soudu ve Westchester County (Supreme Court of Westchester County) ve věci Palagonia 

v. Trans World, ze dne 28. prosince 1978, 110 Misc. 2d 478 (N.Y. Misc. 1978). 

354 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09. 
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duševní újmu, kdyby chtěli takové uzdravení umožnit, stejně jako signatáři Bernské úmluvy o 

mezinárodní železniční přepravě. Užší výklad „lésion corporelle“ je také v souladu s primárním 

účelem smluvních stran Varšavské úmluvy, kteří se více zajímali o omezení odpovědnosti 

leteckých dopravců, aby podpořili růst začínajícího komerčního leteckého průmyslu než o 

zvýšenou ochranu cestujících.“355 

Výše uvedený výklad k psychickým zraněním byl americkými soudy ještě mnohokrát 

potvrzen. Nejvýznamnější rozhodnutí jsou uvedena dále. 

 

Rozsudek Odvolacího soudu USA356 ve věci El Al Israel Airlines, Ltd. v. Tsui Yuan 

Tseng357 

 V tomto případě, p. Tseng žádal náhradu nemajetkové újmy spočívající v psychické 

újmě, která mu vznikla, při potyčce mezi panem Tsengem a leteckým personálem, kdy se pan 

Tseng ohradil proti nepřiměřené prohlídce jeho osoby. To vyústilo v napadení a uvěznění pana 

Tsenga před odletem. Žádný z účastníků tohoto incidentu neutrpěl žádná fyzická zranění. Pan 

Tseng žádal odškodnění psychické újmy podle práva státu New York, nikoliv podle Varšavské 

úmluvy, aplikovatelné pouze na poškození na těle. Odvolací soud USA žalobu pana Tsenga na 

náhradu způsobené psychické újmy zamítl a vyložil, že „náhradu psychické újmy nelze vymáhat 

žalobou s odvoláním na národní právo, jestliže nejsou naplněny podmínky odpovědnosti dle 

Varšavské úmluvy, když Varšavská úmluva nedovoluje náhradu újmy pouze psychického nebo 

psychosomatického zranění.“ 

 

Rozsudek Okresního soudu Severním Illinois358 ve věci Shifrin v. Air France359 

                                                 

355 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09, bod 27. 

356 U.S. Court of Appeals, Second Circuit. 

357 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals, Second Circuit) ve věci El Al Israel Airlines, Ltd. v. 

Tsui Yuan Tseng, ze dne 12. ledna 1999, 525 U.S. 155 (1999). 

358 U.S. District Court for the Northern District of Illinois. 

359 Rozsudek Okresního soudu Severním Illinois (U.S. District Court for the Northern District of Illinois) ve věci 

Shifrin v. Air France, ze dne 23. února 2001, 27 Avi 18, 515. 
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V tomto případě žádal pan Shifrin náhradu za újmu spočívající v emocionální úzkosti 

způsobené jemu a jeho rodině, když byl jeho let z Paříže do Chicaga kvůli povětrnostním 

podmínkám přesměrován do New Yorku, odkud měla být rodina převezena náhradní přepravou 

do Chicaga, k čemuž nedošlo a rodina uvízla na letišti v New Yorku. Soud vyložil, že „přestože 

jednání dopravce bylo velmi nevhodné, požadavek, aby jednání dopravce bylo „za všemi 

možnými hranicemi slušnosti“ nebyl naplněn a panu Shifrinovi a jeho rodině nebyla náhrada za 

újmu spočívající v emocionální úzkosti v souladu se závěrem Nejvyššího soudu ve věci Eastern 

Airlines, Inc. v. Floyd360 přiznána. Stejný závěr byl přijat také ve rozsudku Okresního soudu 

v New Jersey361 ve věci Bobian v. CSA Czech Airlines362 z roku 2002. 

 

Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii363 ve věci Hermano v. United Airlines364 

V tomto případě, poškozený, pan Hermano se dostavil k odbavení, kde byl požádán, aby 

prokázal, že v jeho zavazadle není uložena zbraň. V důsledku této kontroly dle tvrzení pana 

Hermana, p. Hermano nestihl odlet, což mu způsobilo bolest hlavy, nevolnost, panický záchvat, 

chvění a bušení srdce, za což žádal náhradu újmy. Okresní soud v Severní Kalifornii žalobu 

zamítl s tím, že uvedenou újmu „spočívající v emocionálních zraněních“ nelze vykládat jako 

zranění dle čl. 17 Varšavské úmluvy. 

 

Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii365 ve věci Brandt v. American Airlines366 

                                                 

360 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ve věci Eastern Airlines v. Floyd, 

ze dne 17. dubna 1991, 499 U.S. 530 (1991). 

361 U.S. District Court for the District of New Jersey. 

362 Rozsudek Okresního soudu v New Jersey (U.S. District Court for the District of New Jersey) ve věci Bobian v. 

CSA Czech Airlines, ze dne 30. října 2002, 232 F. Supp. 2d 319 (2002). 

363 U.S. District Court for Northern District of California. 

364 Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii (US. District Court for Northern District of California) ve věci 

Hermano v. United Airlines, ze dne 21. 12. 1999, 21 Avi 17, 524. 

365 U.S. District Court for Northern District of California. 

366 Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii (US. District Court for Northern District of California) ve věci 

Brandt v. American Airlines, ze dne 13. 3. 2000, 27 Avi 17, 601. 
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V tomto případě, žalobce, pan Brandt žaloval leteckého dopravce za újmu způsobenou 

mu jednáním leteckého personálu, kdy p. Brandt byl pro své nevhodné jednání zatlačen letuškou 

zpět do svého sedadla a pod pohrůžkou zatčení požádán, aby opustil letadlo. K žalobě se 

připojila také manželka pana Brandta a požadovala náhradu újmy, způsobené jí stresem, který 

v ní situace vyvolala. Okresní soud v Severní Kalifornii náhradu škody zamítl a vyložil, že 

„reakce personálu na nevhodné chování cestujícího není nehodou podle čl. 17 Varšavské 

úmluvy“ V případě manželky pana Brandta soud vyložil, že „prožitý stres není fyzickým 

zraněním“ a nárok manželky pana Brandta zamítl. 

 

Rozsudek Odvolacího soudu USA367 ve věci Grimes v. Northwest Airlines368 

Obdobně jako v rozsudku Okresního soudu v Severní Kalifornii ve věci Brandt v. 

American Airlines,369 uvedeného výše, rozhodl Odvolací soud v USA v případě cestujícího, 

který byl vzhledem ke své agresivitě na palubě letadla spoután a spoutaný přepraven do cílové 

destinace. Přestože cestující utrpěl při jeho spoutání i fyzická zranění, rozhodl soud 

s odůvodněním, že se nejednalo o náhodu dle čl. 17 Varšavské úmluvy, a náhradu újmy 

nepřiznal. Obdobně, jako ve věci věci Brandt v. American Airlines, i manželka pana Grimese se 

k žalobě připojila se svým tvrzeným nárokem na psychickou újmu, celou situací jí způsobenou. I 

tento nárok byl soudem s odkazem na neaplikovatelnost Varšavské úmluvy na „zranění 

nefyzické povahy zamítnut.“370 

 

Vztah mezi psychickým a fyzickým zraněním 

Jak již bylo naznačeno, kruciálním je v otázce aplikovatelnosti Varšavské úmluvy na 

psychická zranění cestujících osob, vztah mezi psychickým zraněním a fyzickým zraněním. 

V této oblasti se soudy Spojených států amerických ve svých závěrech značně rozchází. Jak již 

                                                 

367 U.S. Court of Appeals. 

368 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci Grimes v. Northwest Airlines, ze dne 4. 

května 2000, 26 Avi 17, 102. 

369 Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii (US. District Court for Northern District of California) ve věci 

Brandt v. American Airlines, ze dne 13. 3. 2000, 27 Avi 17, 601. 

370 Originální verze odůvodnění uvádí: „non-physical harms.“ 
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bylo uvedeno, podle rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států ve věci Eastern Airlines v. 

Floyd,371 letecký dopravce nese odpovědnost podle čl. 17 Varšavské úmluvy za psychickou újmu 

pouze v případě, že tato je projevem fyzického zranění, nebo fyzické zranění přímo vyvolá. 

V rozsudku Okresního soudu v Severní Kalifornii372 ve věci Jack v. Trans World 

Airlines,373 v případě nezvládnutého přistání, které skončilo požárem a kompletním zničením 

letadla, ale při němž žádný z cestujících nezemřel a většina utrpěla pouze drobná zranění, 

spojená se záchranou akcí a jejich evakuací z hořícího letadla, soud vyložil, že psychické zranění 

musí přímo vyplývat ze zranění fyzického, a to včetně intenzity takového zásahu do fyzické 

integrity, jíž odpovídá uplatňovaná psychická újma. Toto své rozhodnutí Okresní soud v Severní 

Kalifornii odůvodnil zájmem na ochraně proti nerovnému postavení těch cestujících, jejichž 

hlavním utrpěným zraněním je psychická újma, kdy náhrada psychické újmy, způsobené panikou 

a silně stresujícím zážitkem při evakuaci z hořícího letadla by mohla být pro některé cestující 

založena „pouhým“ poškrábáním při „evakuačním sklouznutí,“ zatímco ostatní cestující, kteří 

utrpěli stejnou psychickou újmu, by pro neexistenci tohoto minoritního fyzického zranění 

odškodněni nebyli. 

V rozsudku Okresního soudu v Severním Illinois374 ve věci (In re) Aircrash Disaster 

Blízko Roselawn, Indiana,375 soud vyložil, že samotná Varšavská úmluva neobsahuje žádný 

zákaz navrácení jakéhokoli druhu škody a tedy, jakmile je prokázána odpovědnost dopravce a 

existence fyzických zranění,  mohou cestující získat náhradu za všechny ostatní újmy, tedy, které 

při nehodě utrpěli, tedy fyzické i emocionální, a to bez dalšího testu jejich vzájemnosti případně 

intenzity jako v případě Jack v. Trans World Airlines. 

V rozsudku Okresního soudu v New Yorku ve věci Longo v. Air France zamítl soud 

náhradu způsobené psychické újmy, která se u cestujících projevovala záchvaty strachu ze smrti 

                                                 

371 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ve věci Eastern Airlines v. Floyd, 

ze dne 17. dubna 1991, 499 U.S. 530 (1991). 

372 U.S. District Court for the Northern District of California. 

373  Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii (U.S. District Court for the Northern District of California) ve 

věci Jack v. Trans World Airlines, ze dne 25. dubna 1994. 

374 U.S. District Court for the Northern District of Illinois. 

375 Rozsudek Okresního soudu v Severním Illinois (U.S. District Court for the Northern District of Illinois) ve věci 

(In re) Aircrash Disaster Blízko Roselawn, Indiana, ze dne 5. února 1997, 954 F. Supp. 175 (N.D. Ill. 1997). 
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poté, co letadlo, ve kterém cestovali, nemohlo zastavit při přistání, a proto přistálo v oceánu. Pan 

Lango utrpěl drobné otlaky během přistání a nouzové evakuaci do vody a další z žalobců šlápl 

při evakuaci na mořského ježka. Tato fyzická zranění neshledal soud jako dostatečně intenzivní a 

přímo související s psychickou újmou, kterou žalobci pociťovali. 

 

Pojem zranění ve světle vývoje Varšavské úmluvy 

Jak bude uvedeno dále po přijetí Varšavské úmluvy došlo ke sjednání dalších sedmi 

dodatků a novelizací Varšavské úmluvy, přičemž za nejvýznamnější jsou považovány Úmluva o 

sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ze dne 28. září 1955 (dále také 

jako „Haagský protokol z roku 1955“)376 a Úmluva o sjednocení některých pravidel o 

mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující 

Varšavskou úmluvu ze dne 18. září 1961 („Guadalajarská úmluva“).377  Následně v roce 1999 

došlo k přijetí Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (dále 

také jako „Montrealská úmluva“),378 jejímž účelem bylo Varšavskou úmluvu společně s jejími 

dodatky a novelizacemi postupně nahradit.379 

Ačkoli Haagský protokol z roku 1955 i Guadalajarská úmluva odkazují spíše na „osobní 

zranění“ než na „ublížení na zdraví“, žádná z těchto dohod nepodporuje široký výklad pojmu 

zranění jako zranění čistě psychického. Soudní dvůr Evropské unie vyložil, že neexistuje žádný 

důkaz o tom, že by některý z těchto předpisů měl mít za následek podstatnou změnu nebo 

vyjasnění ustanovení článku 17 Varšavské úmluvy.380  

 

 

                                                 

376 Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, ze dne 28. září 

1955, V ČSR publikován jako vyhláška Ministerstva zahraničí č. 15/1966 Sb. 

377 Publikována pod č. 27/1968 Sb. 

378 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ze dne 28. května 1999 (č. 123/2003 Sb. 

m. s.). 

379 K tomu blíže kapitola 3.1.3 této práce. 

380 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09, bod 27. 
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Pojem nehoda 

Dalším klíčovým pojmem, používaným Varšavskou úmluvou, který v praxi činí obtíže je 

pojem nehoda uvedený v čl. 17 Varšavské úmluvy. Ten byl vyložen v následujících soudních 

rozhodnutí. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu USA381 ve věci Air France v. Saks382 

Klíčovým pojmem nehody se ve svém rozsudku ve věci Air France v. Saks z roku 1985 

zabýval Nejvyšší soud USA. V projednávaném sporu paní Valerie Saks při sestupu letadla k 

přistání ucítila silnou bolest v levém uchu. O této skutečnosti však neinformovala žádného člena 

posádky. Později, když bolest přetrvávala, vyhledala lékaře, který jí sdělil, že trvale ohluchla na 

levé ucho v důsledku změn tlaku v letadle při přistání. 

Nejvyšší soud Spojených států amerických v této souvislosti uzavřel, že nehodou je třeba 

rozumět neočekávanou nebo neobvyklou událost nebo situaci, která je cestujícímu způsobena 

vnějšími okolnostmi.383 Upřesnil také, že o nehodu nepůjde v případech, kdy zranění vyplývá 

z individuální reakce cestujícího na obvyklý, normální a očekávaný provoz letadla. Uvedená 

situace pak pod tato kritéria nespadala a náhradu škody soud zamítl.  

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii384 i ve věci Farra v. American 

Airlines385 

K upřesnění spojení neočekávaná a neobvyklá událost následně došlo také v rozsudku 

Okresního soudu ve Východní Pensylvánii věci Farra v. American Airlines. Soud zde v případě 

cestujícího, kterému nebylo poskytnuto leteckým dopravcem jídlo ihned po vzletu letadla, jak si 

                                                 

381 U.S. Supreme Court. 

382 Rozsudek Nejvyššího soudu USA (U.S. Supreme Court) ve věci Air France v. Saks, ze dne 4. března 1985, 470 

U.S. 392 (1985). 

383 Originální verze odůvodnění uvádí: unexpected or unusual event or happening that is external to the passenger. 

384 U.S. District Court for Eastern District of Pennsylvania. 

385 Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii (U.S. District Court for Eastern District of Pennsylvania) ve 

věci Farra v. American Airlines, ze dne 28. června 2000, 27 Avi 17, 922. 
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přál a jak byl také předem leteckým dopravcem upozorněn, a z tohoto důvodu utrpěl nevolnost, 

rozhodl, že „obdržení jídla ve stejné době, kdy byly podávány pokrmy ostatním cestujícím, 

nebylo ani neočekávané ani neobvyklé“ a žalobu zamítl. 

 

Rozsudek Okresního soudu v Massachusetts386 ve věci Gotz v. Delta Air Lines, Inc. 387 a 

rozsudek Odvolacího soudu v Ohiu388 ve věci Moon v. Northwest Airlines389 

Dle soudního rozsudku Okresního soudu v Massachusetts ve věci Gotz v. Delta Air 

Lines, Inc. nebude za nehodu považována například ani situace, kdy se v uličce sedící cestující 

zraní při zvednutí se ve stejný okamžik, kdy jiný cestující sundává své zavazadlo z úložného 

prostoru. Obdobně byla rozsudkem Odvolacího soudu v Ohiu ve věci Moon v. Northwest 

Airlines zamítnuta náhrada újmy za zranění, způsobené cestující jinou cestující, když této 

vypadlo příruční zavazadlo a spadlo na hlavu poškozené.  

 

Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku390 ve věci Lahey v. Singapore Airlines391 

I v tomto řízení se soud zabýval otázkou, zda fyzické zranění způsobené úmyslným 

jednáním jiného pasažéra je nehodou podle čl. 17 Varšavské úmluvy a zakládá odpovědnost 

leteckého dopravce za tato zranění. V tomto případě se jednalo o situaci, kdy cestující paní 

Lahey si při letu několikrát upravila sedadlo do vodorovné pozice, na to cestující sedící za paní 

Lahey, pan DeKoning reagoval „tlačením a kopáním“ do sedadla paní Lahey a žádal ji o 

narovnání jejího sedadla z důvodu bolesti nohou. Oba cestující si také několikrát stěžovali 

leteckému personálu na jednání druhého z pasažérů, na což letecký personál reagoval velice 

                                                 

386 U.S. District Court for the District of Massachusetts. 

387 Rozsudek Okresního soudu v Massachusetts (U.S. District Court for the District of Massachusetts) ve věci Gotz 

v. Delta Air Lines, ze dne 10 července 1998, Inc. 12 F. Supp.2d 199 (D.C. Mass. 1998). 

388 Ohio Court of Appeals. 

389 Rozsudek Odvolacího soudu v Ohiu (Ohio Court of Appeals) ve věci Moon v. Northwest Airlines, ze dne 13. 

června 2000, 27 Avi 17, 895. 

390 U.S. District Court for the Southern District of New York. 

391 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New York) ve 

věci Lahey v. Singapore Airlines, ze dne 5. října 2000, 115 F. Supp. 2d 464 (S.D.N.Y. 2000). 



 

 

 

 

95 

 

profesionálně a oběma cestujícím nabídl jiná místa k sezení. To oba cestující bezdůvodně 

odmítli. Po dvou hodinách spánku obou cestujících, kdy bylo roznášeno jídlo, reagoval pan 

DeKoning na prudký pohyb paní Lahey tím, že ji udeřil do hlavy, čímž ji rozbil čelo a rozlomil 

brýle, a když vstala tak po ní hodil právě přinesené jídlo. Přestože se jednalo, stejně jako 

v případu ve věci O'Grady v British Airways 392 o spor mezi cestujícími, který „nevyplýval z 

rizik, která jsou charakteristická pro leteckou přepravu,“ okamžik, kdy pan DeKoning hodil po 

paní Lahey jídlo přinášené leteckým personálem, byl podle výkladu soudu momentem, na který 

je nutno nahlížet jako na „riziko plynoucí právě z letecké přepravy.“ Na základě výše uvedeného 

Okresní soud v Jižním New Yorku s přihlédnutím k přispění paní Lahey k celému incidentu 

jejím předchozím jednáním, přiznal paní Lahey náhradu škody za způsobená „fyzická zranění a 

duševní úzkost,“393 spočívající v roztrhlém nosu a poranění hlavy, ve výši 10.000,- USD. Soud 

tedy přiznal kromě náhrady újmy spočívající ve fyzickém zranění také náhradu újmy za 

způsobenou duševní úzkost. Soud ve svém odůvodnění bohužel nestanovil jednotlivé části 

náhrady újmy, tedy nelze určit, jak velký podíl na stanovené částce tvoří právě náhrada za 

duševní úzkost.  

 

Rozsudek Odvolacího soudu USA394 ve věci Wallace v. Korean Air395 

V tomto případě, žalovala p. Wallace leteckého dopravce za způsobenou újmu ze 

sexuálního obtěžování, jehož byla obětí na palubě letadla. Okresní soud v Jižním New Yorku,396 

jakožto prvoinstanční soud žalobu na náhradu způsobené újmy zamítl397 s odůvodněním, že 

sexuální obtěžování není nehodou jakožto „neočekávanou nebo neobvyklou událostí nebo 

                                                 

392 Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii (U.S. District Court for the Eastern District of 

Pennsylvania) ve věci O'Grady v British Airways, ze dne 6. března 2001, 134 F. Supp. 2d 407 (2001). 

393 Originální verze odůvodnění uvádí: physical injuries and mental anguish. 

394 U.S. Court of Appeals. 

395 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci Wallace v. Korean Air, ze dne 6. června 2000, 

27 Avi 17, 864. 

396 U.S. District Court for the Southern District of New York. 

397 Srov. Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New 

York ) ve věci Wallace v. Korean Air, No. 98 Civ. 1039, 1999 WL 187213, at *4-5 (S.D.N.Y. Apr. 6, 1999). 
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situaci, která je cestujícímu způsobena vnějšími okolnostmi“398 vyplývající z „rizik, která jsou 

charakteristická pro leteckou přepravu.“ Odvolací soud vyložil, že újma paní Wallace vznikla 

právě z rizika „charakteristického pro leteckou přepravu,“ když umístění sedadel v letadle 

„zvýšilo zranitelnost oběti vůči útoku, protože oběť byla stísněna v uzavřeném prostoru vedle 

útočníka, světla byla zhasnuta a útočník zůstal bez dozoru.“399  

Je zajímavé, že v tomto sporu se prvoinstanční ani odvolací soud nevypořádaly s otázkou, 

zda způsobená újma byla zraněním podle čl. 17 Varšavské úmluvy. V celém znění rozsudku, 

soudce používá pro újmu způsobenou paní Wallace pouze pojem „zranění“ nebo „osobní 

zranění.“ Vzhledem k popisu skutkového stavu, kdy „...paní Wallace seděla mezi sedadlem u 

okna a dvěma sedadly sousedícími s uličkou. Nejblíže z těchto dvou sedadel, seděl k paní 

Wallaceové pan Kwang-Yong Park. Než usnula, paní Wallace s panem Parkem nemluvila, ani 

mu nedala sebemenší náznak toho, že by byly jakékoliv důvěrnosti vítány. Nicméně asi tři 

hodiny po vzletu se paní Wallace probudila v tmavém letadle, a zjistila, že pan Park rozepnul 

sobě i jí pásek u kalhot, kalhoty a položil ji ruce pod kalhotky, aby ji hladil. Paní Wallace se 

probudila a okamžitě otočila své tělo k oknu, což způsobilo, že pan Park stáhl ruce. Když však 

pan Park pokračoval ve svých nevítaných dotecích, paní Wallace se probrala z šoku a tvrdě ho 

udeřila. Pak vstala ze sedadla a vyskočila přes spícího muže na sedadle uličky, aby útočníkovi 

unikla,“ lze usuzovat, že kromě prožití velice nepříjemné situace, nevznikla paní Wallace žádná 

fyzická zranění, jak předpokládá čl. 17 Varšavské úmluvy, resp. výklad amerických soudů 

k tomuto článku. 

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východním Illinois400 ve věci Tsevas v. Delta Air Lines401 

                                                 

398 Srov. výklad Nejvyššího soudu USA ve věci Air France v. Saks. 

399 Tento značně extenzivní výklad pojmu „rizika „charakteristického pro leteckou dopravu“ byl mnoha odborníky 

kritizován, a to zejména s ohledem na skutečnost, že „požadavek, aby člověk seděl vedle další neznáme osoby, není 

charakteristický pro leteckou dopravu, ale pro všechny formy moderní veřejné dopravy.“ WRIGHT, Davis, L. 

Flying the Overly Friendly Skies: Expanding the Definition of an Accident under the Warsaw Convention to Include 

Co-Passenger Sexual Assaults. Villanova Law Review, Vol. 46, Iss. 2/2001, Art. 4. 2001: University Charles 

Widger School of Law, s. 473 – 474. 

400 U.S. District Court for Illionis, Eastern Division. 
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V tomto případě žalobkyně, paní Tsevas žalovala leteckého dopravce o náhradu újmy za 

emoční zranění, které ji vzniklo, když ji intoxikovaný vedle sedící cestující sexuálně napadl. 

Paní Tsevas požádala o pomoc letecký personál dopravce, ale ten ji pomoci odmítl a dál podával 

útočníkovi alkoholické nápoje, které byly spouštěčem jednání útočníka. Po třetí žádosti o pomoc 

byla paní Tsevas přemístěna na jiné sedadlo. Okresní soud ve Východním Illinois vyložil, že 

zranění paní Tsevas byla zčásti způsobena činy letové posádky, když „jednak letušky nadále 

podávaly alkohol viditelně opilému cestujícímu“ a když „se letová posádka nepokusila pomoci 

paní Tsevas ze situace a ignorovala zprávy o sexuálním napadení,“ a rozhodl, že „odmítnutí 

leteckého personálu zasáhnout bylo neočekávané a vnější vůči žalobkyni, šlo nad rámec běžného 

provozu letadla“ a tedy byly splněny podmínky nehody dle čl. 17 Varšavské úmluvy. Nárok na 

náhradu způsobené újmy byl přes výše uvedené soudem zamítnut, a to z důvodu jejího 

nedostatečného prokázání ze strany paní Tsevas. K této žalobě se přidal také manžel paní 

Tsevas, který žádal náhradu za ztrátu konsorcia. Ta byla vzhledem k zamítnutí nároku paní 

Tsevas, jako náhrada vedlejší soudem také zamítnuta. 

 

Rozsudek Okresního soudu v Jižním Texasu402 ve věci Blansett v. Continental Airlines, 

Inc.403  

V rozsudku ve věci Blansett v. Continental Airlines, Inc. soud vyložil, že selhání 

leteckého personálu spočívající v opomenutí varovat cestující transatlantického letu o nebezpečí 

hluboké žilní trombózy, je nehodou dle čl. 17 Varšavské úmluvy ve znění Dodatkového 

protokolu č. 4 o změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským protokolem. Manželce, dítěti a 

příteli cestujícího, pana Blansetta, který v důsledku pochybení personálu letadla utrpěl 

mozkovou příhodu s následky, způsobenou krevní sraženinou, která se tvořila během dlouhého 

letu, což vedlo k ochrnutí dolní části těla a nemožnosti komunikovat se svým okolím, však 

náhradu škody za loss of consortium soud nepřiznal, a to s odůvodněním, že Varšavská úmluva 

se vztahuje pouze na újmu na zdraví způsobenou cestujícímu. S odkazem na čl. 24 Varšavské 

                                                                                                                                                             

401 Rozsudek Okresního soudu ve Východním Illinois (U.S. District Court for Illionis, Eastern Division) ve věci 

Tsevas v. Delta Air Lines, ze dne 24. 11. 1997. 

402 U.S. District Court for the Southern District of Texas. 

403 Rozsudek Okresního soudu v Jižním Texasu (U.S. District Court for the Southern District of Texas) ve věci 

Blansett v. Continental Airlines, Inc., ze dne 15. 5. 2002, 204 F. Supp. 2d 999 (S.D. Tex. 2002). 
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úmluvy ve znění Dodatkového protokolu č. 4 o změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským 

protokolem, který stanoví, že  „jakákoli žaloba na náhradu škody, jakkoli založená, může být 

podána pouze za podmínek a omezení stanovených v této úmluvě“ soud vyložil, že „Varšavská 

úmluva umožňuje poskytnutí náhrady újmy výhradně cestujícímu, který zranění utrpěl, a to i 

v případě, že takový cestující není sám schopen své právo na náhradu újmy uplatnit.“404 Ke 

stejnému závěru došel také Okresní soud v Severní Kalifornii405 ve věci Miller v. Continental 

Airlines, Inc.406 

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii407 ve věci O'Grady v British 

Airways408 

I v tomto řízení se soud zabýval otázkou, zda fyzické zranění způsobené úmyslným 

jednáním jiného pasažéra je nehodou podle čl. 17 Varšavské úmluvy a zakládá odpovědnost 

leteckého dopravce za tato zranění. V tomto případě se jednalo o situaci, kdy cestující paní 

O'Grady vzbudila za účelem odchodu na toaletu spolucestujícího, sedícího na sedadle u uličky. 

Ten nejdříve paní O'Grady napadl slovně, poté do ní strčil, a když paní O'Grady udeřila tohoto 

cestujícího po hlavě novinami, útočník jí několikrát silně udeřil do hlavy a obličeje, čímž jí 

způsobil několik fyzických poranění. Okresní soud ve Východní Pensylvánii vyložil, že v tomto 

případě se nejednalo o nehodu, vyplývající z „rizik, která jsou charakteristická pro leteckou 

přepravu“ a náhradu škody za způsobená zranění zamítl. 

 

Pojem v letadle nebo při jakýchkoliv operacích spojených s nastoupením do letadla a 

vystoupením z něho 

                                                 

404 Rozsudek Okresního soudu v Jižním Texasu (U.S. District Court for the Southern District of Texas) ve věci 

Blansett v. Continental Airlines, Inc., ze dne 15. 5. 2002, 204 F. Supp. 2d 999 (S.D. Tex. 2002). Čl. I odst. 3 a 4. 

405 United States District Court, N.D. California. 

406 Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii (United States District Court, N.D. California) ve věci Miller v. 

Continental Airlines, Inc., ze dne 28. 3. 2003, 260 F. Supp. 2d 931 (N.D. Cal. 2003). 

407 U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania. 

408 Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii (U.S. District Court for the Eastern District of 

Pennsylvania) ve věci O'Grady v British Airways, ze dne 6. března 2001, 134 F. Supp. 2d 407 (2001). 
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Pozornost si zaslouží i spojení „při jakýchkoli operacích spojených s nastoupením do 

letadla a vystoupením z něho.“ To bylo vyloženo v následující soudní judikatuře. 

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku409 ve věci Ricotta v. Iberia Lineas 

Aereas de Espana410  

Ve věci Ricotta v. Iberia, kdy se cestující zranil při přepravě v autobusu od letadla 

k budově letištního terminálu, Okresní soud ve Východním New Yorku soud určil, že dopravce 

bude odpovědný až do doby, kdy cestující dosáhne bezpečného bodu v budově letištního 

terminálu nebo projde pasovou a celní kontrolou.411  

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku412 ve věci Rajcooar v. Air India413 

V rozsudku ve věci Rajcooar v. Air India, Okresní soud ve Východním New Yorku 

vyložil, že za zranění způsobené cestujícímu při jeho samostatné přepravě z letištního salónku do 

místa nástupu do letadla, není letecký dopravce odpovědný, a to zejména s ohledem na 

skutečnost, že taková cesta není pod přímou kontrolou leteckého dopravce.  

 

3.1.1.3 Omezení a vyloučení povinnosti k náhradě nemajetkové újmy 

Úprava dopravce v případě usmrcení a zranění cestujících je založena na subjektivním 

principu, tedy jako odpovědnost za zavinění. Ze znění čl. 20 Varšavské úmluvy je možné 

dovodit, že toto zavinění je presumováno, když dopravce má možnost se z této odpovědnosti 

                                                 

409 U.S. District Court for the Eastern District of New York. 

410 Rozsudek Okresní soud ve Východním New Yorku (U.S. District Court for the Eastern District of New York) ve 

věci Ricotta v. Iberia Lineas Aereas de Espana, ze dne 30. listopadu 1979, 482 F. Supp. 497 (D.C. N.Y.1979). 

411 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, s. 42. 

412 U. S. District Court for Eastern District of New York. 

413 Rozsudek Okresní soud ve Východním New Yorku (U. S. District Court for Eastern District of New York) ve 

věci Rajcooar v. Air India, ze dne 13. 3. 2000, 27 Avi 17, 610. 
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vyvinit. Může tak učinit, prokáže-li, že on sám či jeho zaměstnanci učinili veškerá nutná 

opatření, aby zabránili škodě, anebo taková opatření nemohli učinit. 

Podobným případem jako zproštění se odpovědnosti je i případ zmenšení povinnosti 

k náhradě škody. Dopravce může míru své povinnosti k náhradě zmenšit, prokáže-li, že škodu 

způsobilo anebo k ní přispělo zavinění poškozené osoby.414 V takovém případě může soud podle 

předpisů svého vnitrostátního právního řádu vyloučit nebo snížit odpovědnost dopravce. V praxi 

by se mohlo například jednat o případ, kdy zranění cestujícího bylo spolupůsobeno nedodržením 

bezpečnostních pokynů. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu USA415 ve věci. Olympic Airways v. Husain416 

Pan Hanson, který trpěl anamnézou opakovaných anafylaktických záchvatů zemřel na 

palubě letadla v důsledku nerespektování požadavků pana Hansona a jeho rodiny na umístění 

pana Hansona do nekuřáckého prostoru (pan Hanson nebyl přesazen i přesto, že jeho rodina 

požadavek na jeho umístění v nekuřácké části požadovala již před odletem a v letadle bylo 

jedenáct neobsazených míst v nekuřácké části) leteckým personálem. Předmětem sporu v tomto 

případě nebyla pouze otázka, zda se jednalo o nehodu dle čl. 17 Varšavské úmluvy, ale také zda 

jednání leteckého personálu, nezaložilo neomezenou odpovědnost leteckého dopravce dle čl. 25 

Varšavské úmluvy.417 Nejvyšší soud USA potvrdil část rozsudku prvoinstančního soudu,418 který 

rozhodl, že se v tomto případě bez pochyby jedná o nehodu „vyplývající z rizik, která jsou 

charakteristická pro leteckou přepravu“ dle čl. 17 Varšavské úmluvy a dále vyložil, že odmítnutí 

                                                 

414Čl. 20 Varšavské úmluvy. 

415 U.S. Supreme Court. 

416 Rozsudek Nejvyššího soudu USA (U.S. Supreme Court) ve věci. Olympic Airways v. Husain, ze dne 23. února 

2004, 540 U.S. 644 (2004). 

417 Tedy, zda se „..škoda vyplývá z činu nebo z opomenutí dopravce nebo jeho zaměstnanců, kterého se dopustil buď 

s úmyslem způsobit škodu nebo nerozvážně a s vědomím, že škoda pravděpodobně z toho vznikne,...“ Čl. 25 

Varšavské úmluvy. 

418 Srov. Rozsudek Okresního soudu v Severní Kalifornii (U.S. District Court for Northern District of California) ve 

věci Husain v. Olympic Airways, ze dne 2. října 2000, 27 Avi 18, 024. 
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přesazení pana Hansona ze strany leteckého personálu bylo úmyslným pochybením419 leteckého 

dopravce a tedy se neuplatní limity odpovědnosti leteckého dopravce dle čl. 22 Varšavské 

úmluvy. Nejvyšší soud v této věci přiznal manželce pana Hansona náhradu škody za smrt pana 

Hansona ve výši 1,4 milionu USD. 

 

3.1.1.4 Finanční limity náhrady škody 

Finanční limit, do jehož výše je letecký dopravce odpovědný, je pro případy usmrcení 

nebo zranění cestujícího je stanoven částkou 250 tisíc franků Poincaré420, přičemž individuální 

smlouva mezi dopravcem a cestujícím může stanovit částku vyšší.421 Limity odpovědnosti jsou 

vyjádřeny v měnové jednotce, která se svou hodnotou rovná šedesáti pěti a půl miligramu zlata o 

ryzosti devíti set tisícin, a která je označována jako tzv. frank Poincaré.422 Účelem stanovení 

limitů odpovědnost v této měně bylo určení převodního ukazatele pro výplatu částky v jiné 

měně, stejně jako zachování reálné hodnoty minimální výše náhrady. 

Tento finanční limit se neuplatní v případech, pokud byla škoda způsobena jednáním 

nebo opomenutím dopravce nebo jeho zaměstnanců, kteří tak učinili s přímým nebo nepřímým 

úmyslem způsobit škodu.423 Pro naplnění této podmínky platí, že zaměstnanci leteckého 

dopravce se výše uvedeného jednání musí dopustit při výkonu své služby,424 v ostatních 

případech by zaměstnanci odpovídali jako „běžná“ soukromá osoba a finanční limity, do kterých 

je letecký dopravce odpovědný, by nebyly prolomeny. 

Jak bude uvedeno dále, právě finanční limity odpovědnosti leteckého dopravce se staly 

jednou z nejvíce kritizovaných součástí této mezinárodní úpravy. V této souvislosti je vhodné 

                                                 

419 Is considered to be equivalent to wilful misconduct. 

420 Čl. 22 odst. 1 Varšavské úmluvy. 

421 Dle ustanovení čl. 25a odst. 2 Varšavské úmluvy se tento limit uplatní i jako souhrnný v případech, kdy 

poškozený žaluje dopravce i jeho zaměstnavatele zároveň. V případech, kdy vinou zaměstnance vznikne 

poškozenému škoda, kterou poškozený vymůže na dopravci, vznikne dopravci následný regres vůči zaměstnanci, a 

to v souladu s pracovněprávními předpisy. 

422 Varšavská úmluva používá termín frank. 

423 Varšavská úmluva používá termín „nerozvážně a s vědomím, že škoda pravděpodobně z toho vznikne“. 

424 Čl. 25 Varšavské úmluvy. 
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doplnit, že horní finanční limity odpovědnosti, resp. výše náhrady újmy je v některých právních 

řádech obecně používaným nástrojem. Ve většině států Spojených států amerických tak 

například platí, že maximální přípustná výše náhrady za bolest a utrpení by neměla překročit 

částku 250.000 USD.425 V případě překročení této částky je pak soudce povinen rozhodnutí 

náležitě odůvodnit.426 

 

3.1.1.5 Exkluzivita Varšavské úmluvy 

Výše uvedená ustanovení až na zmíněné výjimky jsou pro smluvní strany závazná, 

přičemž ujednání, jimiž by se dopravce odpovědnosti zprošťoval, anebo ji zmenšoval na jinou 

než Úmluvou stanovenou minimální výši, jsou neplatná.427 Stejně tak jsou neplatná všechna 

ujednání vzniklá před vznikem škody, která se odchýlila od pravidel Varšavské úmluvy tím, že 

určila právní řád, jehož má být použito, nebo změnila pravidla o soudní příslušnosti.428 Tím je 

chráněna slabší strana, kterou je v letecké přepravě cestující. 

Extenzivní výklad Varšavské úmluvy, který jde přímo proti výše uvedené exkluzivitě 

Varšavské úmluvy lze pozorovat v judikatuře SDEU. V rozsudku ve věci Bogiatzi v. Deutscher 

Luftpool,429 v němž SDEU přiznal poškozené paní Bogiatzi právo na náhradu újmy na zdraví, 

kterou utrpěla při pádu na letištní ploše, dle Varšavské úmluvy. SDEU náhradu přiznal i přes to, 

že žaloba na náhradu škody byla uplatněna po pěti letech od jejího vzniku. Varšavská úmluva 

přitom v čl. 29 výslovně stanoví, že žalobu z odpovědnosti jest podati ve lhůtě dvou let počítajíc 

od příchodu na místo určení nebo ode dne, kdy letadlo mělo přiletěti, nebo od zastavení dopravy, 

jinak žalobní právo zaniká. SDEU takové rozšíření působnosti Varšavské úmluvy odůvodnil 

účelem zvýšení úrovně ochrany cestujících postižených leteckými nehodami v rámci společné 

dopravní politiky. 

                                                 

425 SUGARMAN, Stephen D. Comparative Law Look at Pain and Suffering Awards. A, 55 DePaul Law Review 399 

(2005) Berkeley: Berkeley Law Scholarship Repository, s. 400. 

426 Výše uvedené se netýká náhrad škody s trestní funkcí, o nichž bylo pojednáno v části kapitoly 3.1.3.3. této práce.  

427 Čl. 23 Varšavské úmluvy. 

428 Čl. 32 Varšavské úmluvy. 

429 Rozsudek SDEU ve věci Bogiatzi v. Deutscher Luftpool ze dne 22. října 2009, C-301/08. 
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3.1.1.6 Odpovědnost dopravce v případě zpoždění 

Dle článku 19 Varšavské úmluvy je letecký dopravce také „odpověden za škodu, která 

vznikla zpožděním při letecké přepravě cestujících, zavazadel nebo zboží.“430 Varšavská úmluva 

však nedefinuje ani pojem zpoždění, ani pojem škoda. Na zpoždění431 by tak mohlo být 

nahlíženo jako na „jakékoliv nedodržení času uvedeného v letence („jízdence“), resp. 

v zavazadlovém („průvodce pro zavazadla“)432 nebo nákladním listu. Gramatickým výkladem by 

tak bylo možné dojít k absurdním závěrům o odpovědnosti dopravce za několikaminutové 

zpoždění.433 Tento chybějící údaj byl kritizován již při procesu přijímání Varšavské úmluvy 

v roce 1929. Největším kritikem tohoto vágního ustanovení byla asociace leteckých dopravců 

IATA.434 Odborníky v tomto odvětví i judikaturou napříč jednotlivými právními úpravami 

panuje shoda nad výkladem pojmu zpoždění. Tím je „jakékoliv nepřiměřené zpoždění“435 

Nepřiměřenost je nahlížena zejména s ohledem na délku letu, způsob, jakým je přeprava 

prováděna a povětrnostní podmínky, roční období a dostupnost jiných forem přepravy.436 

                                                 

430 V anglickém překladu: „The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers, 

luggage or goods.“ 

431 Zpoždění v kontextu čl. 19 by nemělo být nahlíženo pouze jako zpoždění vzniklé z technických problémů nebo 

špatných povětrnostních podmínek, ale také jako důsledek nesprávných informací poskytnutých cestujícím na 

palubních lístcích, příp. v procesu jejich koupě, nemožnost přistání, změn v letovém řádu, nebo přidání dalších 

zastávek leteckým dopravcem. DRION, Huibert. Limitation of Liabilities in International Air Law. Springer Science 

and Business Media. 1954: Dordrecht. s. 83. 

432 Pojmy jízdenka a průvodka pro zavazadla používá český překlad Varšavské úmluvy (č. 15/1935 Sb.). 

433 DIEDERIKS-VERSCHOR, Isabella. The Liability for Delay in Air Transport. Air&Space Law, Vol. XXXVI/6. 

Wolters Kluwer International. Netherlands: 2001, s. 300. 

434 ROTHMAN, Fred B. Minutes of the Second International Conference on Private Aeronautical Law. Translated 

by Robert C. Horner a Didier Legrez.  Dostupné z: 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.hoil/scincf0001&div=1&src=home [1. 5. 2019]. 

435 Unreasonable delay. 

436 DIEDERIKS-VERSCHOR, Isabella. The Liability for Delay in Air Transport. Air&Space Law, Vol. XXXVI/6. 

Wolters Kluwer International. Netherlands: 2001, s. 300 – 301. 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.hoil/scincf0001&div=1&src=home
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Dopravce je odpovědný za škodu, která vznikla zpožděním při letecké přepravě.437 Pro 

vznik odpovědnosti je zapotřebí, aby došlo ke zpoždění letecké přepravy a s ním v příčinné 

souvislosti ke vzniku škody. Škoda v tomto případě nevzniká cestujícímu ani na jeho zavazadlu 

přímo, ale až zprostředkovaně jako důsledek navazující události, která má příčinu ve vzniku 

zpoždění. 

Otázkou v tomto případě je, zda škodou způsobenou zpožděním může být dle čl. 19 

Varšavské úmluvy také nemajetková újma. Odpověď na tuto otázku prošla od přijetí Varšavské 

úmluvy poměrně dynamickým vývojem, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických. 

  

EU: Rozsudek Okresního soudu v Harlemu (ND) ve věci Opera Select v. KLM Royal Dutch 

Airlines438 

V této věci žádali členové klubu operních nadšenců náhradu škody za psychickou újmu, 

která jim vznikla, když kvůli zpoždění zavazadel nemohli do opery dorazit ve vhodném 

večerním oblečení, ale v oblečení, ve kterém cestovali, kvůli čemuž se cítili „velice trapně.“ 

Soud nejdříve zkoumal, zda je letecký dopravce podle Varšavské úmluvy povinen převážet 

zavazadla stejným letem, jako cestující a shledal, že nikoliv. Nicméně v obchodních podmínkách 

společnosti KLM Royal Dutch Airlines, bylo uvedeno, že zavazadla dopravce přepravuje spolu 

s cestujícími. Dále soud zkoumal, zda cestujícím náleží náhrada škody dle čl. 19 Varšavské 

úmluvy, vyložil, že škoda způsobená cestujícím zahanbením a emocionálním diskomfortem, 

který prožívali po celou dobu operního představení je škodou dle čl. 19 Varšavské úmluvy a 

cestujícím přiznal náhradu škody ve výši 5.000 NLG (asi 72.600 Kč) za každé zpožděné 

zavazadlo.  

 

3.1.1.7 Odpovědnost dopravce v případě zrušení letu a odepření nástupu na palubu 

Překnihování („overbooking“ nebo „overselling“) je jedním z nejčastějších důvodů 

zpoždění cestujících. Jedná se o často kritizovanou, avšak běžnou praktiku některých leteckých 

                                                 

437 Čl. 19 Varšavské úmluvy. 

438 Rozsudek Okresního soudu v Harlemu (ND) ve věci Opera Select v. KLM Royal Dutch Airlines, ze dne 1. srpna 

2000. 
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dopravců. V praxi se často stává, že někteří cestující se k letu nakonec nedostaví, proto dopravce 

prodá na jednotlivý let více letenek, než je kapacita letu. Pokud se k letu nakonec dostaví více 

cestujících, než je možné přepravit, dopravce často řeší situaci tzv. „nedobrovolným 

upgradováním“, tedy přesunutím cestujícího z nižší do vyšší cestovní třídy. Pokud však toto 

přesunutí není uskutečnitelné, pokusí se dopravce najít dobrovolníky, kteří by byli ochotni vzdát 

se za finanční kompenzaci svého místa. Pokud se dostatečný počet dobrovolníků nepodaří 

dopravci sehnat, musejí být někteří cestující odmítnuti.439 

 Varšavská úmluva nespecifikuje povinnost leteckého dopravce v případě zrušení letu 

nebo odepření nástupu na palubu z důvodu překnihování.  

V čl. 33 Varšavská úmluva stanoví pouze obecně právo leteckého dopravce, aby „odepřel 

sjednati přepravní smlouvu nebo stanovil pravidla, jež neodporují ustanovením této Úmluvy.“ 

Na základě tohoto ustanovení tak letečtí dopravci v praxi vkládají do svých obchodních 

podmínek právo na vyloučení cestujícího v případě, že jeho letenka,440 pas, víza nejsou 

v pořádku, nebo v případě, kdy cestující nesplňuje určitá zdravotní kritéria.441  

Na cestující, jejichž místo v letadle bylo překnihováno, a kterým z tohoto důvodu byl 

leteckým dopravcem odepřen nástup na palubu, se tak dle judikatury použije ustanovení o 

odpovědnosti dopravce v případě zpoždění, dle článku 19 Varšavské úmluvy.  

                                                 

439 K tomu blíže HINNOSAAR, Toomas, Overbooking, 2013, dostupné z 

http://toomas.hinnosaar.net/overbooking.pdf [1. 5. 2019]. 

440 Srov. rozsudek Okresního soudu v Kolumbii (U.S. District Court for District of Columbia) ve věci Marshall 

v Delta Airlines v. American Security and Trust Company, ze dne 15. prosince 1975, 13 Avi, 18, 165. V tomto 

případě p. Marshall žádal náhradu škody, která mu vznikla kvůli odepření nástupu na palubu ze strany leteckého 

dopravce. Ten cestujícího na palubu nevpustil vzhledem k tomu, že šek, kterým pan Marshall za palubní letenku 

zaplatil, nebyl krytý. Soud žalobu na náhradu škody pana Marshalla zamitl. 

441 DIEDERIKS-VERSCHOR, Isabella. The Liability for Delay in Air Transport. Air&Space Law, Vol. XXXVI/6. 

Wolters Kluwer International. Netherlands: 2001, s. 303. 

http://toomas.hinnosaar.net/overbooking.pdf
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Rozsudek Odvolacího soudu USA442 ve věci Archibald v. Pan American Wolrd Airways, 

Inc.443 

Letecký dopravce, který z důvodu překnihování přistupuje k odepření nástupu na palubu 

některým cestujícím, je povinen provádět výběr cestujících, kterým bude odepřen nástup na 

palubu vždy nediskriminačním způsobem. V řízení ve věci Archibald v. Pan American Wolrd 

Airways, Inc. pan Archibald a jeho manželka nebyli připuštěni k letu, přestože rezervaci provedli 

a dostavili se k nástupu na palubu dříve než jiní cestujícího stejného letu, kteří k letu připuštěni 

byli. Odvolací soud v této věci vyložil, že „žádný letecký dopravce nesmí provádět, klást nebo 

způsobovat nepřiměřené překážky nebo výhody jakékoli konkrétní osobě na základě jakékoli 

nespravedlivé diskriminace nebo jakýchkoliv nepřiměřených předsudků.“ Zároveň však 

Odvolací soud uvedl, že „je na osobě, která diskriminační jednání leteckého dopravce tvrdí, aby 

jej prokázala“ a žalobu na náhradu škody pana Archibalda zamítl.  

 

3.1.1.8 Soudní příslušnost, rozhodné právo a promlčení nároků 

Procesními otázkami se Varšavská úmluva zabývá rovněž ve své Hlavě III., a to zejména 

v ustanoveních čl. 27 až 29. 

Procesním úkonem, kterým se soudní řízení zahajuje, je žaloba. Tuto žalobu lze podat pouze 

na území jedné ze smluvních stran, přičemž žalobce má dle své volné úvahy celkem čtyři 

možnosti.444 Žalobu může cestující podat: 

a) u soudu sídla dopravce, 

b) u soudu sídla jeho hlavního provozu, 

c) u soudu místa, kde má dopravce provozovnu, v níž byla smlouva sjednána, nebo 

d) u soudu místa určení. 

                                                 

442 United States Court of Appeals. 

443 Rozsudek Odvolacího soudu USA (United States Court of Appeals) ve věci Archibald v. Pan American Wolrd 

Airways, Inc., ze dne 12. května 1972, 460 F.2d 14. 

444 Čl. 28 odst. 1 Varšavské úmluvy. 
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Možnosti a), b) a d) nečiní v praxi větší problém. Ten však může nastat v případě 

možnosti c). V dnešní době je běžné, že smlouva je sjednána elektronickou cestou a nikoliv při 

návštěvě provozovny. Vzniká potom otázka, jaké místo je nutno považovat za místo sjednání 

smlouvy. V rozsudku Okresního soudu v Kalifornii445 ve věci Polanski v. KLM Royal Dutch 

Airlines446 dospěl soud k závěru, že tímto místem bude místo, kde kupující obdržel 

prostřednictvím internetu potvrzení o nákupu letenky resp. místo její platby. 

Varšavská úmluva pro podání žaloby stanoví prekluzivní dvouletou lhůtu. Není-li v této 

době žaloba podána, žalobní právo zaniká.447 Tato lhůta začíná běžet: 

a) dnem příchodu na místo určení, 

b) ode dne, kdy mělo letadlo přiletět, nebo 

c) od zastavení přepravy. 

Zahájené soudní řízení se následně bude řídit právním řádem soudu, který byl zvolen (lex 

fori).448 

S ohledem na téma této práce je třeba za nejdůležitější považovat právě fakt, že 

Varšavská úmluva stanovila základ pro určení příslušnosti v případě smrti nebo zranění 

cestujících nebo ztráty a poškození zavazadel.449 Tím Varšavská úmluva dala další prostor pro 

výběr soudní příslušnosti, a tedy i použitelného právního řádu za účelem výhodnějšího právního 

postavení žalobce. 

Právě významný posun v nazírání na hodnotu lidského života, a tedy snaha o zvýšení 

limitů odpovědnosti leteckého dopravce a zvýšení právní jistoty cestujících, byla hlavním 

důvodem pro sjednání dalších dodatků a novelizací Varšavské úmluvy (dále společně také jen 

jako „Novelizace Varšavské úmluvy“). Těch bylo během následujících čtyřiceti dvou let na 

                                                 

445 United States District Court, S.D. California. 

446 Rozsudek Okresního soudu v Kalifornii (United States District Court, S.D. California) ve věci Polanski v. KLM 

Royal Dutch Airlines, ze dne 7. července 2005, 378  F. Supp. 2d 1222 (S.D. Calif. 2005). 

447 Čl. 29 odst. 1 Varšavské úmluvy. 

448 Čl. 29 odst. 2 Varšavské úmluvy. 

449 MARTIN, Peter. An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international 

carriage by air. Frere Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992. s. 147.  
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mezinárodní úrovni přijato celkem sedm. Následující kapitola je věnována změnám, které 

v oblasti odpovědnosti leteckého dopravce za nemajetkovou újmu tyto Novelizace Varšavské 

úmluvy přinesly. Zvláštním ujednáním, které nemůže být považováno za akt mezinárodního 

práva, je tzv. Montrealské ujednání z roku 1966. Vzhledem k jeho faktické závaznosti a velkému 

vlivu na odpovědnost leteckého dopravce za nemajetkovou újmu, je toto ujednání dále popsáno 

společně s Novelizacemi Varšavské úmluvy.   

 

3.1.2. Nejvýznamnější instrumenty Varšavského systému 

 

Haagský protokol 

Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

přepravě ze dne 28. září 1955 (Haagský protokol), byl přijat dne 12. října 1955450 po několikaleté 

práci Právního výboru ICAO. Jeho účelem bylo modernizovat právní úpravu odpovědnosti 

v letecké přepravě s ohledem na poválečné období, přičemž hlavním cílem bylo zvýšit již 

zastaralé finanční limity odpovědnosti leteckého dopravce, zjednodušit formální náležitosti listin 

a upravit některá nejasná ustanovení.  

Při jednáních se projevovaly ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy, kdy se chudší 

země snažily o zanechání stávajících finančních limitů, zatímco bohatší státy451 naopak o jejich 

co největší navýšení.452 Zvýšení finančních limitů odpovědnosti má kromě hospodářského 

dopadu v případě skutečně vzniklé nehody, která pro letecké dopravce v některých zemích byla 

považována za likvidační, také významný dopad na fixní náklady leteckých dopravců na 

                                                 

450 Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, ze dne 28. září 

1955. 

451Zájem na navýšení finančních limitů měly zejména Spojené státy americké. Viz GOLDHIRSCH, Lawrence B. 

The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law International, c2000, s. 6. 

452 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, s. 6. 



 

 

 

 

109 

 

pojištění odpovědnosti.453 V některých rozvojových zemích např. nebylo možné pojištění, které 

by navýšené finanční limity odpovědnosti pokrývalo, sjednat vůbec.  Přijaté znění Haagského 

protokolu bylo určitým kompromisem, kdy bylo přijato až zdvojnásobení částek určených 

Varšavskou úmluvou. Spojené státy americké nesouhlasily s tím, že jejich návrh na 

ztrojnásobení původních limitů nebyl přijat,454 a Haagský protokol proto neratifikovaly.455  

Účinnosti Haagský protokol nabyl až v roce 1963, kdy byly splněny podmínky počtu 

třiceti ratifikujících států.456 Varšavská úmluva spolu s Haagským dodatkem tvoří jediný 

dokument, který se také nazývá Varšavská úmluva změněná v Haagu r. 1955. Československo 

k Haagskému protokolu přistoupilo v roce 1966.457 Česká republika je smluvní stranou 

Haagského protokolu od 29. listopadu 1994.458 

Haagský protokol přinesl do Varšavského systému následující změny459: 

- Zvýšení finančního limitu při přepravě osob ze sto dvaceti pěti na dvě stě padesát tisíc 

zlatých franků. Limity pro zapsaná zavazadla a předměty, jež si cestující opatruje sám, 

zůstaly nezměněny.460  

- Zjednodušení úpravy náležitostí, které musí splňovat přepravní listiny. Pro ty podle 

Haagského protokolu postačí, pokud budou obsahovat místo odletu a určení, označení 

                                                 

453 MARTIN, Peter. An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international 

carriage by air. Frere Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992.   

454 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, s. 6. 

455 Spojené státy nakonec k Haagskému protokolu přistoupily dne 15. září 2003. 

456 ICAO. Seznam smluvních států Haagského protokolu. Dostupné z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/WC-HP_EN.pdf [1. 5. 2019]. 

457 Vyhláška Ministerstva zahraničí č. 15/1966 Sb. 

458 ICAO. Seznam smluvních států Haagského protokolu. Dostupné z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/WC-HP_EN.pdf  [1. 5. 2019]. 

459 Čl. 29 Haagského protokolu. 

460 Čl. 11 Haagského protokolu. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/WC-HP_EN.pdf
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zastávek, pokud místo odletu a určení leží na území jednoho smluvního státu, a oznámení 

o aplikovatelnosti Varšavské úmluvy.461 

- Zrušení tzv. nautické odpovědnosti dopravce,462 tedy takové odpovědnosti za škodu, která 

nastala v důsledku chyby v ovládání, vedení nebo navigaci letadla, za předpokladu, že 

dopravce i jeho zaměstnanci učinili veškerá opatření k zabránění škody. 463 

 

Guadalajarská úmluva 

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou 

osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu, ze dne 18. září 1961 

(„Guadalajarská úmluva“)464 byla přijata dne 18. září 1961 v mexické Guadalajaře s cílem 

upravit vztahy ve Varšavské úmluvě a ve spojení s Haagským protokolem neupravené nebo 

nejasné, zejména vymezení pojmu dopravce.465 Guadalajarská úmluva vstoupila v platnost dne 1. 

května 1964. Československá socialistická republika ke Guadalajarské úmluvě přistoupila v roce 

1968.466 Česká republika je smluvní stranou Guadalajarské úmluvy od 5. prosince 1994.467  

Guadalajarská úmluva rozlišuje dopravce smluvního a dopravce skutečného. Za 

smluvního dopravce je považován podnikatel, který uzavřel přepravní smlouvu podle Varšavské 

úmluvy, skutečným dopravcem je pak osoba, která na základě zmocnění smluvního dopravce 

provádí celou nebo část přepravy. Podle Guadalajarské úmluvy už dopravci nejsou odpovědní 

pouze za tu část cesty, kterou provádějí, ale oba odpovídají společně a solidárně s tím, že 

                                                 

461 Srovnej čl. 3 a čl. 4 Haagské úmluvy a čl. 3 a čl. 4 Varšavské úmluvy. 

462 K tomu blíže DAMAR, Duygu. Wilful Misconuduct in International Transport Law. Heidelberg: Springer, 2011, 

s. 49 a násl. 

463 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, s. 111. 

464 Publikována pod č. 27/1968 Sb. 

465 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Bulletin České společnosti pro dopravní právo. 

2002, č. 2., s. 19. 

466 Vyhláška Ministerstva zahraničí č. 27/1968 Sb. 

467 ICAO. Seznam smluvních států Guadalajarské úmluvy. Dostupné z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guadalajara_EN.pdf [1. 5. 2019]. 
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dopravce smluvní odpovídá za celou přepravu, zatímco dopravce skutečný jen za přepravu nebo 

její část, kterou provedl. Žalobce468 má dokonce na výběr, zda podá případnou žalobu proti 

skutečnému, nebo smluvnímu dopravci, na oba společně nebo zvlášť. Je-li žaloba podána pouze 

proti jednomu z nich, má žalovaný dopravce právo žádat druhého dopravce, aby se k soudnímu 

řízení připojil. 

Zavedením pojmu smluvního dopravce rozšířila Guadalajarská úmluva aplikovatelnost 

Varšavského systému i na tzv. charterové lety. O charterovém letu mluvíme jako o 

nepravidelném leteckém spoji, který je organizován mimo běžné letové řády. Typicky se jedná o 

pronájem kapacity letadla, kterou si objednává cestovní kancelář pro své klienty. Cestovní 

kancelář je tak v postavení smluvního dopravce a letecký dopravce, který na základě smlouvy s 

cestovní kanceláří poskytl letadlo, posádku a další potřebné věci k vykonání cesty, je v postavení 

dopravce skutečného. 469 

 

Montrealské ujednání 

Jak bylo popsáno výše, Spojené státy americké se nikdy nesmířily se svým neúspěchem 

při sjednávání nových limitů odpovědnosti při jednáních v Haagu. V roce 1966 si proto pod 

hrozbou výpovědi Varšavské úmluvy vynutily sjednání dohody mezi dopravci sdruženými 

v Mezinárodní asociaci leteckých dopravců IATA.470 Tato dohoda se podle místa, kde k ní došlo, 

nazývá Montrealské ujednání.  

Tímto ujednáním smluvní strany, tedy jednotliví letečtí dopravci sdružení v mezinárodní 

asociaci IATA, nikoliv členské státy Varšavské úmluvy, mezi sebou zavedly extenzivní výklad 

čl. 22 odst. 1 Varšavské úmluvy, který umožňuje, aby cestující uzavřel s dopravcem dohodu o 

                                                 

468 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 

2005, s. 146. 

469 Viz ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis 

CZ, 2005, s. 146.  

470 IATA je nevládní mezinárodní organizací sdružující letecké dopravce. V současné době je její členem 240 

leteckých dopravců, včetně ČR, s celkovým 84% podílem na trhu. Další informace o IATA v kapitole 5 

Institucionální rámec řízení civilního letectví. 
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vyšším limitu odškodnění (výše limitu tak vzrostla na 75 000 USD471), a dále stanoví povinnost 

stran na vzdání se práva na zproštění odpovědnosti podle čl. 20 odst. 1 Varšavské úmluvy. 

Smluvní společnosti se tak dle Montrealského ujednání nemohou zprostit odpovědnosti za 

škodu, v případě prokázání, že z jejich strany byla učiněna veškerá opatření k zabránění škodě. 

Po přijetí Montrealského ujednání Spojené státy odvolaly výpověď Varšavské úmluvy a 

zároveň vydaly vnitrostátní předpis, podle kterého dopravci, kteří provozují linky s přistáním na 

jejich území, mají povinnost přistoupit k Montrealskému ujednání.472 Spojené státy tak využily 

své ekonomické síly a vynutily si úpravu, kterou požadovaly již při sjednávání Haagského 

protokolu. 

Guatemalský protokol  

Dne 8. března 1971 byl, na základě velkého úsilí Spojených států473, Varšavský systém 

rozšířen o Protokol o změně Varšavské úmluvy (dále jen „Guatemalský protokol“)474, jímž byla 

zavedena absolutní odpovědnost dopravce a dvanáctinásobně zvýšen finanční limit odpovědnosti 

v případě usmrcení nebo zranění cestujícího, zavedený Varšavskou úmluvou. Takové zvýšení 

finančních limitů bylo pro většinu států neakceptovatelné, a proto tento protokol nezískal 

dostatečnou podporu mezi státy dosavadního Varšavského systému a nikdy nevstoupil 

v platnost.475 Za zmínku stojí, že ani Spojené státy, které za přijetím dokumentu stály, 

Guatemalský protokol neratifikovaly. Ten tak zůstává ratifikován pouze sedmi státy.476 Česká 

republika není smluvním státem Guatemalského protokolu. 

                                                 

471 Uvedená částka odpovídá limitu včetně právních výloh, bez těchto výloh je dohodnutá částka 58 000 USD.  

472 Z tohoto důvodu k Montrealskému ujednání přistoupily v roce 1970 i Československé státní aerolinie (dnes 

ČSA). Viz ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: 

LexisNexis CZ, 2005., s. 146–147. 

473 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 

2005, s. 146 – 147. 

474 Protokol doplňující Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, sjednanou ve 

Varšavě a doplněnou Protokolem sjednaným v Haagu. 

475 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Bulletin České společnosti pro dopravní právo. 

2002, č. 2, s. 19. 

476 ICAO. Seznam smluvních stran Guatemalské úmluvy dostupný z:  
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Montrealské protokoly 

V roce 1975 se v Montrealu uskutečnila mezinárodní konference477, jejímž cílem bylo 

dosáhnout dalších revizí Varšavského systému. Kromě snahy o zavedení podobné úpravy, jakou 

zavedla Varšavská úmluva vzhledem k přepravě cestujících, pro leteckou nákladní přepravu, 

bylo hlavním úkolem, přejít od dosud používaného franku Poincaré, k měně, která by nebyla 

tolik ovlivňována v té době478 neustále kolísajícím kursem zlata.479 Snaha Spojených států o 

převod limitů odpovědnosti z franku Poincaré na tzv. Zvláštní práva čerpání, o kterých bude 

blíže pojednáno byla podle dobových prohlášení také snahou o zvýšení limitů odpovědnosti 

dopravce. Limity se změnou jednotky zvýšily na 130.000 USD.480 Dále byla Výsledkem této 

konference bylo přijetí: 

- Dodatkového protokolu č. 1 o změně Varšavské úmluvy;481 

- Dodatkového protokolu č. 2 o změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským 

protokolem;482 

                                                                                                                                                             

http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guatemala_EN.pdf [1. 5. 2019]. 

477 Záštitu nad touto konferencí převzala ICAO. 

478 Od roku 1970 do roku 1980 vzrostla cena zlata z 35 na 850 USD, zdroj dostupný z: http://finexpert.e15.cz/jak-je-

to-v-soucasnosti-se-zlatem. [1. 5. 2019]. 

479 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 

2005, s. 147. 

480 MARTIN, Peter. An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international 

carriage by air. Frere Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992. s. 148.  

481 Dodatkový protokol č. 1 o změně Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 

podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929. 

482 Dodatkový protokol č. 2 o změně Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 

podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929 a změněné Protokolem sjednaným v Haagu dne 28. září 1955. 

http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guatemala_EN.pdf
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- Dodatkového protokolu č. 3 o změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským protokolem 

a Guatemalským protokolem;483 

- Dodatkového protokolu č. 4 o změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským 

protokolem.484 

Česká republika k žádnému z Protokolů nepřistoupila. 

První dva protokoly upravují přechod všech dokumentů (každý upravuje jiný pramen 

práva, jak je vidět z názvu jednotlivých Protokolů) Varšavského systému na novou měnovou 

jednotku, tzv. Zvláštní práva čerpání („Special Drawing Rights“). Mezinárodní měnové aktivum 

SDR bylo vytvořeno jako měnová a účetní jednotka, k užívání v rámci aktivit Mezinárodního 

měnového fondu a k některým vybraným transakcím v soukromém sektoru. Jeho hodnota je 

tvořena hodnotou tzv. „koše klíčových světových měn“.485 První dva protokoly byly ratifikovány 

jednapadesáti486 a dvaapadesáti487 státy a nabyly účinnosti dne 15. února 1996.  

Třetí Protokol kromě přechodu na jednotku SDR488 upravuje také s rozšířením 

odpovědnosti leteckého dopravce v případě, kdy poškozený prokáže nepřímý úmysl nebo 

                                                 

483 Dodatkový protokol č. 3 o změně Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 

podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929 a změněné Protokolem sjednaným v Haagu dne 28. září 1955 a Guatemale 

dne 8. března 1971. 

484 Dodatkový protokol č. 4 o změně Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, 

podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929 a změněné Protokolem sjednaným v Haagu dne 28. září 1955. 

485 Do koše klíčových světových měn patří Americký dolar, Euro, Japonský jen a Britská libra. Informace dostupné 

z: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. [1. 5. 2019]. 

486 ICAO. Seznam ratifikujících států. Dodatkový protokol č. 1 o změně Varšavské úmluvy. Dostupný z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/AP1_EN.pdf  [1. 5. 2019]. 

487 ICAO. Seznam ratifikujících států. Dodatkový protokol č. 2 o změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským 

protokolem. Dostupný z: https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/AP2_EN.pdf  [1. 5. 2019]. 

488 GOLDHIRSCH, Lawrence B. The Warsaw Convention annotated: a legal handbook. Boston: Kluwer Law 

International, c2000, s. 8. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/AP1_EN.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/AP2_EN.pdf
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vědomou i nevědomou nedbalost na straně leteckého dopravce.489 V důsledku nedostatečného 

počtu ratifikujících států dosud účinnosti nenabyl.490  

Čtvrtý protokol zpřísňuje odpovědnost leteckého dopravce při mezinárodní letecké 

přepravě zboží. 491 Vzhledem k zaměření této práce na přepravu osob nebude dále rozebírán. 

 

Doplňkové kompenzační plány 

V důsledku nepřijetí třetího z Montrealských protokolů, na němž měly Spojené státy 

Americké eminentní zájem, došlo ze strany amerických aerolinek k vytvoření uplatnění tzv. 

doplňkových kompenzačních plánů.492 Tyto kompenzační plány umožňovaly leteckým 

dopravcům uložit cestujícím povinnost hradit určitý druh pojištění, zakomponovaný v ceně 

letenky s tím, že v případě smrti, zranění nebo dalších ztrát způsobených cestujícím, je letecký 

dopravce povinen poškozeným cestujícím poskytnout náhradu přesahující limity stanovené 

Dodatkovým protokolem č. 1 o změně Varšavské úmluvy a Dodatkovým protokolem č. 2 o 

změně Varšavské úmluvy, změněné Haagským protokolem až do jejich plné výše. Náhrada újmy 

přesahující příslušné limity měla být hrazena právě z tohoto pojištění. Fakticky však došlo k 

rozšíření Montrealského ujednání popsaného výše. V praxi vznikl dvouúrovňový, finančními 

limity neomezený, systém náhrady škody v letecké dopravě.493   

                                                 

489 Anglická verze tohoto dodatku uvádí „wilful misconduct or intentional or reckless misconduct“; MARTIN, Peter. 

An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international carriage by air. Frere 

Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992.  s. 148. 

490 Počet států, jejichž ratifikace byla potřebná pro nabytí účinnosti Dodatkového protokolu č. 3 o změně Varšavské 

úmluvy, změněné Haagským protokolem a Guatemalským protokolem byl stanoven na třicet. K 1. 1. 2019 byl počet 

ratifikujících států 21. ICAO. Seznam ratifikujících států. Dodatkový protokol č. 3 o změně Varšavské úmluvy 

změněné Haagským protokolem a Guatemalským protokolem. Dostupný z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/AP3_EN.pdf [1. 5. 2019]. 

491 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Bulletin České společnosti pro dopravní právo. 

2002, č. 2, s. 19. 

492 Supplemental Compensation Plans (SCP). 

493 MARTIN, Peter. An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international 

carriage by air. Frere Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992.  s. 148. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/AP3_EN.pdf
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3.1.3. Montrealská úmluva 

Varšavská úmluva spolu se svými změnami a dodatky vytvořila značně nepřehledný 

celek. Tento problém byl ještě znásoben skutečností, že různé státy se staly smluvními stranami 

různých dodatků. Existovalo tak vedle sebe mnoho různých právních režimů, jejichž aplikace 

vedla až k absurdním výsledkům, kdy na cestující, kteří byli přepravováni jedním letadlem se 

mohlo vztahovat až osm různých právních úprav. 

Nespokojenost s touto roztříštěností a, pro v letectví nejvýznamnější státy, stále nízkými 

limity odpovědnosti vedla k mnoha iniciativám,494 jejichž cílem bylo zakotvit povinný systém 

doplňkových kompenzačních plánů, zvýšení limitů odpovědnosti nebo umožnění jednotlivým 

smluvním státům formou opt-in koncepce zvýšit limity odpovědnosti pro letecké dopravce 

používající letiště daného státu495 vedla k přijetí nové unifikační úmluvy.496 Ta měla nahradit 

celý Varšavský systém a sjednotit právní úpravu mezinárodní letecké přepravy.497 Dne 28. 

května 1999 byla v Montrealu přijata Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

                                                 

494 MARTIN, Peter. The 1995 IATA Intercarrier Agreement, Air and Space Law, vol. XXVI (1996). Netherlands: 

Wolters Kluwer International. s. 23. 

495 Mezi nejvýznamnější z těchto iniciativ patří Bin Cheng/Peter Martin and Others – Alvor draft Convention z roku 

1987; International Law Association: Bin Cheng/Jacqueline de la Rochere – Draft Convention on Integrated System 

of Civil Aviation Liability; a Airbus/Colm Mannin – Initiative for an Air Travel Protection Plan. MARTIN, Peter. 

An open letter to the chief executives of a number of major airlines engaged in international carriage by air. Frere 

Cholmeley. London. Air & Space Law, Vol. XVII, Number 3, 1992. s. 149 – 151. 

496 HORNÍK, Jiří. Od Varšavy 1929 k Montrealu 1999 – Nová unifikace mezinárodní letecké přepravy, Právník, 

ročník 2000, č. 3, s. 265. 

497 Návrh úmluvy byl vypracován Studijní skupinou pro modernizaci Varšavského systému ICAO (ICAO Study 

Group on the Modernisation of the Warsaw System), založenou v únoru roku 1996. 
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letecké přepravě498 (dále v této kapitole také jako „Montrealská úmluva“).499 Úmluva vstoupila 

v platnost 4. listopadu 2003 a v současné době má 136500 smluvních stran. Česká republika 

k Montrealské úmluvě přistoupila dne 28. května 1999.501 Úmluva vychází z Varšavského 

systému a tento systém právních instrumentů modernizuje a konsoliduje do jediného právního 

dokumentu a až na drobné výjimky dodržuje strukturu i terminologii Varšavské úmluvy. 

Montrealská úmluva se vztahuje na odpovědnostní vztahy vznikající při mezinárodní 

letecky vykonávané přepravě osob, zavazadel, nebo nákladu, prováděné za úplatu, příp. 

bezplatně, pokud jde o profesionální letecké dopravní společnosti. Nejdůležitější změnou, kterou 

Montrealská úmluva oproti Varšavskému systému přináší, je zásada, že dopravci musí nést rizika 

odpovědnosti bez nutnosti omezit svou potenciální odpovědnost. Je zřejmé, že namísto ochrany 

dopravce (potřebné v raných dobách letectví, jakožto nového dopravního prostředku, tak jak byla 

použita ve Varšavské úmluvě) se tato ochrana změnila na ochranu spotřebitele.502 

Zcela zásadní význam mají následující rozsudky, které jak v evropské, tak v americké 

potvrdily závaznost soudních rozhodnutí vydaných na základě Varšavského systému na 

rozhodnutí vydávaná dle Montrealské úmluvy. Vzhledem k tomu, že Evropská unie503 jako 

celek504 i její jednotlivé členské státy přistoupily k Montrealské úmluvě, ustanovení této úmluvy 

                                                 

498 Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě ze dne 28. května 1999 (č. 123/2003 Sb. 

m. s.). 

499 Montreal jako sídlo organizace ICAO je místem, kde byla dojednána celá řada mezinárodních smluv, proto i celá 

řada těchto smluv nese přízvisko „Montrealská“. V této kapitole diskutovanou „Montrealskou úmluvu“ není možné 

zaměňovat s „Montrealskou úmluvou“ z roku 1971, o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost 

civilního letectví, které věnuje pozornost kapitola 8 Ochrana civilního letectví před protiprávními činy.  

500 Stav k 8. květnu 2019. ICAO. Seznam smluvních stran Montrealské úmluvy. Dostupné z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf [1. 5. 2019]. 

501 Sdělení Ministerstva zahraničních věci č. 123/2003 Sb.m.s, Úmluva o sjednocení některých pravidel o 

mezinárodní letecké přepravě. 

502 DIEDERIKS-VERSCHOR, Isabella. The Liability for Delay in Air Transport. Air&Space Law, Vol. XXXVI/6. 

Wolters Kluwer International. Netherlands: 2001, s. 313. 

503 Regionální organizace pro hospodářskou integraci s pravomocemi v záležitostech, které upravuje Montrealská 

úmluva, smějí být smluvními stranami Montrealské úmluvy. Čl. 53 odst. 2 Montrealské úmluvy. 

504 Rozhodnutí Rady ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní 

leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím, (2001/539/ES). 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
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tvoří od jejího vstupu v platnost nedílnou součást právního řádu Evropské unie a Soudní dvůr 

Evropské unie má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se jejího výkladu,505 

je evropská judikatura týkající se výkladu Montrealské úmluvy závazná i pro české soudy.  

 

Rozsudek Okresního soudu v Západním Washingtonu506 ve věci Heinemann v. United 

Airlines507 

Okresní soud v Západním Washingtonu v této věci vyložil, že „vzhledem k tomu, že 

Montrealská úmluva měla nahradit systém odpovědnosti leteckého dopravce, tak jak jej 

upravovala Varšavská úmluva a vzhledem k tomu, že tvůrci Montrealské úmluvy prokazatelně 

měli v úmyslu použití jurisprudence Varšavské úmluvy, která se vyvíjela v průběhu sedmdesáti 

let na právní vztahy podle Montrealské úmluvy, měla by být jurisprudence vázající se 

k Varšavské úmluvě považována za závazný precedens i při interpretaci srovnatelných 

ustanovení Montrealské úmluvy. Soudní precedenty k Varšavské úmluvě by se měly uplatňovat 

ve stejném měřítku na Montrealskou úmluvu.“ Toto rozhodnutí bylo potvrzeno také v rozsudku 

Okresního soudu v Jižním Texasu ve věci Aina v. United Parcel Service, Inc.508 a mnoha dalších. 

 

 Závaznost judikatury k Varšavské úmluvě při aplikaci Montrealské úmluvy byla 

potvrzena ještě mnohokrát. Pro úplnost autorka uvádí např. rozsudek Okresního soudu ve 

Východním New Yorku509 ve věci Vumbaca v. Terminal One Group Association,510 rozsudek 

                                                 

505 Srov. Rozsudek SDEU ve věci The Queen na žádost IATA a ELFAA v. Department for Transport, ze dne 10. 

ledna 2006, C-344/04, bod 36 a , a rozsudek SDEU ve věci Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree 

Italiane SpA, ze dne 22. prosince 2008, C-549/07., bod 28. 

506 U.S. District Court for the Western District of Washington at Seattle. 

507 Rozsudek Okresního soudu v Západním Washingtonu (U.S. District Court for the Western District of 

Washington at Seattle) ve věci Heinemann v. United Airlines, ze dne 5. května 2011, 2:2011cv00002. 

508 Rozsudek Okresního soudu v Jižním Texasu (U. S. District Court for Southern District of Texas, Houston 

Division) ve věci Aina v. United Parcel Service, Inc., ze dne 22. srpna 2011, H-10-3655 (S.D. Tex. Sep. 22, 2011). 

509 U.S. District Court for the Eastern District of New York. 

510 Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku (U.S. District Court for the Eastern District of New York) 

ve věci Vumbaca v. Terminal One Group Association, ze dne 20. dubna 2012, 859 F. Supp. 2d 343 (E.D.N.Y. 

2012). 
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Okresního soudu pro Jižní Floridu511 ve věci Mendez v. TACA International Airlines,512 

rozsudek Odvolacího soudu USA513 ve věci Ehrlich v. American Airlines, Inc.514 a rozsudek 

Okresního soudu v Jižním New Yorku515 ve věci Paradis v. Ghana Airways.516 

 

3.1.3.1 Působnost Montrealské úmluvy 

Působnost Montrealské úmluvy se vztahuje na mezinárodní přepravu osob, zavazadel, 

nebo nákladu vykonávanou letecky a prováděnou za úplatu, příp. bezplatně, pokud se jedná o 

profesionální letecké dopravní společnosti.517 

  

Mezinárodní charakter přepravy 

 O mezinárodní přepravu se bude jednat za předpokladu, že podle dohody mezi stranami 

se místo odletu a místo určení nachází na území dvou smluvních států, anebo na území jednoho 

smluvního státu, je-li stanovena zastávka na území jiného státu, a to i když tento stát signatářem 

Montrealské úmluvy není. Je třeba zmínit, že za zastávku ve smyslu čl. 1 odst. 2, se považuje i 

cílová stanice zpátečního letu, nezávisle na době, jakou tato zastávka trvá. Například u letu Praha 

– Caracas - Praha,518 i s několika měsíčním pobytem ve Venezuele, budou splněny podmínky pro 

použitelnost Montrealské úmluvy. Vzhledem k ustanovení „podle dohody mezi zúčastněnými 

stranami“, se Montrealská úmluva použije dokonce i v případě, že se cestující později rozhodne, 

                                                 

511 U.S. District Court for the Southern District of Florida. 

512 Rozsudek Okresního soudu pro Jižní Floridu (U.S. District Court for the Southern District of Florida) ve věci 

Mendez v. TACA International Airlines, ze dne 23. dubna 2012, 1:11-cv-23061-KMM (S.D. Fla. Apr. 23, 2012). 

513 U.S. Court of Appeals, Second Circuit. 

514 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci Ehrlich v. American Airlines, Inc., ze dne 8. 

března 2004, 02-9462. 

515 U.S. District Court for the Southern District of New York 

516 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New York) ve 

věci Paradis v. Ghana Airways, ze dne 22. listopadu 2004, 348 F.Supp.2d 106 (2004). 

517 Čl. 1 Montrealské úmluvy. 

518 Venezuela není smluvním státem Montrealské úmluvy, viz. ICAO. Seznam smluvních stran Montrealské 

úmluvy. Dostupné z: https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf [1. 5. 2019]. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
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že na let zpět nenastoupí vůbec, postačí, pokud byl zpáteční let sjednán519. Stejně tak se 

Montrealská úmluva použije v případě, že letadlo, podle dohody směřující na území smluvního 

státu, nakonec například z technických důvodů přistane na území státu, který není smluvní 

stranou této Úmluvy. 

 

Objekt přepravy 

Přepravovanou osobou je stejně jako podle Varšavské úmluvy cestující, který uzavřel 

přepravní smlouvu s dopravcem. Montrealská úmluva se tak například nepoužije na osoby, které 

se účastní pilotního výcviku nebo zkušebních letů.520 Dále jsou z aplikovatelnosti vyňati členové 

posádky letadla a černí pasažéři, stejně tak se Montrealská úmluva nepoužije na osoby, které 

jsou z humanitárních důvodů přijaty na palubu letadla.521  

Po nejasnostech, které přinesla Varšavská úmluva v souvislosti s termínem „přepravy 

zboží,“ bylo v Montrealské úmluvě použito jasnějšího pojmu „náklad“, který výklad usnadnil. 

Vzhledem k povaze této práce se však tímto tématem nebude autorka dále zabývat. Montrealská 

úmluva, stejně jako před ní Varšavská úmluva, nedefinuje pojem zavazadlo. Jediným návodem 

pro interpretaci je článek 17 odst. 4, který stanoví, že pojmem zavazadla se rozumějí jak zapsaná, 

tak nezapsaná zavazadla.  

 

Letecký charakter přepravy 

Jednotná klasifikace letadel není dosud propracována v mezinárodním ani vnitrostátním 

právu. V mezinárodním právu se setkáváme v Příloze č. 7 k Chicagské úmluvě s definicí letadla 

jakožto „zařízení schopného vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které 

                                                 

519 srov. rozsudek Solanki v. Kuwait Airlines, zdroj: TOMPKINS, G. N. Liability Rules Applicable to International 

Air Transportation as Developed by the Courts in the United States: from Warsaw 1929 to Montreal 1999, Alphen 

aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, s. 261. 

520 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article  1 – 3. 

521 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article  1 – 21. 
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nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.“522 Tuto definici do českého vnitrostátního práva 

přejal i zákon o civilním letectví.523  Podle leteckého předpisu L-7524 jsou tak letadly například 

letouny, kluzáky, vrtulníky a vzducholodě. 

 

Přeprava prováděná za úplatu, příp. bezplatně 

Montrealská úmluva se stejně jako Varšavská úmluva vztahuje na úpravu prováděnou za 

úplatu. Tím se však nevylučuje aplikace úmluvy na přepravu, která je poskytována na základě 

jiných plnění, například poskytnutím služeb.525 Ustanovení o odpovědnosti leteckého dopravce 

se tak neuplatní na přepravu osob přepravovaných z humanitárních důvodů dle jiných 

mezinárodních dohod nebo osob přepravovaných leteckým dopravcem jako určitý druh benefitu. 

Ronald Schmid v komentáři k Montrealské úmluvě526 např. uvádí případ slepého cestujícího, 

který je přepravován jako dar neziskové organizaci a se kterým letecký dopravce neuzavřel 

smlouvu o přepravě. 

Odpovědnost leteckého dopravce je zpravidla zachována i v případě „neobvyklých 

událostí“ jako je únos letadla. To potvrdil již v případě Varšavské úmluvy Okresní soud v Jižním 

                                                 

522 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article 1-17.  

523 Zákon č. 49/1997 Sb., zákon o civilním letectví zúžil definici letadel o modely letadel se vzletovou hmotností do 

20 kg. 

524 Zdroj: MINISTERSTVO DOPRAVY. Letecký předpis L7 – Poznávací značky letadel, pod č.j. 472/2011220-

SP/5, který zpracovává Úřad pro civilní letectví a vydává Ministerstvo dopravy ČR,  informace dostupné z: 

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm [1. 5. 2019]. 

525 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article 1-20. Autor uvádí případ advokáta, kterému byla poskytována doprava výměnou za 

právní služby. 

526 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article 17-3.  

http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm
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New Yorku527 v rozsudku ve věci Karfunkel v. Compagnie Nationale Air France528 a tento 

princip byl dále implementován i do Montrealské úmluvy.529 

 

3.1.3.2 Odpovědnost dopravce v případě usmrcení a zranění cestujících 

Politicky nejproblematičtějším okruhem odpovědnostních vztahů, který Montrealská 

úmluva upravuje, je odpovědnost dopravce v případě usmrcení nebo zranění cestujících. Tento 

institut prošel od přijetí Varšavské úmluvy rozsáhlými změnami a vychází z Dodatkového 

protokolu č. 4 o změně Varšavské úmluvy změněné Protokolem sjednaným v Haagu dne 28. září 

1955 zmiňovaného v předcházející kapitole. 

Pro vznik odpovědnosti leteckého dopravce je zapotřebí splnění následujících podmínek: 

a) vznik nehody; 

b) usmrcení nebo zranění cestujícího; 

c) příčinná souvislost mezi a) a b); a 

d) časová souvislost. 

Ad a) Vznik nehody   

Pojem nehoda není v Montrealské úmluvě definován. Bude jím „neobyčejná nebo 

neobvyklá událost, která je ve vztahu k cestujícímu vnější okolností“. Nehodou naproti tomu 

nebude usmrcení nebo zranění, které pramení z individuální reakce cestujícího na obvyklý, 

normální a očekávaný provoz letadla“, tak jak byl pojem nehoda obsažený ve Varšavské úmluvě 

definován v soudním rozhodnutí Air France v. Saks z roku 1985.530  

                                                 

527 U.S. District Court for the Southern District of New York. 

528 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New York) ve 

věci Karfunkel v. Compagnie Nationale Air France, ze dne 4. března 1977. 427 F. Supp. 971 (S.D.N.Y. 1977). 

529 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article 17-3. 

530 Více o tomto rozhodnutí v kapitole 3.1.1.2, pojednávající o odpovědnosti dopravce za usmrcení a zranění podle 

Varšavské úmluvy. 
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Nehodou tak podle soudní praxe nebude například uklouznutí v kabině letadla, jak 

judikoval britský soud ve věci Barclay v. British Airways.531 Paní Barclay uklouzla po plastovém 

proužku v uličce letadla a zlomila si kotník. Britský soud shledal, že nehoda, aby mohla být 

uplatněna odpovědnost dopravce podle čl. 17 Montrealské úmluvy, musí přímo souviset s riziky 

typicky plynoucími z leteckého provozu. Uklouznutí je „rizikem běžného života“ a odpovědnost 

dopravce zde nebude založena.532 Tento názor byl potvrzen například v rozsudku Ugaz v. 

American Airlines, Inc.533  

 

Rozsudek Okresního soudu v Minneapolis534 ve věci Schaber v. MN Airlines d/b/a Sun 

Country Airlines535 

V rozsudku ve věci Schaber v. MN Airlines d/b/a Sun Country Airlines Okresní soud 

v Minneapolis potvrdil výše uvedený rozsudek britského soudu ve věci Air France v. Saks, který 

vyložil odpovědnost leteckého dopravce v případech nehod, které mohou vzniknout v zásadě 

v jakémkoliv prostoru nebo typu dopravy. Paní Schaber se při letu otáčela, tak že hlavu a část 

trupu měla do uličky, aby mohla pohodlně hovořit s cestující sedící na sedadle za ní. V momentě, 

kdy uličkou projížděla letuška s nápojovým vozíkem, paní Shaber se opět vyklonila, což vedlo 

ke střetu s kovovým vozíkem. Paní Schaber utrpěla otřes mozku, který vedl k opakovaným 

závratím, nevolnostem a bolestem hlavy. Soud žalobu na náhradu újmy na zdraví paní Schaber 

zamítl s tím, že hlavním důvodem nehody nebylo riziko vyplývající z letecké přepravy, ale 

nedbalost paní Schaber. 

 

 

                                                 

531 Rozsudek ve věci Barclay v. British Airways, ze dne 18. prosince 2008, PLC [2008] 1 All ER 871. 

532 TOMPKINS, G., N., Jr. The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing, Air & Space Law, Kluwer 

Law International, 2011, s. 424. 

533 Rozsudek ve věci Ugaz v. American Airlines, Inc., 32 Avi. 16,710, S. D. Fla, 2008.  

534 U.S. District Court for Minneapolis. 

535 Rozsudek Okresního soudu v Minneapolis (U.S. District Court for Minneapolis) ve věci Schaber v. MN Airlines 

d/b/a Sun Country Airlines, ze dne 19. dubna 2016, 19-HACV-2015-002704. 
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Ad b) Usmrcení nebo zranění cestujícího 

Smrtí rozumí obecná právní teorie biologickou smrt mozku, tedy takový stav organismu, 

u něhož se proces zániku organismu stává nezvratným a záchrana života je již vyloučena.536 

Poněkud složitější je úprava odpovědnosti dopravce v případě zranění. Zatímco 

Varšavská úmluva v českém překladu, tak jak byl překlad vyhlášen Ministrem zahraničí 

Vyhláškou č. 15/1966 Sb., používala pojem „zranění nebo jiné poškození na těle“, z kterého je 

patrné, že se jedná o fyzický charakter takovéto újmy, Montrealská úmluva již v českém 

překladu používá pojem „zranění.“537 Zraněním můžeme rozumět takové porušení normálních 

tělesných a duševních funkcí, které znesnadňují výkon obvyklé činnosti nebo mají jiný vliv na 

obvyklý způsob života poškozeného, nezávisle na jejich intenzitě.538   

Zraněním podle Montrealské úmluvy tedy můžeme rozumět jak zranění ve své fyzické 

podobě (zlomeninu nohy způsobenou pádem ze schodů přistavených k letadlu), zranění čistě 

psychického rázu (silné trauma z neočekávaných turbulencí), dále zranění psychické, které 

v průběhu času vyvolá zranění fyzické (trauma ze sexuálního obtěžování vyústí 

v trichotillománii539) a konečně psychickou újmu, která pramení ze zranění fyzického (deprese 

při nepohyblivosti končetin, způsobené zraněním). 

Výklad pojmu zranění a působnost Montrealské úmluvy v nejrůznějších případech újmy 

na zdraví ve všech jejích podobách je častým předmětem soudních sporů. Zatímco např. 

německá soudní praxe zahrnuje pod pojem zranění, tak jak je uveden v Montrealské úmluvě, 

pouze takovou „psychickou újmu, která vede k vážným ztrátám na zdraví.“540 Schmid 

v komentáři k Montrealské úmluvě uvádí, že soudy ve Spojených státech se přiklání ke stejnému 

                                                 

536 TELEC, Ivo. In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. 

Beckovy odborné slovníky. Beck-Online. 

537 Srov. čl. 17 Varšavské úmluvy a čl. 17 odst. 1 Montrealské úmluvy. 

538 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 35/2010, ze dne 9. června 2011. 

539 Chorobné vytrhávání vlastních vlasů, jakožto častá posttraumatická stresová porucha. 

540 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011; Art. 17 – 3. 
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závěru jako soudy německé a odkazuje na stěžejní judikaturu k Varšavské úmluvě, tedy zejména 

rozsudek Odvolacího soudu v New Yorku ve věci Rosman v. Trans World Airlines, Inc.541 

Subsidiární povaha vnitrostátního práva vůči Varšavské a Montrealské úmluvě byla 

soudní judikaturou potvrzena mnohokrát. Goerge Tompkins uvádí, že „působnost ustanovení 

Montrealské úmluvy a Varšavské úmluvy je třeba vykládat tak, že, se jedná o úpravu speciální 

vůči místnímu (vnitrostátnímu) právu, která se vztahuje na všechny příčiny žaloby na náhradu 

škody v případě zranění osob, poškození zavazadel nebo zboží, vzniklých v průběhu 

mezinárodní přepravy, na kterou tyto mezinárodní úmluvy vztahuji, bez ohledu na to, zda nárok 

na náhradu škody podle ustanovení úmluvy vznikl, či nikoliv“ Tento závěr George Tompkins 

podkládá zejména odůvodněním rozsudku Odvolacího soudu USA542 ve věci King v. American 

Airlines Inc.543 a rozsudku Okresního soudu v Severní Karolině 544ve věci Ramos v. American 

Airlines, Inc.,545 uvedených dále. 

 

Rozsudek Odvolacího soudu USA ve věci King v. American Airlines Inc.546 

V tomto řízení žaloval pan King a jeho žena náhradu nemajetkové újmy, která jim měla 

vzniknout, když byli při překnihování jejich letu požádáni leteckým dopravcem, aby uvolnili svá 

místa ostatním cestujícím. Žalobci se domnívali, že byli vybráni právě oni z důvodu svého 

afroamerického původu a žádali o náhradu újmy nikoliv podle Montrealské úmluvy, ale dle § 

                                                 

541 Rozsudek Odvolacího soudu v New Yorku (Court of Appeals of the State of New York) ve věci Rosman v. Trans 

World Airlines, Inc., ze dne 13. června 1974, 34 N.Y.2d 385 (1974). 

542 U.S. Court of Appeals, Second Circuit. 

543 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci King v. American Airlines Inc, ze dne 22. 

března 2002, 284 F3d. 352, 357 (2d Cir. 2002). 

544 U.S. District Court for the Western District of North Carolina. 

545 Rozsudek Okresního soudu v Severní Karolině (U.S. District Court for the Western District of North Carolina) ve 

věci Ramos v. American Airlines, Inc., ze dne 25. října 2011, 34 Avi. 15, 543 (W.D.N.C. 2011). 

546 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci King v. American Airlines Inc, ze dne 22. 

března 2002, 284 F3d. 352, 357 (2d Cir. 2002). 
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1981 Kodexu Spojených států („United States Code“),547 který upravuje zákaz diskriminace a 

ochranu před nerovným zacházením. Odvolací soud vyložil, že „sjednocení pravidel letecké 

přepravy na mezinárodní úrovni vyžaduje, aby byl cestujícím byla odepřena možnost rozšiřování 

žalob, které mohou existovat podle právních předpisů konkrétních zemí, a dále předpokládá, že 

cestující budou své nároky uplatňovat podle ustanovení úmluvy.“548 Z tohoto soud dovodil, že 

speciální povaha Varšavské úmluvy vůči lokálnímu  (vnitrostátnímu) právu se vztahuje na 

„všechny žaloby na náhradu škody způsobené zraněním osob nebo poškozením zavazadel 

vzniklých v průběhu mezinárodní letecké přepravy, bez ohledu na to, zda nárok na náhradu 

škody může být dle Varšavské úmluvy skutečně uplatňován, či nikoliv.“549 

Odvolací soud tak potvrdil rozsudek Okresního soudu pro Severní New York550 jakožto 

prvoinstančního soudu a rozhodl, že „nároky vznikající z diskriminačního jednání při nástupu do 

letadla jsou upraveny článkem 17 Varšavské úmluvy,“ a žalobu pana a paní Kingových zamítl. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

547 Kodex Spojených států je kodifikace obecných a trvalých zákonů Spojených států, řazených dle předmětu 

úpravy. Celkem se jedná o 53 titulů, publikovaných Kanceláří Rady pro právní revizi Sněmovny reprezentantů 

Spojených států amerických („Office of the Law Revision Counsel of the U.S. House of Representatives“). 

548 Uniformity requires, however, that passengers be denied access to the profusion of remedies that may exist under 

the laws of a particular country, so that they must bring their claims under the terms of the Convention or not at all. 

549 The Convention's preemptive effect on local law extends to all causes of action for injuries to persons or baggage 

suffered in the course of international airline transportation, regardless of whether a claim actually could be 

maintained under the provisions of the Convention. 

550 Rozsudek Okresního soudu v Severním New Yorku (U.S. District Court for the Northern District of New York) 

ve věci King v. American Airlines Inc.,146 F.Supp.2d 159, 162-63 (N.D.N.Y.2001). 
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Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku551 ve věci Ojide et al. v. Air France et al552 

 

V tomto řízení paní Ojide cestovala se svým synem ze Spojených států do Nigérie, 

s přestupem ve Francii. Ve Francii byla paní Ojide požádána, aby z důvodu nedostatku místa na 

palubě, své příruční zavazadlo předala k uložení do zavazadlového prostoru. V tomto zavazadle 

měla p. Ojide speciální dietní stravu pro svého nemocného syna. Zavazadla paní Ojide však měla 

třídenní zpoždění. Ještě před dodáním těchto zpožděných zavazadel došlo ke smrti otce paní 

Ojide a ta se rozhodla i se svým synem k okamžitému návratu do Spojených států. Z tohoto 

důvodu, letecký dopravce upustil od doručování zpožděných zavazadel v Nigérii a tyto přepravil 

paní Ojide do jejího domu ve Spojených státech Amerických, a to o šest dní později, než byl 

plánován přílet p. Ojide do Nigérie. Z výše uvedených důvodů utrpěl, dle paní Ojide, její 

nemocný syn újmu ve formě dehydratace a strádání z nedostatku potravin. Okresní soud v Jižním 

New Yorku náhradu tvrzené újmy nepřiznal553 a vyložil, že „dehydratace, ani strádání 

z nedostatku potravin nejsou tělesným zraněním dle Montrealské úmluvy,554 a tedy za ně není 

možné požadovat náhradu“555 Soud v tomto případě výslovně odmítl aplikovatelnost článku 19 

Montrealské úmluvy na emocionální újmu, újmu za způsobené nepohodlí a snížení důstojnosti 

člověka. 

 

Ke stejnému závěru došel v roce 2012 Okresní soud ve Východním New Yorku556 v rozsudku 

ve věci Vumbaca v. Terminal One Group Association L.P.557 

                                                 

551 U. S. District court for the Southern district of New York. 

552 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U. S. District court for the Southern district of New York) ve 

věci Ojide et al. v. Air France et al, ze dne 2. 5. 2017, 27 (S.D.N.Y. 2017). 

553 Jako další důvod pro nepřiznání náhrady způsobené újmy uvedl soud nenaplnění předpokladu, že nehoda byla 

způsobena „na palubě letadla nebo v průběhu jakékoli operace nastupování nebo vystupování“ dle čl. 17 odst. 1 

Montrealské úmluvy, resp. neprokázání této skutečnosti ze strany žalobkyně. 

554 Originální verze odůvodnění uvádí: „bodily injury.“ 

555 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U. S. District court for the Southern district of New York) ve 

věci Ojide et al. v. Air France et al, ze dne 2. 5. 2017, 27 (S.D.N.Y. 2017). Čl. III, odst. 2. 

556 U. S. District Court for the Eastern District of New York 
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Cestujícím v tomto případě nebylo po přistání z bezpečnostních a technických důvodů558 

umožněno opustit palubu letadla. Tento stav trval více než pět hodin a u některých cestujících 

došlo k emocionálnímu strádání v podobě pociťování hladu, žízně, nepohodlí a projevům bolesti 

hlavy a nevolnosti. Okresní soud ve Východním New Yorku žalobu cestujících na náhradu 

způsobené újmy zamítl s tím, že emocionální zranění není zraněním dle Montrealské úmluvy a 

náhradu není možné cestujícím přiznat. Tento rozsudek je významný také pro otázku odškodnění 

nemajetkové újmy způsobené zpožděním. V této otázce Okresní soud v New Yorku došel 

k závěru, že čl. 19 Montrealské úmluvy, upravující odpovědnost dopravce v případě zpoždění, se 

vztahuje pouze na ekonomické škody.559 Soud v tomto případě výslovně odmítl aplikovatelnost 

článku 19 Montrealské úmluvy na emocionální újmu, újmu za způsobené nepohodlí a snížení 

důstojnosti člověka.560 

 

Vztah mezi psychickým a fyzickým zraněním 

Od judikatury k Varšavské úmluvě se americká judikatura k Montrealské úmluvě 

neodklání ani v případě vztahu mezi psychickým a fyzickým zraněním, jako jediným důvodem 

pro přiznání náhrady psychické újmy dle Montrealské úmluvy. 

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii561 ve věci Schaefer-Condulmari v. US 

Airways Group Association, LLC562 

                                                                                                                                                             

557 Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku (U. S. District Court for the Eastern District of New 

York) ve věci Vumbaca v. Terminal One Group Association L.P., ze dne 20. dubna 2012, 859 F. Supp. 2d 343 

(E.D.N.Y. 2012). 

558 Na letišti, na kterém letadlo přistálo byla ohlášena bomba. Poté co se tato zpráva ukázala jako nepravdivá, 

zaměstnanci letiště z technických důvodů nedokázali odbavit všechna letadla, která se ocitla na přistávacích 

drahách. 

559 Originální verze odůvodnění uvádí: „only economic damages are recoverable for an Articel 19 delay.“ 

560 Originální verze odůvodnění uvádí: „Emotional, dignitary, inconvenience harms are not compensable.“ 

561 U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania. 

562 Rozsudek Okresního soudu ve Východní Pensylvánii (U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvani) 

ve věci Schaefer-Condulmari v. US Airways Group Association., LLC, ze dne 17. července 2012. 
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V tomto řízení si cestující paní Schaefer-Condulmari před letem objednala bezlepkovou 

stravu, letecký personál však pochybil a paní Schaefer-Condulmari bez jakéhokoliv upozornění 

poskytl stravu s lepkem. To u paní Schaefer-Condulmari vyvolalo silnou alergickou reakci, která 

vedla ke ztrátě sluchu po dobu letu a psychickému strádání po několik dalších hodin. Okresní 

soud ve Východní Pensylvánii s odkazem na výše uvedený rozsudek ve věci Eastern Airlines v. 

Floyd,563 uvedl, že letecký dopravce je za psychickou újmu odpovědný pouze v případě, že tato 

je projevem fyzického zranění, nebo fyzické zranění přímo vyvolá a přiznal poškozené náhradu 

psychické újmy.  

 

Ad c) Příčinná souvislost mezi a) a b) 

Podle čl. 17 odst. 1 musí být zranění nebo smrt cestujícího způsobené nehodou. Tento 

požadavek je splněn i v situaci, kdy se škoda (zranění nebo smrt cestujícího) projeví až později. 

V soudní praxi je za příčinnou souvislost mezi nehodou a smrtí nebo zraněním cestujícího 

dokonce považována situace, kdy na základě nehody na palubě letadla dojde k traumatu, které 

bude mít později za následek zranění nebo smrt cestujícího.564 

Ad d) Časová souvislost  

Časovým úsekem, v němž se odpovědnost dopravce uplatní, je podle čl. 17 odst. 1 

Montrealské úmluvy doba od jakýchkoliv operací při nástupu cestujícího do letadla až po jeho 

vystoupení z něho. Toto ustanovení však postrádá bližší vymezení a vyřešení otázky, který 

okamžik je nutné považovat za započetí a ukončení přepravy je ponecháno soudní praxi, která je 

v této otázce značně nejednotná.565 

                                                 

563 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ve věci Eastern Airlines v. Floyd, 

ze dne 17. dubna 1991, 499 U.S. 530 (1991). 

564 Rozsudek Odvolacího soudu státu New York (Court of Appeals of the State of New York) ve věci Rosman v. 

Trans World Airlines Inc, ze dne 13. června 1974, 854 F Supp 654 (1994). 

565 HORNÍK, Jiří. Od Varšavy 1929 k Montrealu 1999 – Nová unifikace mezinárodní letecké přepravy, Právník, 

ročník 2000, č. 3, s. 261 – 280. 
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Například rozhodnutí německého soudu566 se zabývá situací, kdy letecký dopravce 

zajišťuje pro cestující tzv. „hotel check-in service“. Jedná se o službu, kdy jsou v hotelu 

umístěny zvláštní automaty, které slouží k rychlejšímu odbavení cestujících a po zkontrolování 

platnosti letenky a dalších náležitostí je cestující spolu s ostatními přepraven přímo na letiště. 

Zde bude letecký dopravce odpovědný za škodu na zdraví cestujícího, i za chybu hotelového 

personálu, která by k takové újmě mohla vést, už od zahájení používání této služby cestujícím. 

Naproti tomu francouzský rozsudek Zaoni v. Aéroport de Paris and Air Algérie 

konstatoval, že cestující, který již byl odbaven leteckým dopravcem (a podle předcházejícího 

rozsudku by měl podléhat odpovědnostnímu režimu dopravce), nebude chráněn dle čl. 17 

Montrealské úmluvy za předpokladu, že nehoda nastala v prostoru, který je kontrolován několika 

dopravci.  

 

3.1.3.3 Odpovědnost dopravce v případě zpoždění 

Montrealská úmluva nově zavádí další institut odpovědnosti dopravce. Dopravce je 

odpovědný i za škodu způsobenou zpožděním cestujících, zavazadel a nákladu.567  

Pro vznik dopravce za výše uvedenou škodu je zapotřebí splnění následujících podmínek: 

a) existence zpoždění; 

b) vznik škody; 

c) příčinná souvislost mezi a) a b). 

Ad a) Existence zpoždění 

Pojem zpoždění není v Montrealské úmluvě definován, v odborné literatuře se tak 

setkáváme s názorem, že se jedná o „pozdní příchod do místa určení“ („untimely time of 

arrival“). Pro režim odpovědnosti v případě zpoždění tedy není rozhodující přesný čas přistání, 

ale čas, kdy cestující mají možnost vystoupit (u cestujících), popř. čas skutečného doručení (u 

zavazadel a nákladu). V případě zavazadel se lze odvolávat na zpoždění, pokud je překročena 

                                                 

566 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, 24 Article 17, Autor neuvádí název rozsudku, ani rok rozhodnutí. 

567 Čl. 19 Montrealské úmluvy. 
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doba, která je obvykle nutná pro vykládání z letadla a následné přepravy do prostoru sběru 

zavazadel.568 

Je třeba zdůraznit, že v případě zrušení letu, bez zajištění náhradní přepravy dopravcem 

se nejedná o zpoždění podle čl. 19 Montrealské úmluvy, ale o porušení smlouvy o přepravě, 

uzavřené mezi dopravcem a cestujícím. Cestující tak bude moci žalovat dopravce z titulu 

porušení smlouvy podle vnitrostátního práva.569 

 

Dopravce neodpovídá za škody způsobené zpožděním, kromě případu obecného 

zproštění odpovědnosti, podle čl. 20 Montrealské úmluvy, tedy zproštění v případě zavinění, či 

spoluzavinění poškozeného, pokud: 

- dopravce prokáže, že on, nebo jeho zaměstnanci a agenti učinili veškerá možná 

opatření pro odvrácení škody; 

- dopravce prokáže, že nebylo v jeho silách, ani v silách jeho zaměstnanců a 

agentů, odvrátit škodu. 

Jedná se tedy o princip presumovaného zavinění a prokázání náležité péče570 je na 

dopravci. Dopravce nebude odpovídat za zpoždění v situaci, kdy není možné let uskutečnit 

v řádném čase, například z důvodů stávky, špatných povětrnostních podmínek nebo ozbrojeného 

konfliktu. 

Limit odpovědnosti dopravce v případě škody způsobené zpožděním je určen částkou 

4.694 SDR.571 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Axel Walz v. Clickair SA572 

                                                 

568 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, Article 19 – 3. 

569 TOMPKINS, G., N., Jr. The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing, Air & Space Law, Kluwer 

Law International, 2011, s. 423. 

570 Montrealská úmluva používá spojení „veškerá možná opatření.“ 

571 Od 1. ledna 2010. Původní limity odpovědnosti jsou uvedeny v kapitole 4.4.3, pojednávající o odpovědnosti 

dopravce v případě úmrtí nebo zranění cestujícího. 

572 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09. 
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V této věci pan Waltz požadoval náhradu škody dle čl. 22 odst. 2 Montrealské úmluvy 

v celkové výši 3.200 EUR, která mu dle vyjádření p. Waltze vznikla, když při jeho cestě ze 

Španělska byla ztracena jeho zavazadla. P. Walz požadoval částku ve výši 2.700 EUR jako 

náhradu odpovídající hodnotě ztracených zavazadel a dále částku ve výši 500 EUR, jako náhradu 

nemajetkové újmy způsobené touto ztrátou. Celková požadovaná částka přesahuje limit uvedený 

v Montrealské úmluvě o cca 1740 EUR.  

Pan Walz v řízení tvrdil, že čl. 22 odst. 2 Montrealské úmluvy má být vykládán tak, že 

limit náhrady škody je určen zvlášť pro majetkovou škodu a nemajetkovou újmu. Podstatou 

otázky předkládajícího soudu bylo, „zda pojem „újma“, který tvoří podklad čl. 22 odst. 2 

Montrealské úmluvy, jenž stanoví mez odpovědnosti leteckého dopravce za škodu vzniklou 

zejména v důsledku ztráty zavazadel, musí být vykládán tak, že zahrnuje jak majetkovou, tak 

nemajetkovou újmu.“573 Soud došel k závěru, že „pojmy „újma“ a „škoda“, obsažené v 

mezinárodní úmluvě je třeba vykládat, podle pravidel výkladu stanovených obecným 

mezinárodním právem,574 která jsou pro Unii závazná“575 a tedy pojem „škoda“ uvedený 

v Montrealské úmluvě zahrnuje jak újmu majetkovou tak újmu nemajetkovou576 a tedy „se 

jednotlivá omezení náhrady škody uvedená v kapitole III Montrealské úmluvy, včetně omezení 

                                                 

573 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09, bod 17. 

574 Těmito pravidly stanovenými obecným mezinárodním právem jsou pravidla uvedená v článku 31 úmluvy o 

smluvním právu podepsané ve Vídni dne 23. května 1969. Dle těchto pravidel musí být smlouva „vykládána v dobré 

víře, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové souvislosti, a rovněž s 

přihlédnutím k jejímu předmětu a účelu.“ 

575 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09, bod 22. 

576 SDEU svůj závěr podložil teleologickým výkladem Montrealské úmluvy a vyložil, že „pojem tak v odstavci 1 

článku 17 Montrealské úmluvy, je třeba pro účely výkladu této úmluvy považovat za synonymum pojmu „škoda“, 

který je uveden v nadpisu a v odstavci 2 článku 17 uvedené úmluvy. Z ostatních závazných jazykových znění 

Montrealské úmluvy totiž vyplývá, že totožný pojem („daño“ ve španělské verzi; „damage“ v anglické verzi) se 

užívá zaměnitelně k označení jak „újmy“, tak „škody“ ve smyslu francouzské verze této úmluvy. Krom toho, ačkoli 

ruská verze uvedené úmluvy, vedle francouzské verze, používá dva pojmy, a sice „вред“ (škoda) a „повреждение“ 

(poškození), je třeba pro účely výkladu téže úmluvy považovat tyto dva pojmy, které mají společný kořen a jež jsou 

používány zaměnitelně, za synonyma. Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, 

C‑63/09, bod 24. 
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stanoveného v čl. 22 odst. 2 této úmluvy, musí vztahovat na celkovou způsobenou újmu, bez 

ohledu na to, zda je majetkové, či nemajetkové povahy.“577  

Dle čl. 31 Vídeňské úmluvy578, na který SDEU v tomto rozsudku odkazuje musí být 

smlouva vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve 

smlouvě v jejich celkové souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k jejímu předmětu a účelu. Za 

účelem upřesnění obvyklého významu pojmů škoda a újma přistoupil SDEU k použití čl. 31 

odst. 2 o odpovědnosti státu za jednání, která jsou v rozporu s mezinárodním právem veřejným, 

vypracovaných Komisí OSN pro mezinárodní právo a které Valné shromáždění OSN vzalo 

rezolucí č. 56/83 z roku 2001 na vědomí. Toto ustanovení stanoví, že újma zahrnuje obě složky 

jak majetkovou, tak nemajetkovou újmu. Jako podpůrný argument použil SDEU, že 

z Montrealské úmluvy nijak nevyplývá, že by smluvní státy měly v úmyslu přiznat pojmu škoda 

zvláštní význam a odchýlit se od jeho obvyklého významu zahrnujícího jak újmu majetkovou, 

tak újmu nemajetkovou.  

Takový výklad je americkými soudy zcela odmítán. Ve výše zmíněném rozsudku 

Okresního soudu ve Východním New Yorku579 ve věci Vumbaca v. Terminal One Group 

Association580 došel Okresní soud v New Yorku došel k závěru, že čl. 19 Montrealské úmluvy, 

upravující odpovědnost dopravce v případě zpoždění, se vztahuje pouze na ekonomické 

škody.581 Soud v tomto případě výslovně odmítl aplikovatelnost článku 19 Montrealské úmluvy 

na emocionální újmu, újmu za způsobené nepohodlí a snížení důstojnosti člověka.582 Takový 

závěr byl opakovaně americkými soudy potvrzen, a to například v rozsudku Odvolacího soudu 

USA583 ve věci Campbell v Air Jamaica Ltd, Caribbean Airlines,584 rozsudku Okresního soudu 

                                                 

577 Rozsudek SDEU ve věci Axel Walz v. Clickair SA, ze dne 6. května 2010, C‑63/09, bod 37. 

578 Úmluva o smluvním právu ze dne 23. května 1969.  

579 U.S. District Court for the Eastern District of New York. 

580 Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku (U.S. District Court for the Eastern District of New York) 

ve věci Vumbaca v. Terminal One Group Association, ze dne 20. dubna 2012, 859 F. Supp. 2d 343 (E.D.N.Y. 

2012). 

581 Originální verze odůvodnění uvádí: „only economic damages are recoverable for an Articel 19 delay.“ 

582 Originální verze odůvodnění uvádí: „Emotional, dignitary, inconvenience harms are not compensable.“ 

583 U.S. Court of Appeals,Eleventh Circuit. 
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v Jižním New Yorku585 ve věci Sobol v. Continental Airlines586 nebo rozsudku Okresního soudu 

v Jižním New Yorku587 ve věci Thach v China Airlines588 

 

 

3.1.3.4 Výše náhrady způsobené újmy 

Limit odpovědnosti v případě usmrcení nebo zranění cestujícího je stanoven částkou 

100.000589 SDR vůči každému cestujícímu, přičemž do této částky se dopravce, s výjimkou 

použití čl. 20 Montrealské úmluvy, nemůže zbavit odpovědnosti. Nad tuto částku dopravce 

nebude odpovídat v případě, že prokáže, že 

- ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím 

dopravce nebo jeho zaměstnanců nebo agentů; nebo 

- ke škodě došlo výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo 

opomenutím třetí strany.590 

Podle čl. 24 Montrealské úmluvy mají být limity odpovědnosti dopravce v pětiletých 

intervalech přezkoumávány depozitářem a v případě, že inflace překročí deset procent, mají být 

také revidovány. Tato revize se uskuteční také za předpokladu, že o to požádá třetina smluvních 

                                                                                                                                                             

584 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci Campbell v Air Jamaica Ltd, Caribbean 

Airlines, ze dne 8. července 2014, 12–14860. 

585 U.S. District Court for the Southern District of New York. 

586 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New York) ve 

věci Sobol v. Continental Airlines, ze dne 26. září 2006, 05 CV 8992 (S.D.N.Y. Sep. 26, 2006). 

587 U.S. District Court for the Southern District of New York. 

588 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New York.) ve 

věci Thach v China Airlines, WL 282254 (S.D.N.Y. 1999). 

589 Od 1. ledna 2010 se jedná o částku 113.100 SDR, jak bude popsáno níže. 

590 Čl. 21 odst. 2 Montrealské úmluvy. 
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států v situaci, kdy míra inflace přesáhla třicet procent. Naposledy byly limity odpovědnosti 

přezkoumány v roce 2009 a s účinností od 1. ledna 2010,591 zvýšeny592 následovně: 

- 113.100 SDR (3.573.960 CZK; 156.499 USD) za každého cestujícího, v případě 

škody způsobené usmrcením nebo zraněním 

- 4.694 SDR (148.330 CZK; 6.495 USD) za každého cestujícího, v případě škody 

způsobené zpožděním při přepravě osob 

- 1.131 SDR (35.740 CZK; 1.565 USD)593 za každého cestujícího, v případě škody 

zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění zavazadel.594 

Při dalším přezkoumání v roce 2014 limity navýšeny nebyly a na své přezkoumání v roce 2019 

v době odevzdání této práce stále čekají. 

Přepočet náhrady škody z jednotky SDR do národní měny státu, v němž se soudní řízení 

koná, bude učiněn k datu vynesení rozsudku.595 Státy, které nejsou členy Mezinárodního 

měnového fondu a jejichž vnitrostátní úprava nedovoluje přepočet jednotky SDR na národní 

měnu, mají možnost prohlášením přistoupit k pevným částkám596 hranice odpovědnosti, 

určených jednotkou Franku Poincaré, který zavedla Varšavská úmluva.597 

                                                 

591 TOMPKINS, G., N., Jr. The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing, Air & Space Law, Kluwer 

Law International, 2011, s. 422. 

592 Navýšení limitů bylo do českého práva provedeno Sdělením MZV ČR č. 47/2010 Sb.m.s. 

593 Přepočty SDR na CZK a USD byly učiněny k datu 1. května 2019, pomocí převodníku devizových kurzů České 

národní banky a Mezinárodního měnového fondu. 1 SDR / 31,6 CZK, 1 SDR / 1,38 USD. ČESKÁ NÁRODNÍ 

BANKA. Kurzy devizového trhu. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-

trhu/kurzy-devizoveho-trhu/ [1. 5. 2019]; a MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND. SDR Valuation. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx . [1. 5. 2019]. 

594 ICAO. Administrative Package for Ratification of or Accession to the Convention for the Unification of Certain 

Rules for International Carriage by Air, done At Montreal on 28 May 1999, s. 2, dostupné z: www.icao 

http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/mtl99_en.pdf [1. 5. 2019]. 

595 Čl. 23 odst. 1 Montrealské úmluvy. 

596 Tyto částky jsou stanoveny na 1.500.000 FrP v případě úmrtí nebo zranění cestujícího, 62.500 FrP v případě 

škody způsobené zpožděním a 15.000 FrP v případě ztráty, poškození nebo zničení zavazadla. 

597 Čl. 23 odst. 2 Montrealské úmluvy. 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/mtl99_en.pdf
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Čl. 28 Montrealské úmluvy dále rozšiřuje ochranu zájmů cestujících, když umožňuje 

smluvním státům598 upravit povinnost dopravce v případě nehod, při nichž došlo ke zranění nebo 

usmrcení, na neprodlené vyplacení zálohy na odškodnění cestujícímu, tak aby byly uspokojeny 

jeho okamžité ekonomické potřeby (např. náklady na léčbu v případě zranění).599 Vyplacení této 

zálohy není uznáním odpovědnosti dopravce a čl. 28 stanoví, že takto vyplacená částka může být 

odečtena od veškerých částek, které budou dopravcem cestujícímu později vyplaceny. 

Jak již bylo několikrát v této práci zmíněno, Montrealská úmluva ponechává otázky v ní 

přímo neupravené k výkladu dle právního řádu soudu, který bude dle ustanovení o příslušnosti 

soudu, uvedených v Montrealské úmluvě, případ projednávat. Z této skutečnosti plyne i 

nejednotnost výše náhrady škody, která je různými soudy v různých zemích přiznávána různě. 

Rozsudek Okresního soudu pro Východní New York600 ve věci J.D., pro ami v. Korean Air 

Lines Co.601 

V tomto řízení paní J.D. žalovala náhradu újmy na zdraví. Paní J.D. při letu utrpěla 

popáleniny břicha, třísla, levého stehna a kotníku, v rozsahu prvního a druhého stupně, když na 

ni letuška při roznášení jídel vylila horkou polévku. Paní J.D. žalovala náhradu ve výši 45.000 

USD. Tato částka ji byla Okresním soudem přiznána.  

 

Rozsudek Okresního soudu v Coloradu602 ve věci Rodger v. Frontier Airline603 

V tomto řízení žaloval pan Rodger náhradu újmy na zdraví. Pan Rodger při letu utrpěl 

silný otřes mozku, který vedl k chronickým bolestem hlavy, neurologickým problémům, 

                                                 

598 Tento článek je v Montrealské úmluvě nejspíš obsažen proto, aby později nedocházelo k otázkám, zda je 

vyžadování poskytnutí takové zálohy vnitrostátním předpisem, slučitelné s Montrealskou úmluvou. 

599 Minimální částka této zálohy na platbu není Montrealskou úmluvou stanovena a je na smluvních státech, zda ji 

upraví, či nikoliv. V zásadě by měla odpovídat závažnosti škody, která byla způsobena.  

600 U.S. District Court for the Eastern District of New York. 

601 Rozsudek Okresního soudu pro Východní New York (U.S. District Court fot the Eastern District of New York) 

ve věci J.D., pro ami v. Korean Air Lines Co., ze dne 20. června 2016, 1:14CV04576. 

602 U.S. District Court for the District of Colorado. 

603 Rozsudek Okresního soudu v Coloradu (U.S. District Court for the District of Colorado) ve věci Rodger v. 

Frontier Airline, ze dne 15. června 2018, No. 2017-CV-030566. 
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problémům s rovnováhou a emocionálním úzkostem, když na něj v průběhu spánku vypadla 

těžká kovová tyč ze schránky nad ním, když jiný cestující tohoto letu schránku otevíral, aby si 

vyzvedl své zavazadlo. Pan Rodger uplatnil nárok dle čl. 17 ve spojení s čl. 21 Montrealské 

úmluvy, když tvrdil, že „zaměstnanci leteckého dopravce uložili těžkou kovovou tyč do 

zavazadlového prostoru s vědomím, že obsah těchto zásobníků se může během letů přesouvat, a 

že ostatní cestující nebudou vědět, že mají být při otevírání zavazadel obezřetní.“ Pan Rodger 

žádal náhradu za bolest a utrpení ve výši 25.000 USD, za náklady na léčbu ve výši 70.000 USD, 

za ztrátu na výdělku ve výši 20.000 USD a za ostatní nemajetkovou újmu ve výši 80.000 USD, 

tedy v celkové výši 195.000 USD. Soud přiznal panu Rodgerovi souhrnnou604 náhradu škody ve 

výši 105.000 USD. 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu v New Yorku605 ve věci T.L., pro ami v. Dreamjet SAS d/b/a 

La Compagnie606 

V tomto případě dítě cestující se svými rodiči utrpělo popáleniny, když na sebe ve spánku 

svrhlo horký nápoj, který položila letuška na stolek vedle dítěte. Nejvyšší soud v New Yorku 

v této věci přiznal poškozenému dítěti, zastoupenému jeho zákonným zástupcem náhradu škody 

za ublížení na zdraví v požadované výši, a to celkem 120.000 USD. 

 

Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku607 ve věci K.B., pro ami v. Aer 

Lingus Limited608 

 Poškozený žádal náhradu škody za ublížení na zdraví, spočívající v popáleninách jeho 

vnitřního stehna a pohlavních orgánů, v rozsahu druhého stupně, které utrpěl, když na něj letuška 

                                                 

604 Rozpad celkové náhrady škody na jednotlivé položky není v odůvodnění soudu k dispozici. 

605  New York County Supreme Court. 

606 Rozsudek Nejvyššího soudu v New Yorku (New York County Supreme Court) ve věci T.L., pro ami v. Dreamjet 

SAS d/b/a La Compagnie, ze dne 19. ledna 2018, No. 0520065/2017. 

607 U.S. District Court for the Eastern District of New York. 

608 Rozsudek Okresního soudu ve Východním New Yorku (U.S. District Court for the Eastern District of New York) 

ve věci K.B., pro ami v. Aer Lingus Limited, ze dne 9. března 2016, No. 1:15CV04892. 
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při servírování horkých nápojů vylila horký čaj. Pan K.B uplatnil nárok dle čl. 17 ve spojení s čl. 

21 Montrealské úmluvy, když tvrdil, že nehoda byla způsobená nedbalostí leteckého personálu. 

Okresní soud v této věci potvrdil uzavření strukturované dohody o vypořádání mezi leteckým 

dopravcem a poškozeným, na základě které pan K.B. obdržel náhradu škody ve výši 700.000 

USD, tedy několikanásobně překračující horní limit uvedený v Montrealské úmluvě pro zranění 

cestujících. 

 

Rozsudek Okresního soudu pro Jižní Floridu609 ve věci Schopp v. American Airlines, 

Inc.610 

V této věci pan Schopp žádal náhradu škody za bolest a utrpení, které utrpěl při zlomení 

krční páteře při velkých turbulencích na palubě letadla. Pan Schopp tvrdil, že letový dispečer 

jednal v hrubé nedbalosti, když navigoval letoun směrem k hurikánu čtvrté kategorie, což 

v letadle způsobilo rozsáhlé turbulence, a tedy požadoval náhradu škody dle čl. 17 ve spojení s 

čl. 23 Montrealské úmluvy. Soud přiznal panu Schoppemu náhradu škody v plné výši, a to 

celkem 1.000.000 USD. 

 

3.1.3.5 Procesní a kolizní problematika (exkurs) 

Tato subkapitola se ve velké stručnosti zmiňuje o základních otázkách soudní pravomoci 

a kolizní úpravě obsažené v Montrealské úmluvě. V žádném případě si tato subkapitola neklade 

nároky na komplexní výklad této problematiky. 

 

Otázka soudní pravomoci 

Stanovení pravomoci soudu a určení rozhodného práva, resp. jeho volba, je vzhledem k 

výrazným odlišnostem hmotných norem vnitrostátního práva jednotlivých právních řádů jednou 

z nejdůležitějších otázek – otázkou, v jaké výši nebo zda vůbec bude nárok na náhradu 

                                                 

609 U.S. District Court for the Southern District of Florida. 

610 Rozsudek Okresního soudu pro Jižní Floridu (U.S. District Court for the Southern District of Florida) ve věci 

Schopp v. American Airlines, Inc, ze dne 21. listopadu 2017, No. 1:16CV23630. 
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nemajetkové újmy poškozenému přiznán. Stejně jako Varšavská úmluva nabízí i Montrealská 

úmluvy žalobci několik možností k uplatnění nároku na náhradu škody proti leteckému dopravci. 

Původní čtyři možnosti podání žaloby byly doplněny o pátou. Tato pátá možnost (nově zařazená 

jurisdikce) se uplatní v případě žalob o náhradu škody, způsobené zraněním nebo usmrcením 

cestujícího.611 

Žalobce tak nově může uplatňovat svá práva v jednom ze smluvních států, dle své 

volby612 u jednoho z pěti následujících soudů: 

a) soud, v jehož obvodu má dopravce bydliště; 

b) soud, v jehož obvodu má dopravce hlavní sídlo podnikání; 

c) soud, v jehož obvodu má dopravce místo podnikání a zároveň zde byla 

uzavřena přepravní smlouva; 

d) soud, v jehož obvodu se nachází místo určení;613 

e) soud, v jehož obvodu měl hlavní a trvalé bydliště cestující, který byl poškozen 

zraněním nebo usmrcením, za předpokladu, že se v tomto obvodě zároveň 

nachází místo kam nebo odkud dopravce provádí přepravu letadlem, anebo 

kde dopravce provádí přepravu v provozních prostorách.614 

Toto však neznamená, že cestující bude mít z těchto čtyř případně pěti soudních 

pravomocí na výběr vždy. Podle okolností mohou být všechna výše uvedená místa i v jednom 

soudním obvodě.615 

                                                 

611 Čl. 32 odst. 2 Montrealské úmluvy. 

612 Je nutné si uvědomit, že je na uvážení každého soudu, jak bude definovat a vyčíslovat nárok na náhradu škody, 

v tomto ohledu tak stále volba místa podání žaloby, může mít vážné důsledky. Ještě závažnější důsledky měl výběr 

soudu před přijetím Montrealské úmluvy, kdy poškozený cestující mohl mít na výběr mezi soudy států, které byly 

smluvními stranami jiných dodatků a špatný výběr místa podání žaloby tak mohl mít za následek i uplatnění nižších 

limitů odpovědnosti dopravce. 

613 Čl. 33 odst. 1 Montrealské úmluvy. 

614 Čl. 33 odst. 2 Montrealské úmluvy. 

615 GIEMULLA, Elmar Maria, SCHMID, Ronald. Montreal Convention, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International. 2011, 4 – Article 33. 
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Úprava původních, tzn. prvních čtyř jurisdikcí je celkem jednoznačná. U nově zavedené 

jurisdikce – místa soudu, v jehož obvodu měl hlavní a trvalé bydliště cestující, který byl 

poškozen zraněním nebo usmrcením, za předpokladu, že se v tomto obvodě zároveň nachází 

místo kam nebo odkud dopravce provádí přepravu letadlem, anebo kde dopravce provádí 

přepravu v provozních prostorách je však zapotřebí se pozastavit. K možnosti dovolávat se 

odškodnění u soudu místa, ve kterém poškozený pobývá, lze jen za následujících předpokladů: 

- soud se nachází na území smluvní strany; 

- jedná se o žalobu o náhradu škody v případě usmrcení nebo zranění cestujícího; 

- poškozený má na tomto území svoje hlavní a trvalé bydliště; 

- dopravce z tohoto území provádí přepravu letadlem, anebo/ a dopravce zde 

provádí přepravu v provozních prostorách. 

Problém zde může činit pojem „hlavní a trvalé bydliště“. Rozšiřuje sice možnost 

dovolávat se této soudní pravomoci cestujícím, bez ohledu na jejich státní příslušnost, ale 

zároveň jej zužuje na jediné místo. K této problematice se vyjádřil kalifornský soud ve věci 

Hornsby v. Lufthansa German Airlines616 v roce 2009. Paní Hornsby, státní příslušnice 

Spojených států amerických, která většinu svého života strávila v americké Kalifornii, žila 

v době zranění, které utrpěla při letecké přepravě a na základě kterého se domáhala náhrady 

škody, v Německu. Soud zde rozhodl, že „hlavní a trvalé bydliště“617 paní Hornsby se, nachází 

v Kalifornii, vzhledem k sociálním vazbám, které u paní Hornsby stále přetrvávají směrem ke 

Spojeným státům. Žaloba z tohoto důvodu byla zamítnuta pro nedostatek příslušnosti.618  

Stanovení rozhodného práva 

Neméně důležitou procesní otázkou je určení rozhodného práva pro tyto spory. To je 

upraveno v čl. 33 odst. 4 Montrealské úmluvy, který stanoví, že „pro soudní řízení platí právní 

řád soudu, který bude případ projednávat,“ tedy zakotvuje nejčastější zásadu mezinárodního 

práva soukromého používanou pro určení rozhodného práva – lex fori. Zde je nutno znovu 

                                                 

616 Rozsudek ve věci Hornsby v. Lufthansa German Airlines, 2009 WL 116962 (C. D. California 2009). 

617 Podle čl. 33 Montrealské úmluvy. 

618 TOMPKINS, G., N., Jr. The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing, Air & Space Law, Kluwer 

Law International, 2011, s. 424. 
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připomenout, že ačkoliv je Montrealská úmluva přímou normou, na otázky, které nejsou 

Montrealskou úmluvou výslovně upraveny, se použije právní řád soudu, který v dané věci 

rozhoduje. Tento princip je však příznačný zejména pro kontinentální typ právní kultury.   

V americké literatuře pak můžeme pozorovat dva různé přístupy, podle nichž soudy 

jednotlivá ustanovení Montrealské úmluvy interpretují. Lex fori byl tak například uveden jako 

kolizní norma v rozsudku Okresního soudu v Kalifornii619 ve věci  Kruger v. United Air Lines, 

Inc.620 soud uvedl, že „Montrealská úmluva ponechává určení uznatelnosti způsobené škody na 

vnitrostátním právu“,621 které škody jsou soudem uznatelné a doplnil, že „Montrealská úmluva 

tento přechodový mechanismus, podle něhož vnitrostátní právo je způsobilé vyložit 

aplikovatelnost či neaplikovatelnost daného nároku, je stanoven v čl. 29 Montrealské 

úmluvy.“622  

Žalobu lze podat ve lhůtě dvou let ode dne příletu na místo určení, nebo dne, kdy letadlo 

mělo podle přepravní smlouvy doletět, nebo dnem zastavení přepravy.623 Nedodržení této lhůty 

má za následek promlčení veškerých práv na náhradu škody, přičemž způsob výpočtu této lhůty 

se bude řídit právním řádem soudu, který bude případ projednávat.624 Stejně se lex fori uplatní 

pro procesní otázky tohoto soudního řízení. 

Základní podmínkou pro uplatnění nároků poškozeného při přepravě zavazadel a nákladu 

je obligatorní využití reklamace, resp. „oznámení o nesrovnalostech“ (timely notice of 

complaints).625 Reklamace musí být podána v následujících lhůtách: 

- neprodleně, nebo do sedmi dnů, v případě poškození zavazadla 

- do jednadvaceti dní ode dne předání zavazadla příjemci, v případě zpoždění 

                                                 

619 U.S. District Court for the Nothern District of California. 

620 Rozsudek ve věci Kruger v. United Air Lines, Inc., 481 F.Supp.2d 1005 (2007). 

621 Originální verze odůvodnění uvádí: „.. the Convention leaves it to domestic law to specify what harm is 

cognizable and by whom.“ 

622 Rozsudek ve věci Kruger v. United Air Lines, Inc., 481 F.Supp.2d 1005 (2007), bod 13. 

623 Čl. 35 odst. 1 Montrealské úmluvy. 

624 Čl. 35 Montrealské úmluvy. 

625 Čl. 31 Montrealské úmluvy. 
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Tyto lhůty jsou vyjádřeny v pracovních dnech.626 V případě, že cestující převezme 

zavazadlo bez výhrad, bude takové jednání považováno za přímý důkaz toho, že zavazadlo bylo 

předáno v pořádku.627 

Montrealská úmluva výslovně umožňuje dohodu smluvních stran, kterou se zakládá 

pravomoc rozhodčího soudu nebo rozhodce pouze pro smlouvy o přepravě nákladu.628  

Náhradu imateriální újmy v podobě diskomfortu, tak jak byl definován v kapitole. č. 1 

této práce lze dovodit z čl. 17 Montrealské úmluvy, který se sice věnuje náhradě škody v případě 

smrti nebo zranění cestujících, ale stejně, jako je předmětem judikatury, zda pod pojem škoda lze 

zařadit zranění čistě psychického rázu (viz podkapitola č. 3.1.3.2 této práce), lze uvažovat o 

podřazení újmy způsobené prožitým diskomfortem, např. prožitým stresem nebo ztrátou radosti 

z dovolené pod toto ustanovení. Obdobně lze pohlížet na ustanovení čl. 19 Montrealské úmluvy, 

které hovoří o škodě způsobené cestujícímu zpožděním v letecké přepravě, a pod nějž by 

v případě značně extenzivního výkladu pojmu škoda mohla být podřazena také újma způsobená 

stresem ze zpožděného letadla, nebo ztráta radosti z dovolené, způsobená např. nutností strávit 

část krátké dovolené na letišti čekáním na zpožděné letadlo.  

Klasická judikatura poskytnutí jakýchkoliv náhrad za způsobený diskomfort na základě 

Montrealské úmluvy zásadně odmítá. O tom svědčí například rozhodnutí Okresního soudu 

v Severní Kalifornii629 ve věci Rubin v. Air China Limited.630 V tomto případě pan Robert Rubin 

žaloval leteckého dopravce o náhradu ve výši 4.233 USD za prožitou „bolest a utrpení,“ 

vzniklou čekání na 31,5 hodiny zpožděný odlet. Soud v tomto případě rozhodl, že na „náhrady 

čistě emočních škod“631 se čl. 19 Montrealské úmluvy nevztahuje. V rozhodnutí kanadského 

                                                 

626 ČAPEK, Jan, KLÍMA, Richard, ZBÍRALOVÁ. Jaroslava. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 

2005, s. 276. 

627 Čl. 31 odst. 1 Montrealské úmluvy. 

628 Čl. 34 Montrealské úmluvy. 

629 United States District Court, N.D. California, San Jose Division. 

630 Rozsudek ve věci Rubin v. Air China Limited, 5:10-CV-05110-LHK. (N.D. Cal. Jun. 21, 2011). 

631 Originální verze odůvodnění uvádí: „Damages for purely emotional injuries." 
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soudu ve věci Lukacs v. United Airlines, Inc.,632 podle něhož pan Lukacs kvůli zpoždění letu 

nestihl akademickou konferenci, na kterou byl přihlášen a domáhal se na leteckém dopravci 

náhrady škody za utrpěnou újmu ve formě „nepohodlí a duševního utrpení“ a „zmeškaných 

výzkumných a vzdělávacích příležitostí“. Soud poskytnutí náhrady škody zamítl s odůvodněním, 

že není možné přiznání jakékoliv náhrady za pouhé nepříjemnosti ve formě „osobní zlosti nebo 

úzkosti“633 Ke stejným závěru došly soudy Spojených států také v rozhodnutí Odvolacího soudu 

USA634 ve věci Lee v. American Airlines, Inc.,635 v rozhodnutí Okresního soudu ve 

Washingtonu636 ve věci Heinemann v United Continental Airlines,637 nebo v rozhodnutí 

Okresního soudu v Massachusetts ve věci Nwokeji v. Arik Air.638 

S postupným rozvojem ochrany práv, včetně práv na ochranu osobnosti, se začínají 

objevovat první rozhodnutí, která alespoň omezenou náhradu imateriální újmy cestujícímu 

přiznávají.  

V případě Lobianco Osso v Iberia,639 cestující žaloval leteckého dopravce o náhradu 

škody, kterou utrpěl, když jeho zavazadla dorazila do místa určení se čtyřdenním zpožděním. 

Pan Osso žádal náhradu jednak za oblečení, které si musel nově opatřit a jednak také za prožitý 

stres a ztrátu radosti z dovolené. V rozsudku pro zmeškání soud nařídil, aby byla cestujícímu 

nahrazena finanční kompenzace za „peněžitou i morální škodu“, tak, aby celková částka 

                                                 

632 Rozsudek Odvolacího soudu v Manitobě (Manitoba Court of Appeal) ve věci Lukacs v. United Airlines, Inc., 

(2009), 245 Man.R.(2d) 292 (CA); 2009 MBCA 111. 

633 TOMPKINS, George, N, Jr. The Continuing Development of Montreal Convention 1999 Jurisprudence. Air & 

Space Law 37, no. 3 (2012), 2012: Netherlands, s. 260. 

634 United States Court of Appeals. 

635 Rozsudek ve věci Lee v. American Airlines, Inc., 355, F.3d 386 (5th Cir. 2004). 

636 United States District Court, W.D. Washington. 

637 Rozsudek ve věci Heinemann v United Continental Airlines, 34 Avi. 16, 152 (W.D. Wash 2011). 

638 Rozsudek ve věci Nwokeji v. Arik Air, C.A. No. 15-10802-MLW (D. Mass. Sep. 20, 2017). 

639 Rozsudek Tribunálu v Paole ze dne 26. června 2008. 



 

 

 

 

144 

 

nepřesáhla limit odpovědnosti, v případě škody způsobené zpožděním, podle čl. 22 odst. 2 

Montrealské úmluvy.640 

Není náhodou, že tento rozsudek byl vynesen soudem v maltské Paole, tedy soudem 

Společenství. Tato politika vysoké ochrany cestujícího je příznačná právě pro soudy Evropské 

unie a bude důkladně rozebrána dále. 

 

Promlčení 

Jak bylo uvedeno výše, výklad jednotlivých ustanovení Montrealské úmluvy vychází 

z judikatury k Varšavské úmluvě. Z výše popsaného rozsudku SDEU ve věci Bogiatzi v. 

Deutscher Luftpool,641 vyplývá, že promlčení dle Varšavské úmluvy má být vykládáno 

extenzivně, pouze jako jakési doporučení, nikoliv závazné omezení vymahatelnosti závazků 

plynoucích leteckému dopravci z událostí upravených Varšavskou úmluvou. Tento výklad 

SDEU, který se vzhledem ke stejnému znění ustanovení týkajícím se promlčení obsaženém 

v Montrealské úmluvě, má použít na spory z Montrealské úmluvy obdobně, však není soudy 

členských států Evropské unie do dnešního dne akceptován. V rozsudku španělského 

obchodního soudu v Madridu ve věci Nunes Cuesta v. Transportes Aeros Potugueses (TAP)642 

byl tento extenzivní výklad odmítnut a žaloba na náhradu škody podaná po uplynutí dvou let ode 

dne způsobení škody byla zamítnuta. 

  

Takový extenzivní výklad Montrealské úmluvy je americkými soudy zásadně odmítán. 

K takovému závěru došly americké soudy například v rozsudku Okresního soudu pro Jižní 

Floridu643 ve věci Air Crash near Rio Grande Puerto Rico,644 v rozsudku Odvolacího soudu 

                                                 

640 TOMPKINS, G., N., Jr. The 1999 Montreal Convention: Alive, Well and Growing, Air & Space Law, Kluwer 

Law International, 2011, s. 424. 

641 Rozsudek SDEU ve věci Bogiatzi v. Deutscher Luftpool ze dne 22. října 2009, C-301/08. 

642 Rozsudek obchodního soudu v Madridu ve věci Nunes Cuesta v. Transportes Aeros Potugueses (TAP), ze dne 

27. března 2012, 247/2011.   

643 U.S. District Court for the District of Southern Florida. 

644 Rozsudek Okresního soudu pro Jižní Floridu (U.S. District Court for the District of Southern Florida) ve věci Air 

Crash near Rio Grande Puerto Rico, ze dne 11. září 2012, 11-md-02246-KAM (S.D. Fla. Sep. 11, 2012). 
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USA645 ve věci Eli Lilly and Co. v. Air Express International USA Inc,646 v rozsudku Okresního 

soudu pro Jižní Indianu647 ve věci Watts v. American Airlines,648 v rozsudku Okresního soudu 

v Jižním New Yorku649 ve věci Paradis v. Ghana Airways,650 v rozsudku ve věci Nnebe v. 

Nothwest Airlines, v rozsudku Nejvyššího soudu USA651 ve věci Acevedo-Reinoso v. Iberia 

Líneas Aéreas de España S.A.652 nebo v rozsudku Okresního soudu v Severním Illinois653 ve 

věci Sompo Japan Insurance, Inc. v. Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.654 

 

 

3.2. Úprava odpovědnosti leteckého dopravce v evropském právu  
 

Evropská právní úprava odpovědnosti rámcově kopíruje ty druhy odpovědnosti, o nichž 

již bylo pojednáno v předcházející kapitole o mezinárodní úpravě. Evropské předpisy dotýkající 

se odpovědnosti dopravce vůči cestujícím můžeme rozdělit na dvě kategorie, podobně jako byla 

dělena odpovědnost dle Montrealské a Varšavské úmluvy podle způsobené újmy na úpravu 

                                                 

645 U.S. Court of Appeals, Eleventh Circuit. 

646 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals) ve věci Eli Lilly and Co. v. Air Express International 

USA Inc., ze dne 23. srpna 2010, 09-12725 D.C., 06-23048 CV-KMM. 

647 U.S. District Court for the Southern District of Indiana. 

648 Rozsudek Okresního soudu pro Jižní Indianu (U.S. District Court for the Southern District of Indiana) ve věci 

Watts v. American Airlines, ze dne 10. října 2007, 1:07-cv-0434-RLY-TAB (S.D. Ind. Oct. 10, 2007). 

649 U.S. District Court for the Southern District of New York. 

650 Rozsudek Okresního soudu v Jižním New Yorku (U.S. District Court for the Southern District of New York) ve 

věci Paradis v. Ghana Airways, ze dne 22. listopadu 2004, 348 F.Supp.2d 106 (2004). 

651 U.S. Supreme Court. 

652 Rozsudek Nejvyššího soudu USA (U.S. Supreme Court) ve věci Acevedo-Reinoso v. Iberia Líneas Aéreas de 

España S.A., 449 F.3d 7, 11 (1.st. Cir. 2006). 

653 U.S. District Court for the Northern District od Illinois. 

654 Rozsudek Okresního soudu v Severním Illinois (U.S. District Court for the Northern District od Illinois) ve věci 

Sompo Japan Insurance, Inc. v. Nippon Cargo Airlines Co., Ltd, ze dne 14. prosince 2004, 02 C 9311 (N.D. Ill. Dec. 

15, 2004). 
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zabývající se odpovědností dopravce v případě usmrcení a zranění cestujících a odpovědností 

dopravce v případě odepření nástupu na palubu, zrušení letu a významného zpoždění. 

 

3.2.1 Náhrada újmy na zdraví a Nařízení Rady (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o 

odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod  

Z důvodu nízkých limitů odpovědnosti dopravce, které stanovil Varšavský systém, a 

vzhledem k tomu, že Varšavskou úmluvu, jakožto úmluvu, do jejíž působnosti patří pouze lety 

mezinárodního charakteru, nebylo možné použít na přepravu vnitrostátní (preambule nařízení 

2027/97), bylo dne 9. října 1997 přijato nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého 

dopravce v případě nehod (dále jako „nařízení 2027/97“).  

Po přistoupení Evropské unie jako celku dne 9. prosince 1999655 i jejích jednotlivých 

států k Montrealské úmluvě bylo zapotřebí sladit tuto skutečnost s právními předpisy 

Společenství, tedy i s nařízením 2027/97. Tato novelizace byla provedena tři roky po přijetí 

Montrealské úmluvy nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002, kterým se 

mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.656 

Takto novelizované nařízení 2027/97 výslovně provádí ustanovení Montrealské úmluvy, 

včetně v zásadě neomezené odpovědnosti dopravce a odpovědnostních limitů. Nařízení také 

specifikuje některá ustanovení Montrealské úmluvy, například stanoví lhůtu 15 dní pro vyplacení 

zálohy v případě okamžitých potřeb oprávněných osob. Zároveň výše uvedené nařízení 

nevztahuje možnost vyplacení zálohy jen na případy odpovědnosti v případě zranění nebo 

usmrcení, ale pro všechny případy, při kterých vzniká povinnost dopravce k náhradě škody.657 

Za nejvýznamnější přínos obou výše uvedených nařízení lze považovat výše zmíněné 

rozšíření odpovědnosti leteckého dopravce zavedené Montrealskou úmluvou na lety, které 

                                                 

655 ICAO. Seznam smluvních stran Montrealské úmluvy. Dostupné z: 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf [1. 5. 2019]. 

656 SMEJKALOVÁ, Terezie, PICHLEROVÁ, Lucie. Právo civilního letectví. Praha: Woltesr Kluwer ČR, 2018, s. 

319. 

657 Čl. 5 odst. 1 nařízení 2027/97 a čl. 28 Montrealské úmluvy. 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf
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nesplňují charakter mezinárodní přepravy (čl. 5 odst. 1 nařízení 2027/97 a čl. 28 Montrealské 

úmluvy). 658 

 

3.2.2 Náhrada újmy za další druhy způsobené újmy a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 261/2004 

 

3.2.2.1 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91  

Prvním právním předpisem evropského zákonodárce, týkajícím se odpovědnosti 

leteckého dopravce bylo nařízení Rady (EHS) č. 295/91, kterým se stanoví společná pravidla 

systému náhrad za odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké přepravě.659 Smyslem tohoto 

nařízení bylo chránit práva cestujících stanovením minimálních náhrad při tzv. překnihování,660  

o němž bylo pojednáno výše.  

V případě, že dopravce umožnil rezervaci více míst, než je k dispozici, měli, podle výše 

uvedeného nařízení cestující s platnou letenkou a potvrzenou rezervací, s odletem z letiště 

umístěného na území členského státu, bez ohledu na místo sídla leteckého dopravce, státní 

příslušnost cestujícího nebo místo určení661, právo na volbu mezi následujícími plněními: 

- plné proplacení ceny letenky, bez srážky za neuskutečněnou část, 

- přepravení do konečného místa určení při nejbližší příležitosti, 

- pozdější přepravení podle potřeby cestujícího.662 

Bez ohledu na výše uvedený výběr cestujícího, byl dopravce povinen uhradit cestujícímu 

minimální finanční odškodnění ve výši: 

                                                 

658 SMEJKALOVÁ, Terezie, PICHLEROVÁ, Lucie. Právo civilního letectví. Praha: Woltesr Kluwer ČR, 2018, s. 

319. 

659 Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za 

odepření nástupu na palubu v pravidelné letecké dopravě. 

660 Preambule Nařízení Rady č. 295/91, bod 5. 

661 Čl. 1 Nařízení č. 295/91. 

662 Čl. 4 odst. 1 Nařízení č. 295/91. 
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- 150 ECU663 pro lety do 3.500 km; 

- 300 ECU pro lety nad 3.500 km.664 

Výše této náhrady byla omezena cenou letenky do konečného místa určení.665 

 

 Kromě výše uvedených náhrad, byl dle nařízení č. 259/91 dopravce povinen nabídnout a 

poskytnout cestujícím, jimž byl odepřen nástup na palubu následující: 

- náhradu nákladů na telefonní nebo jiné komunikační spojení s místem určení; 

- stravu a občerstvení; 

- ubytování v hotelu v případě nutnosti přenocování.666 

 Nařízení (EHS) č. 295/91 bylo jak je dále uvedeno v roce 2004 zrušeno a nahrazeno 

Nařízením č. 261/2004, nařízení tak bylo aplikováno po dobu třinácti let.667 

 

 

3.2.2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 

Nařízení Rady (EHS) č. 295/91 č. 295/91 bylo s platností od 17. února 2004 nahrazeno 

komplexnějším nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví 

společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké přepravě v případě odepření nástupu na 

                                                 

663 ECU – Evropská měnová jednotka („European Currency Unit“) byla od roku 1979 do roku 1999, kdy byla 

nahrazena Eurem, měnovou jednotkou Společenství, sloužící k zúčtování mezinárodních operací. Jednalo se o 

měnovou jednotku složenou z koše následujících národních měn: Belgického franku, Německé marky, Dánské 

koruny, Španělské pesety, Francouzského franku, Britské libry, Řecké drachmy, Irské libry, Italské liry, 

Lucemburského franku, Nizozemského guldenu a Portugalského escuda. Zdroj: Evropská komise, Jedna měna pro 

jednu Evropu – Cesta k Euru, Lucemburk, 2007, s. 4. 

664 Čl. 4 odst. 2 Nařízení č. 295/91. 

665 Čl. 4 odst. 4 Nařízení č. 295/91. 

666 Čl. 6 Nařízení č. 295/91. 

667 PICHLEROVÁ, Lucie. Aktuální otázky regulace letecké přepravy. 2014. 83. s. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. Právnická fakulta. Vedoucí práce PAUKNEROVÁ, Monika. s. 51. 
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palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91668 

(dále jen „Nařízení č. 261/2004“). Cílem tohoto nařízení je zajištění vysoké ochrany cestujících a 

zvyšování ochrany spotřebitele,669 a to v souladu principy Strategie spotřebitelské politiky 

Evropské Unie, z roku 2002.670 

Ihned po přijetí tohoto nařízení byla zpochybněna jeho platnost z důvodu tvrzené 

neslučitelnosti s Montrealskou úmluvou, diskriminace některých leteckých společností a z 

některých dalších důvodů671. Předběžnou otázku, která byla položena Soudnímu dvoru Evropské 

unie, v rámci dvou soudních sporů asociací leteckých společností IATA a ELFAA672 a 

Ministerstva dopravy Velké Británie, posoudil SDEU v rozsudku The Queen na žádost IATA a 

ELFAA v. Department for Transport673 ze dne 10. ledna 2006 (dále jen jako „věc IATA a 

ELFAA“).  

Z pohledu této práce nejdůležitější otázka – otázka odpovědnosti leteckého dopravce a 

jejích limitů, tedy slučitelnost nařízení č. 261/2004 a Montrealské úmluvy. Výše uvedené letecké 

asociace tvrdily, že čl. 6 nařízení č. 261/2004 není slučitelný s ustanoveními Montrealské 

úmluvy, když přímo stanoví povinnosti dopravce nabídnout cestujícímu pomoc674 v případě 

jednotlivých stupňů zpoždění, zatímco Montrealská úmluva obsahuje v čl. 19 a 22 ustanovení, 

která leteckého dopravce pro případ zpoždění zprošťují odpovědnosti, případně jeho 

odpovědnost omezují a v čl. 29 stanoví, že „jakákoliv žaloba na náhradu škody je přípustná 

                                                 

668 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci 

cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a 

kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. 

669 Preambule Nařízení č. 261/2004, bod 1. 

670 K tomu blíže: Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru: Strategie spotřebitelské politiky 2002 – 2006 / KOM (2002) 208. 

671 Dalšími důvody byly porušení procesních pravidel při přijímání nařízení 261/2004 a jeho nedostatečné 

odůvodnění a rozpor s obecnými právními zásadami právní jistoty, proporcionality a rovného zacháezní. 

672 Jedná se o letecké asociace: Mezinárodní leteckou asociaci: IATA – International Air Transport Association a 

Sdružení evropských nízkonákladových leteckých společností: ELFAA – European Low Fares Airline Association. 

673 Rozsudek SDEU ve věci The Queen na žádost IATA a ELFAA v. Department for Transport, ze dne 10. ledna 

2006, C-344/04. 

674 Čl. 8 a 9 Nařízení č. 261/2004. 
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pouze v souladu s podmínkami a v mezích stanovených Montrealskou úmluvou.“675 Nařízení č. 

261/2004 tak podle žalobců rozšiřuje odpovědnost leteckého dopravce, přestože takové rozšíření 

odpovědnosti dopravce Montrealská úmluva vylučuje.   

SDEU se vypořádal s touto žalobou, když konstatoval, že cestující významně zpožděných 

letů se nacházejí ve srovnatelně obtížné a nepohodlné situaci jako cestující zrušených letů a utrpí 

rovněž srovnatelnou újmu spočívající ve ztrátě jejich času a jejich situaci je třeba posuzovat 

v souladu se zásadou rovného zacházení. SDEU dále konstatoval, že zpoždění v letecké přepravě 

může způsobit dva druhy škod. Prvním druhem je individuální újma, která vzniká každému 

jednotlivému cestujícímu v závislosti na povaze jeho cesty a jejíž náhrada musí být posuzována 

u každého případu zvlášť podle způsobených škod. Tato újma může být proto nahrazena až a 

posteriori a individuálně. Tento druh individuální újmy a na ní navazující odpovědnosti za škodu 

je podle názoru SDEU vyjádřen v čl. 19 Montrealské úmluvy. Druhým druhem je škoda, která je 

totožná pro všechny cestující, a jejíž náhrada může mít formu standardizované okamžité pomoci 

pro všechny cestující, například ve formě občerstvení, ubytování, nebo zajištění komunikace s 

rodinnými příslušníky. Na tento druh škody způsobené zpožděním se podle názoru SDEU 

vztahuje právě nařízení č. 261/2004.676  

Teleologickým výkladem Montrealské úmluvy, která v preambuli uznává „důležitost 

zabezpečení ochrany zájmů uživatelů677 v mezinárodní letecké přepravě a nutnost zajištění 

spravedlivých náhrad na základě principu odškodnění,“ došel SDEU k závěru, že autoři 

Montrealské úmluvy neměli v úmyslu uchránit letecké dopravce před jakoukoliv formou zásahů 

za účelem nápravy újmy, jíž je nepohodlí cestujících způsobené zpožděním, a proto tato opatření 

nemohou být považována za neslučitelná s Montrealskou úmluvou.678 

Platnost nařízení č. 261/2004 z důvodu neslučitelnosti s Montrealskou úmluvou byla 

zpochybněna ještě několikrát. Rozsudky v řízení o předběžné otázce v případech: Emeka Nelson, 

                                                 

675 Rozsudek SDEU ve věci The Queen na žádost IATA a ELFAA v. Department for Transport, Bod 38. 

676 Rozsudek SDEU ve věci The Queen na žádost IATA a ELFAA v. Department for Transport, Bod 43. 

677 Anglická jazyková verze Montrealské úmluvy uvádí „protection of the interests of consumers“, tedy 

pracuje s pojmem „spotřebitel“. 

678 Rozsudek SDEU ve věci The Queen na žádost IATA a ELFAA v. Department for Transport, Bod 45 - 

48. 
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a další v Deutsche Lufthansa AG;679 TUI Travel plc, British Airways plc a další v Civil Aviation 

Authority680 a Denise McDonagh v. Ryanair Ltd,681 potvrdily názor SDEU vyjádřený ve výše 

uvedeném rozsudku SDEU ve věci IATA a ELFAA.682  

3.2.2.2.1 Působnost nařízení č. 261/2004 

Nařízení č. 261/2004 se uplatní při stanovení minimálních práv cestujících při odepření 

nástupu na palubu proti vůli cestujícího, při zrušení letu nebo při zpoždění letu, za předpokladu, 

že let, kterým měli být cestující přepraveni, splňuje následující aspekty 

a) jedná se o přepravu osob a zavazadel; 

b) vykonávanou letecky;683 

c) při které jsou cestující přepravováni z území Evropské Unie, nebo na území 

EU,684 za předpokladu, že dopravce je dopravcem Společenství;685 

                                                 

679 Rozsudek SDEU ve věci Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson v. Deutsche 

Lufthansa AG, ze dne 23 října 2012, C-581/10. 

680 Rozsudek SDEU ve věci TUI Travel plc, British Airways plc, EasyJet Airline Company Ltd, 

International Air Transport Association v. Civil Aviation Authority, ze dne 23. října 2010, C - 629/10. 

681 Rozsudek SDEU ve věci Denise McDonagh v Ryanair Ltd., ze dne 31. ledna 2013, C  - 12/11. 

682 SMEJKALOVÁ, Terezie, PICHLEROVÁ, Lucie. Právo civilního letectví. Praha: Woltesr Kluwer ČR, 2018. s. 

327 – 328. 

683 Čl. 3 odst. 4 Nařízení č. 261/2004; Do působnosti nařízení 261/2004 spadají pouze lety prováděné letadly 

s pevnými křídly Jedná se tedy o užší pojetí letadla, než jaké používá Montrealská úmluva. Na rozdíl od 

Montrealské úmluvy tak například nebude Nařízení č. 261/2004 možno použít na případy přepravy cestujících 

vrtulníky. Prakticky bude toto Nařízení možno použít na dopravu klasickými letouny. 

684 V souvislosti s místem odletu vyvstala také otázka použitelnosti nařízení č. 261/2004 na zpáteční lety. Ta byla 

vyřešena rozsudkem SDEU ve věci Emirates v. Schenkel (Rozsudek SDEU ve věci Emirates v. Schenkel ze dne 10. 

7. 2018, C-173/07), ve které SDEU konstatoval, že pojem let je nutno chápat jako „jednu operaci letecké dopravy, 

která představuje jednotku této dopravy provedenou leteckým dopravcem, který určuje její trasu,“ a tedy situace, 

kdy cestující nastoupí na zpáteční let ve třetí zemi nemůže být považována za situaci spadající pod působnost 

nařízení č. 261/2004. 
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d) prováděnou za úplatu, příp. v rámci věrnostních nebo jiných programů  

Nařízení č. 261/2004 rozšířilo ochranu práv cestujících, když kromě problematiky 

odepření nástupu na palubu, tak jak jej definovalo nařízení č. 295/91, nově upravilo i práva 

cestujících při zrušení nebo významném zpoždění letů. Nařízení upravuje tři druhy náhrad pro 

výše uvedených situací - právo na náhradu škody;686 právo na proplacení výdajů nebo na 

přesměrování687 a právo na poskytnutí péče.688 

 

Odepření nástupu na palubu 

Odpovědnost leteckého dopravce v případě, kdy letecký dopravce odmítne přepravit 

cestující, přestože se přihlásili k nástupu na palubu letadla včas689 a mají potvrzenou rezervaci, 

s výjimkou případů, kdy pro to existují přiměřené důvody,690 je upravena v čl. 4 ve spojení s čl. 

7, 8 a 9 Nařízení č. 261/2004.  

Stejně jako Nařízení 295/91 upravuje nařízení 261/2004 postup dopravce před samotným 

odepřením nástupu na palubu jednotlivým cestujícím. Dopravce má v případě, že předpokládá, 

že dojde k odepření nástupu na palubu,691 povinnost nejprve vyzvat dobrovolníky k odstoupení 

od jejich rezervace za náhradu podle smluvních podmínek. Až v případě, že se dopravci nepodaří 

                                                                                                                                                             

685 Čl. 3 odst. 1 Nařízení č. 261/2004; Dopravcem společenství je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství letecký 

dopravce, který je držitelem platné provozní licence vydané příslušným orgánem vydávajícím licenci nebo 

rovnocenným dokladem. 

686 Čl. 7 Nařízení č. 261/2004. 

687 Čl. 8 Nařízení č. 261/2004. 

688 Čl. 9 Nařízení č. 261/2004. 

689 Čl. 3 odst. 2 Nařízení č. 261/2004, stanoví povinnost cestujícího přihlásit se k přepravě – tedy dostavit se 

do odbavovacího prostoru dopravce v čase písemně a předem stanoveném dopravcem a pokud takový čas není 

uveden, nejpozději 45 minut před zveřejněným časem odletu. 

690 Takové důvody musí být na straně cestujícího, nikoliv na straně dopravce. Nařízení č. 261/2004 v čl. 2 písm. j) 

demonstrativně uvádí jako přiměřené důvody zdravotní důvody, důvody bezpečnosti a nedostatečné cestovní 

doklady.  

691 Například z důvodu, že na daný let je rezervováno více míst, než je kapacita letadla. 
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dostatečný počet dobrovolníků zajistit, může odepřít nástup na palubu cestujícím proti jejich 

vůli.692 

O odepření nástupu na palubu se bude jednat pouze v případě, kdy dopravce některé 

cestující k přepravě připustí a jiné ne. Jedná se tedy o odepření nástupu na individuálním 

základě.693 Pokud by dopravce odmítl připustit všechny cestující, kteří splní podmínky pro 

nástup na palubu, jednalo by se již o institut zrušení letu podle čl. 5 Nařízení č. 261/2004. 

Na rozdíl od Nařízení č. 295/91 nedopadá definice odepření nástupu na palubu694 podle 

Nařízení č. 261/2004 a jak vyložil SDEU v rozsudku ve věci Finnair Oyj v. Timy Lassooy,695  

pouze na případy překnihování, ale na všechny situace, které nespadají pod demonstrativní výčet 

zahrnující: 

- zdravotní důvody, 

- důvody bezpečnosti nebo ochrany, 

- nedostatečné cestovní doklady.696 

 

Na rozdíl od případu zrušení letu, nebo zpoždění letu se dopravce v případě odepření 

nástupu na palubu nemůže vyvinit z odpovědnosti s odkazem na mimořádné okolnosti.697 Ty 

Nařízení č. 261/2004 definuje obdobně jako Montrealská úmluva jako okolnosti, které se mohou 

vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s 

uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové 

bezpečnosti a stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce.698   

                                                 

692 Čl. 4 Nařízení č. 261/2004. 

693 Rozsudek SDEU věci Aurora Sousa Rodríguez a další v. Air France S.A., ze dne 3. 10. 2010, C-83/10. Bod 31. 

694 Čl. 2 odst. 1 pís. j) Nařízení č. 261/2004. 

695 Rozsudek SDEU ve věci Finnair Oyj v. Tiy Lassooy, ze dne 24. listopadu 2012, C – 22/11. 

696 Čl. 2 písm. j) Nařízení č. 261/2004. 

697 Čl. 5 odst. 3 Nařízení č. 261/2004. 

698 Bod 14 preambule Nařízení č. 261/2004. 
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Toto ustanovení poskytuje ochranu cestujícím jak v případech odepření nástupu 

z provozních důvodů na straně dopravce,699 tak v případech, kdy je cestujícímu odepřen nástup 

na palubu z tvrzených, výše uvedených důvodů, které se ukážou jako nepravdivé. 

 Zároveň taková úprava podle názoru autorky vede k profesionalizaci a zvýšení efektivity 

pracovníků leteckých dopravců, kdy vzhledem k povinnostem, které vznikají leteckému dopravci 

při nedobrovolném odepření nástupu na palubu,700 má dopravce zájem na tom, aby jeho 

pracovníci byli proškolení a dokázali se vyvarovat chyb při kontrolách cestujících. Na straně 

druhé však existují námitky, že taková povinnost dopravce, spočívající ve vynaložení 

dodatečných finančních nákladů, v případě chybného odepření nástupu na palubu může v praxi 

vést k zvýšení bezpečnostních rizik, kdy pracovníci leteckých společností v obavě, aby nedošlo 

k chybnému odepření nástupu na palubu, připustí k přepravě cestujícího, který může narušit 

bezpečnost letu. Autorka se domnívá, že tyto obavy, vzhledem ke stále se zvyšujícím 

bezpečnostním opatřením v letecké přepravě, nejsou na místě. 

Zrušení letu 

Odpovědnost dopravce v případě zrušení letu, tedy neuskutečnění letu, který byl dříve 

plánován a na nějž bylo rezervováno alespoň jedno místo, je upravena v čl. 5, ve spojení s čl. 7, 

8 a 9 výše Nařízení č. 261/2004.701  Zrušením letu je dle Nařízení č. 261/2004 faktické 

neuskutečnění letu bez ohledu na to, zda dopravce formálním rozhodnutím let zrušil. Zrušením 

letu je dle rozsudku SDEU ve věci Christopher Sturgeon v Condor Flugdienst GmbH a Stephan 

Stefan Böck a Cornelia Lepuschitz v. Air France SA702 také přesunutí plánovaného a 

zpožděného letu na jiný let, tedy situace, kdy cestující zpožděného letu jsou z ekonomických 

důvodů na straně leteckého dopravce připojeni k cestujícím jiného plánovaného letu. 

V případě zrušení letu je dopravce povinen všem cestujícím nabídnout možnost volby 

mezi náhradou pořizovací ceny letenky, včetně případného zpátečního letu do původního místa 

                                                 

699 Rozsudek SDEU ve věci Finnair Oyj v. Tiy Lassooy, bod 18 – 26. 

700 Povinnosti dopravce podle čl. 7, 8 a 8 Nařízení č. 261/2004.  

701 Čl. 2 odst. 1 pís. a) Nařízení č. 261/2004. 

702 Rozsudek SDEU ve věci Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH, ze dne 19. listopadu 2009, C-

402/07 a C-432/07. 
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odletu, při nejbližší příležitosti a přesměrováním při nejbližší příležitosti nebo v pozdější době, 

podle přání cestujícího.703 V případě přesměrování není nutné dodržet letecký charakter 

přepravy. Je na volbě cestujícího, zda využije nabídky přesměrování leteckého dopravce, s nímž 

uzavřel původní smlouvu, nebo zda si sám aktivně přesměrování zajistí u dopravce jiného. 

 V případě využití služeb jiného dopravce má cestující právo na náhradu výdajů za 

uskutečněné přesměrování. Cestující je oprávněn tuto možnost využít pouze v případě, že se 

jedná o přesměrování při „nejbližší možné příležitosti“, tedy v případě, kdy dopravce nedokáže 

zajistit dřívější spojení než dopravce, kterého si vybral cestující. V případě přesměrování „v 

pozdější době, podle přání cestujícího“ je cestující přepraven původním smluvním dopravcem, 

nebo dopravcem, kterého tento smluvní dopravce zajistí.704 

V případě, že cestující nejsou informování o zrušení letu alespoň dva týdny před 

plánovaným časem odletu, nebo o zrušení letu nejsou informováni v kratší lhůtě při současném 

přesměrování, které by jim umožnilo dostat se do místa určení nejpozději dvě hodiny po 

plánovaném čase příletu, je dopravce povinen dále k poskytnutí paušálně stanovené finanční 

náhradě škody, ve výši 250 EUR u letů do 1.500 km; 400 EUR u letů delších než 1.500 km mezi 

zeměmi Společenství a letů o délce mezi 1.500 km a 3.500 km, mimo území Společenství; a 600 

EUR u všech ostatních letů.705 Tyto limity mohou být sníženy o 50 procent, pokud dopravce 

zajistí cestujícímu přesměrování, které nepřekračuje plánovaný čas příletu, v závislosti na délce 

letu, o dvě až čtyři hodiny.706 

Letecký dopravce je dále při zrušení letu povinen zajistit cestujícím přiměřenou stravu a 

občerstvení, v případě potřeby přenocování také ubytování v hotelu a přepravu do hotelu a zpět 

na letiště a dále dva telefonní hovory a dvě zprávy elektronickými komunikačními prostředky.707 

Vzdálenost letu má být dle rozsudku SDEU ve věci B. Bossen, A. Bossen a G. Grässman 

v. Brussels Airlines SA/NV708 v případě leteckých spojů s mezipřistáním vykládána jako 

                                                 

703 Čl. 8 odst. 1 Nařízení č. 261/2004. 

704 SERRAT, J. Re-routing under the Air Passenger´s Rights Regulation. Air & Space Law. Kluwer Law 

International. č. 6, 2011, s. 445 – 447. 

705 Čl. 7 odst. 1 Nařízení č. 261/2004. 

706 Čl. 7 odst. 2 Nařízení č. 261/2004. 

707 Čl. 9 odst. 1 Nařízení č. 261/2004. 



 

 

 

 

156 

 

„vzdálenost mezi místem prvního odletu a cílovým místem určení, kterou je třeba vypočítat 

ortodromickou metodou bez ohledu na skutečnou délku letu“709 

 

Významné zpoždění letu 

Odpovědnost dopravce v případě významného zpoždění letu je upravena v čl. 6, ve 

spojení s čl. 8 a 9 Nařízení č. 261/2004. Pojem „významného zpoždění letu“ není v nařízení 

definován. Obecně se má za to, že zpožděním letu je let, jehož plánovaný čas není dodržen, když 

ostatní prvky plánu letu zůstávají neměnné.710 Do listopadu roku 2009, kdy byl vynesen značně 

kontroverzní rozsudek ve věci Christopher Sturgeon v Condor Flugdienst GmbH a Stephan 

Stefan Böck a Cornelia Lepuschitz v. Air France SA711 (dále jen „věc Sturgeon“), zůstávalo 

jediným kritériem pro definici zpoždění a s ní související odlišení od situace, kdy let je zrušen, a 

cestující jsou přesměrováni jiným letem dopravce, důvodné očekávání dopravce, že let bude 

zpožděn.712  

Zatímco při zrušení Nařízení č. 261/2004 ukládá leteckému dopravci povinnosti, jak bylo 

uvedeno výše, nahradit cestujícímu paušálně stanovenou škodu, při zpoždění letu ukládá nařízení 

leteckému dopravci pouze povinnosti, které lze zobecnit jako právo na proplacení výdajů nebo 

na přesměrování a právo na poskytnutí péče. Ty byly vymezeny v úvodu této kapitoly. 

V minulosti byla tato skutečnost leteckými dopravci často zneužívána tak, že v případě zrušení 

letu dopravci uvedli, že let byl zpožděn a let, jež byl pouhým přesměrováním cestujících, 

vydávali za zpožděný let, aby se vyhnuli povinnosti placení paušálně stanovených finančních 

náhrad cestujícím.713    

                                                                                                                                                             

708 Rozsudek SDEU ve věci B. Bossen, A. Bossen a G. Grässman v. Brussels Airlines SA/NV ESD ve věci ze dne 7. 

srpna 2017, C-559/16. 

709 BAŽANTOVÁ, Ilona. Z judikatury Evropské unie. Obchodní právo. 11/2017. s. 418-420. 

710 Povinnosti dopravce podle čl. 7, 8 a 8 Nařízení č. 261/2004.. 

711 Rozsudek SDEU ve věci Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH, ze dne 19. listopadu 2009, C-

402/07 a C-432/07. 

712 Čl. 6 odst. 1 Nařízení č. 261/2004. 

713 DAM, Caes van. Air Passenger Rights after Sturgeon, Air & Space Law, Kluwer Law International, č. 4/5. 2011, 

s. 260. 
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Na tuto praxi reagoval SDEU v rozsudku ve věci Sturgeon, ve kterém vyložil, že „ke 

zrušení letu došlo i tehdy, pokud je původně plánovaný a zpožděný let přesunut na jiný let, tedy 

jestliže je upuštěno od původního plánu a jeho cestující se připojí k cestujícím jiného, rovněž 

plánovaného letu“.714 Aby mohl být let považován za zpožděný, musí podle SDEU zůstat 

všechny prvky letu zachovány, vyjma času odletu.  

Významným výsledkem však tento rozsudek není pro výklad pojmu zrušení letu, ale 

zejména pro rozšíření práva na náhradu škody z cestujících zrušených letů také na cestující letů 

zpožděných o více než tři hodiny. Toto zcela zásadní rozšíření povinností leteckých dopravců 

vůči cestujícím SDEU odůvodnil výkladem čl. 5 odst. 3, který stanoví liberaci dopravce 

v případě mimořádných okolností ve spojení s bodem 15 preambule tohoto Nařízení č. 261/2004, 

který hovoří o zpožděních způsobených mimořádnými okolnostmi. SDEU vyložil, „že pokud čl. 

5 odst. 3 umožňuje dopravci použít existenci mimořádných okolností, jako liberační důvod při 

zrušeném letu, musí stejně tak existovat povinnost náhrady škody v případě zpožděného letu.“715 

Tento extenzivní výklad by měl být používán pouze v souladu s účelem interpretované právní 

normy. Za tento účel označuje SDEU „směřování Nařízení k zajištění vysoké ochrany 

cestujících, bez ohledu na situaci, v níž se nacházejí, neboť ve všech případech, na které se 

Nařízení č. 261/2004 použije, jsou jim způsobeny podobné závažné potíže a nepohodlí.“716 Tento 

rozsudek SDEU lze považovat za značně extenzivní a je námětem odborné diskuze, zda SDEU 

v tomto případě nezašel nad rámec svých kompetencí. 

Uvedený výklad potvrdil SDEU i v dalších rozsudcích, například v rozsudku ve věci 

Aurora Sousa Rodriguez a další v. Air France SA.717 Zajímavým v této věci může být názor 

                                                 

714 Rozsudek SDEU ve věci Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH, ze dne 19. listopadu 2009, C-

402/07 a C-432/07, bod 30. 

715 Rozsudek SDEU ve věci Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH, ze dne 19. listopadu 2009, C-

402/07 a C-432/07, bod 43.  

716 Rozsudek SDEU ve věci Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH, ze dne 19. listopadu 2009, C-

402/07 a C-432/07, bod 44. 

717 Rozsudek SDEU ve věci Rozsudek SDEU věci Aurora Sousa Rodríguez a další v. Air France S.A., ze dne 3. 10. 

2010, C-83/10. 
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autorů Roberta Lawsona a Tima Marlanda.718 Ti poukazují na to, že rozhodnutí ve věci Sturgeon 

je v přímém rozporu s rozhodnutím ve věci IATA a ELFAA. Na tuto skutečnost se snažil 

poukázat i žalobce ve věci Emeka Nelson a další v. Deutsche Lufthansa AG.719 Soudní dvůr však 

zodpověděl tuto otázku jen strohým ubezpečením, že oba rozsudky jsou ve vzájemném souladu, 

a že druhý z obou jmenovaných dodržuje zásady stanovené prvním.720 

Na závěr považuje autorka za vhodné pojednat o možnostech, kterými se dopravce může 

zprostit výše vyložené odpovědnosti. Jediným liberačním důvodem, který Nařízení č. 261/2004 

upravuje, jsou „mimořádné okolnosti“. Jedná se o takové okolnosti, kterým by nebylo možné 

zabránit, i kdyby byla přijata veškerá přiměřená opatření.721 Jak bylo uvedeno výše, bod 14 

Preambule tohoto Nařízení uvádí demonstrativní výčet toho, co je třeba mimořádnými 

okolnostmi rozumět. Jsou to zejména případy politické nestability, špatných povětrnostních 

podmínek, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek. Otázku, 

zda za takové mimořádné okolnosti, s kterými je možné spojovat liberaci dopravce, je možné 

považovat technické problémy, vyložil SDEU v rozhodnutí ve věci Wallentin–Hermann v. 

Alitalia.722 Přestože jazykovým výkladem by bylo možné technickou závadu odhalenou při 

údržbě letadla považovat za „neočekávaný nedostatek letové bezpečnosti“, soudní dvůr vyložil, 

že technická závada může být považována za mimořádnou okolnost jen v případě, že taková 

okolnost není vlastní běžnému výkonu činnosti dopravce a ze své povahy či původu se vymyká 

jeho účinné kontrole.723 Nebude jí tedy technická závada zjištěná při údržbě letadla.724 Soudní 

dvůr dále vyjmenovává případy, kdy by i technická závada patřila k mimořádným okolnostem, 

budou to například skryté výrobní vady nebo případy sabotáže či terorismu.725 Toto rozhodnutí 

                                                 

718 LAWSON, R., MARLAND, T., The Montreal Convention 1999 and the Decision of the ECJ in the Cases of 

IATA and Sturgeon – In Harmony or Discord? Air & Space Law, Kluwer Law International. č. 2. 2011s. 100 – 108. 

719 Rozsudek SDEU Emeka Nelson a další v. Deutsche Lufthansa AG, ze dne 23. října 2012, C – 581/10. 

720 Rozsudek SDEU Emeka Nelson a další v. Deutsche Lufthansa AG, bod 37. 

721 Čl. 5 odst. 3 Nařízení č. 261/2004. 

722 Rozsudek SDEU Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, ze dne 22. prosince 

2008, C-549/07. 

723 Rozsudek SDEU Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, bod 23. 

724 Rozsudek SDEU Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, bod 25. 

725 Rozsudek SDEU Friederike Wallentin-Hermann v. Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, bod 26. 
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SDEU odůvodnil tím, že „letečtí dopravci jsou při výkonu své činnosti běžně vystavováni 

různým technickým závadám, které se při provozu letadel nevyhnutelně objevují.“ a z toho 

důvodu „oprava technické závady způsobené nedostatkem údržby letadla tedy musí být 

považována za vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce. Prokázání existence 

takových mimořádných okolností a přijetí veškerých přiměřených opatření je na dopravci. 

Vyplacením náhrad, resp. splněním povinností dle nařízení č. 261/2004 není dotčeno právo 

leteckého dopravce požadovat po třetí osobě náhradu škody, která leteckému dopravci vznikla. 
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4. Závěr 

 

Záměrem předkládané práce bylo zhodnocení právní úpravy nemajetkové újmy vznikající 

v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou, která se v posledních deseti letech dostává do 

popředí zájmu, zejména evropských institucí. Jedná se o specifickou právní oblast, která se díky 

rozvoji lékařské vědy a v souvislosti s rozvojem ochrany spotřebitele v kontinentálním i 

angloamerickém systému dynamicky mění. Jako hlavní cíle práce si autorka vytyčila 

zodpovězení tří nejdůležitějších otázek, které se k úpravě nemajetkové újmy a náhrad za 

nemajetkovou újmu vzniklou v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou.  

Systematika práce vycházela po teoretickém vymezení nemajetkové újmy ze dvou na 

sebe navazujících částí – části věnující se komparaci újmy na zdraví a její náhrady v České 

republice a ve Spojených státech amerických, zaměřující se zejména na existenci jednotlivých 

složek nemajetkové újmy a výši náhrad za způsobenou nemajetkovou újmu a části věnující se 

úpravě nemajetkové újmy a její náhradě, vznikající v souvislosti s mezinárodní leteckou 

přepravou, zaměřující se zejména na výklad příslušných mezinárodních a evropských pramenů 

práva judikaturou soudů obou zkoumaných zemí, a jejich komparací. Důvodem pro toto, pro 

práce tohoto typu nezvyklé, členění byla snaha o poskytnutí komplexní analýzy stěžejní otázky 

této práce, a sice zda výběr právního řádu Spojených států amerických, která je dlouhodobě i 

laickou veřejností považována za, pokud jde o náhrady škody, značně velkorysou je skutečně 

vhodný, a pokud tomu tak je, tak zda zde přichází náhrada nemajetkové újmy v úvahu i při 

existující výlučnosti mezinárodních pramenů práva na otázky odpovědnosti leteckého dopravce, 

postupem od obecného ke konkrétnímu.   

První část 

 Moderní právo v celosvětovém kontextu vychází z principu, že každý zájem je hodný 

ochrany, a tedy může být předmětem povinnosti k náhradě škody, to vedlo v posledních 

desetiletích k dynamickému rozvoji chráněných hodnot, jako jsou zájem na zachování tělesné a 

duševní integrity nebo zachování emoční rovnováhy. Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí 

možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. 

V právní teorii jak kontinentálního, tak angloamerického právního systému v posledních letech 
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probíhá odklon od tzv. tripartity reparabilních újem – materiální újmě, nemateriální újmě a újmě 

na zdraví a do popředí se dostává tzv. dualistický model, který rozlišuje újmu majetkovou a 

nemajetkovou, přičemž za nejzávažnější formu nemajetkové újmy je považováno ublížení na 

zdraví a usmrcení.  

Vzhledem k tématu práce, jímž je nemajetková újma vznikající při mezinárodní letecké 

přepravě, bylo účelné pro další zkoumání právní úpravy vycházet z dělení nemajetkové újmy dle 

jejího následku. Vzhledem k charakteru letecké přepravy zásadně nevzniká újma na 

osobnostních právech člověka. Proto je nemajetková újma dále dělena pouze na újmu na životě a 

zdraví člověka, zahrnující jak tělesnou, tak psychickou újmu a další druhy způsobené újmy, mezi 

nimiž převládá újma způsobená prožíváním člověka, který se ocitl v určité pro něj nekomfortní 

situaci. Toto prožívání nekomfortních situací je pro každého člověka jiné a ze své podstaty není 

měřitelné. Z tohoto důvodu, zatímco u újmy na zdraví se lze nejčastěji setkat s úpravou náhrady 

újmy, která je soudy stanovena na základě individuálního posouzení s přihlédnutím k osobnosti 

poškozeného jednotlivce, úprava újmy vzniklé z prožívání nekomfortních situací vychází často 

z paušálně stanovených finančních náhrad, které jsou pro tyto situace stanoveny právním 

předpisem.  

Druhá část 

Český právní řád a právní řád Spojených států amerických, vzhledem k jejich zařazení 

v do dvou různých typů právní kultury a samostatnému vývoji, se významně odlišují ve způsobu 

tvorby, interpretaci i aplikaci práva. Přes principiální odlišnosti vycházející ze zásad, na nichž 

jsou obě právní kultury vystavěny, dochází po staletí k vzájemnému ovlivňování obou právních 

systémů. Je nutno vzít v úvahu také fakt, že jak Spojené státy americké, tak Česká republika a 

státní útvary rozkládající se na jejím území v minulosti, procházely po staletí podobným 

náboženským, kulturním a ekonomickým vývojem. Právě podobný náhled na práva člověka a 

integritu jeho osobnosti, vycházející zejména s kulturních a náboženských ideálů ve společnosti, 

můžeme sledovat ve vývoji náhrady nemajetkové újmy. 

Počátek vytváření základních zásad, z nichž právo na náhradu nemajetkové újmy 

vychází, lze v kontinentálním právním systému pozorovat již v období Římské říše, konkrétně 

v období justiniánského práva, kdy byla prvně formulována zásada, že obligační nárok na 

náhradu škody vzniká z každého zaviněného porušení cizích právních zájmů. Konkrétní podobu 
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právní úpravy nemajetkové újmy v Českých zemích přinesl až obecný zákoník občanský z roku 

1811, platný pro neuherské části habsburské monarchie. Ten upravoval náhradu újmy jak 

v případě újmy na zdraví, tak v případě „citové újmy.“ Náhrada za nemajetkovou újmu pak 

zahrnovala náhradu léčebných výloh, ztráty na současném i budoucím výdělku, bolestné, 

náhradu za zohyzdění a při úmrtí poškozeného náklady na výživu pozůstalých. Občanský 

zákoník z roku 1964 se vrátil k úpravě náhrady újmy pouze726 v případech způsobení újmy na 

zdraví a smrti. Výčet poskytovaných náhrad zůstal oproti občanskému zákoníku z roku 1811 

v zásadě stejný, když tento právní předpis rozlišoval léčebné náklady, náhradu ztráty na výdělku, 

ztížení společenského uplatnění a bolestné. Moderní právní úprava částečně opouští tento 

materialistický pohled na zdraví a emocionální integritu člověka, a kromě upuštění od formálně 

závazných paušálních limitů pro výpočet náhrad za ublížení na zdraví a usmrcení rozšířil 

zavedením institutu „další nemajetkové újmy“ možnost domáhat se také náhrady dalších typů 

újmy, související s poškozením emociální integrity nebo citových ztrát. Dle názoru autorky tak 

lze předpokládat, že v souvislosti se vzájemným ovlivňováním právních systémů a odklonu od 

materialistického pojetí náhrady újmy českou právní praxí může dojít k postupnému příklonu i 

k dalším typům náhrady nemajetkové újmy českými soudy, včetně angloamerického institutu 

náhrady újmy způsobené ztrátou radosti ze života („loss of enjoyment of life“). 

Vývoj náhrady nemajetkové újmy ve Spojených státech amerických lze označit za 

pomalejší, když první zmínky o náhradě škody na zdraví a tzv. ztráty konsorcia („loss of 

consortium“), které by mohlo být volně přeloženo jako náhrada za ztrátu osoby blízké, jsou 

datovány do poloviny šestnáctého století. Náhrada psychické, příp. citové újmy mohla být 

přiznána poškozenému od konce devatenáctého století až do roku 1966 prostřednictvím tzv. 

parazitických náhrad („parasitic damages“), tedy pouze v případě, že taková psychická příp. 

citová újma byla způsobena v příčinné souvislosti s fyzickou újmou na zdraví, nebo z takové 

újmy na zdraví přímo vycházela. Od roku 1966 již právní řád zavedl odpovědnost za samostatné 

způsobení psychické újmy, aniž muselo dojít k porušení jiného chráněného zájmu nebo aniž tato 

psychická újma musela vyvolat poruchu zdraví. Přesto i v recentní judikatuře amerických soudů 

můžeme zaznamenat nevoli uznání náhrad za čistě psychické, příp. citové újmy, a to nejčastěji 

                                                 

726 Občanský zákoník z roku 1964 upravoval i náhradu újmy způsobené zásady do osobnostních práv, ta však pro 

tuto práci není relevantní. 
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s odvoláním na neprokazatelnost takových újem, bez další souvislosti s další majetkovou 

škodou, či újmou na zdraví. 

Významnou odlišností mezi oběma právními řády, související s nemajetkovou újmou a 

její náhradou, jsou rozdílné způsoby náhrady škody. Zatímco český právní řád rozlišuje tři typy 

náhrad škody – uvedení v předešlý stav, poskytnutí náhrady v penězích a přiměřené 

zadostiučinění, přičemž v případě náhrady nemajetkové újmy se bude zpravidla jednat o 

poskytnutí náhrady v penězích, v americkém právu je možné přiznat poškozenému náhrada 

škody („compensatory damages“), která je obdobou českého poskytnutí náhrady v penězích, 

formální náhradu škody („nominal damages“), která odpovídá konstatování, že ke vzniku újmy 

ze strany škůdce došlo a k přiznání nákladů právního zastoupení poškozenému, předpokládanou 

náhradu škody („presumed damages“), u škod, kdy poškozený utrpěl pomluvou nebo podobným 

jednáním škůdce takový zásah do svých práv, že není nutné dále prokazovat jeho škodlivý 

charakter, ale poškozenému je přiznána průměrná částka náhrady škody („compensatory 

damages“) a náhradu škody s trestní funkcí („punitive damages“), jejímž účelem je kromě 

náhrady škody ve smyslu („compensatory damages“) také uložení dalšího trestu škůdci za jeho 

„zcela nepřijatelné“ jednání a odrazení ostatních od podobného jednání.  

Právě poslední z uvedených - náhrada škody s trestní funkcí činí v praxi větší problémy, 

když tento institut angloamerického práva české právo nejen nezná, při jeho aplikaci v českém 

právním řádu by mohlo dojít i k rozporu se zásadou presumpce neviny, neboť v případě, že 

škůdce neunese důkazní břemeno, nebude soud v souladu s uvedenými zásadami zjišťovat 

pravdu ani nebude považovat škůdce za nevinného, ale rovnou uloží trest. S odkazem na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu,727 které naznačuje, že náhrada škody s trestní funkcí nemusí být v 

českém právním řádu do budoucna vyloučeným institutem, se však autorka domnívá, že lze 

předpokládat další prolínání obou právních systémů, a právě institut náhrady škody s trestní 

funkcí je dle výše uvedeného jedním z institutů, se kterými se český právní řád a judikatura 

českých soudů bude stále častěji setkávat. 

Z mediálního ohlasu, které tyto náhrady škody s trestní funkcí provázejí, a zejména 

z tvrzených astronomických částek, kterých tyto náhrady škody s trestní funkcí mají dosahovat, 

                                                 

727 Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 3157/2013, ze dne 22. 8. 2014. 



 

 

 

 

164 

 

by se mohlo zdát, že se jedná o významnou součást náhrad nemajetkové újmy. Dle předložených 

výzkumů však tvoří náhrady škody s trestní funkcí pouhá tři procenta všech soudy přiznaných 

náhrad. Je spravedlivé doplnit, že velká část žalob na náhradu nemajetkové újmy však nekončí 

rozhodnutím soudu, nýbrž uzavřením mimosoudní dohody mezi škůdcem a poškozeným. 

Vzhledem k neveřejnosti těchto dohod však nelze tyto údaje žádným způsobem zjistit a 

analyzovat. 

První část hlavní zkoumané teze, tedy zda výběr právního řádu Spojených států 

amerických, která je dlouhodobě i laickou veřejností považována za, pokud jde o náhrady škody, 

značně velkorysou je skutečně vhodný. Tedy zda očekávaná výše náhrady škody je skutečně 

vyšší než v obdobných případech v České republice a pokud ano, tak v jakém poměru, byla 

zodpovězena ve třetí části druhé kapitoly této práce. Pro analýzu judikatury s ohledem na výši 

nemajetkové újmy ve Spojených státech amerických byly použity studie zpracované společností 

Thomson Reuters, uveřejněné v databázi Personal Injury Verdict Reviews, pro analýzu české 

judikatury pak judikáty zveřejněné Centrem dopravního výzkumu ve spolupráci s Nejvyšším 

soudem České republiky v databázi DATANU. Vzhledem nedostupnosti relevantního vzorku dat 

v České republice do roku 2007 a od roku 2017, byly komparovány výše náhrady nemajetkové 

újmy v letech 2008 až 2016.  

Dalším negativem, které se projevilo při zpracování této práce, bylo velice časté uvádění 

pouze celkové výše náhrady újmy v odůvodněních rozsudků, a to jak českými, tak americkými 

soudy. V mnoha případech tak například soudce uvádí odůvodnění k jednotlivým nárokům, jako 

je nárok na náhradu za bolest a utrpení a ztrátu radosti ze života, ale na konci rozsudku uvádí 

pouze jednu celkovou částku, zahrnující všechny dílčí nároky.  

Průměrná výše náhrady za nemajetkovou újmu přiznaná americkými soudy v letech 2008 

– 2016 byla 997.727 USD. Naproti tomu průměrná výše náhrady přiznaná českými soudy ve 

stejném období byla 284.921CZK. Medián náhrady za nemajetkovou újmu byl za zkoumané 

období 71.609 USD, zatímco v České republice se jednalo o 31.200 CZK. Tento údaj však sám o 

sobě  není vypovídající, když z něj nelze určit, o jak vysokou náhradu se jedná pro poškozeného 

v jeho skutečném světě, v podmínkách ve kterých se právě nachází, když základním účelem 

náhrady újmy je právě „zmírnění nepříznivých stavů vzniklých škodlivým zásahem do 

osobnostní sféry poškozeného, případně poskytnutí poškozenému možnosti, aby si těžko 

měřitelné a na peníze ne zcela spolehlivě a exaktně převoditelné potíže nemajetkového 
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charakteru vykompenzoval tím, že si pomocí prostředků či předmětů pořízených za poskytnutou 

náhradu zpříjemní či usnadní život.“728 Proto byly tyto částky přepočteny diskontovanou 

hodnotu přepočtenou na reálnou kupní sílu v České republice v příslušných letech. Průměrná 

přepočtená reálná hodnota odškodnění v těchto letech je čtyřiadvacetkrát vyšší a mediánová 

čtrnáctkrát vyšší ve Spojených státech amerických než v České republice. 

 

Třetí část 

Nejvýznamnějšími právními předpisy v oblasti odpovědnosti leteckého dopravce za 

škodu jsou mezinárodní přímé normy – Varšavská úmluva o sjednocení některých pravidel o 

mezinárodní letecké přepravě a její dodatky a úmluvy, jež společně tvoří tzv. Varšavský systém, 

a Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě. Z 

evropských předpisů jsou to pak zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké přepravě v 

případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení Rady 

(ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod. 

Oba mezinárodní dokumenty a dodatky Varšavské úmluvy a její novelizace vycházejí ze 

stejného konceptu náhrady újmy na zdraví, náhrady škody za zpoždění cestujících a zavazadel a 

náhrady za ztrátu, poškození a zničení zavazadel a nákladu. Z pohledu této práce jsou relevantní 

zejména náhrada újmy na zdraví a náhrada škody za zpoždění cestujících, které je způsobilé 

vyvolat emocionální újmu na straně cestujících.  

Oba mezinárodní dokumenty také vycházejí z principu nastavení tzv. horních 

(maximálních) limitů odpovědnosti leteckého dopravce za škody, ke kterým může při přepravě 

dojít. Takové nastavení bylo době přijetí Varšavské úmluvy považováno za nezbytné pro 

ochranu tehdejšího teprve se rozvíjejícího leteckého průmyslu před důsledky katastrofických 

ztrát, které by nebylo možné pokrýt odpovídajícím pojistným krytím a v minulosti vedlo 

k velkým rozporům při přijímání a novelizacích Varšavské úmluvy. Největším kritikem těchto, 

                                                 

728 VOJTEK, Petr. PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy. Brno: 11-

12/2017, s. 346-352. 
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z pohledu ekonomicky vyspělých států, nízkých limitů odpovědnosti leteckého dopravce byly 

právě Spojené státy americké, které z důvodu nenavýšení, resp. nedostatečného navýšení 

odpovědnostních limitů nepřistoupily k dodatkům Varšavské úmluvy. To vedlo k vysoké 

roztříštěnosti mezinárodní úpravy, kdy ne všechny smluvní strany Varšavské úmluvy přistoupily 

také k těmto novelizacím, což vedlo k situaci, kdy pro různé státy platily různé režimy 

odpovědnosti a následně k přijetí Montrealské úmluvy v roce 1999. 

Pokud se jedná o náhradu újmy na zdraví, Varšavská úmluva ve svém francouzském 

originálu upravuje odpovědnost dopravce za „škodu, jež nastala tím, že cestující byl usmrcen, 

zraněn nebo utrpěl jakékoli jiné poškození na těle, stala-li se nehoda, která způsobila škodu, v 

letadle nebo při jakýchkoliv operacích spojených s nastoupením do letadla a vystoupením 

z něho.“ Pro poškození na těle používá úmluva, bez dalšího upřesnění nebo výkladu, pojem 

„lésion corporelle.“ Z uvedeného znění je zřejmé, že Varšavská úmluva se vztahuje na fyzická 

zranění cestujících, otázkou je působnost úmluvy na zranění emocionálního charakteru. To bylo 

ve Spojených státech amerických předmětem velkých diskusí. V roce 1974 došel Odvolací soud 

v New Yorku ve věci Rosman v. Trans World Airlines, Inc729 k závěru, že nároky na náhradu 

psychické či emocionální újmy, které přímo nevyplývají ze zranění fyzického, nebo jen 

nezakládají, nejsou dle Varšavské úmluvy nahraditelné. Vzhledem k výlučnosti Varšavské 

úmluvy k odpovědnosti leteckého dopravce tak taková újma nebyla nahraditelná podle žádných 

vnitrostátních předpisů.730 V roce 1978 došlo vynesením rozsudku Nejvyššího soudu ve 

Westchester County ve věci Palagonia v. Trans World731 k odklonu od této judikatury, když soud 

připustil její aplikovatelnost na újmu čistě psychického rázu. Tento odklon byl posléze opět 

navrácen do původního stavu, a to na základě rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států ve 

věci Eastern Airlines v. Floyd.732 Ten vyložil, že letecký dopravce nenese odpovědnost podle čl. 

                                                 

729 Rozsudek Odvolacího soudu v New Yorku (Court of Appeals of the State of New York) ve věci Rosman v. Trans 

World Airlines, Inc., ze dne 13. června 1974, 34 N.Y.2d 385 (1974). 

730 Rozsudek Odvolacího soudu USA (U.S. Court of Appeals, Second Circuit) ve věci El Al Israel Airlines, Ltd. v. 

Tsui Yuan Tseng, ze dne 12. ledna 1999, 525 U.S. 155 (1999). 

731 Rozsudek Nejvyššího soudu ve Westchester County (Supreme Court of Westchester County) ve věci Palagonia 

v. Trans World, ze dne 28. prosince 1978, 110 Misc. 2d 478 (N.Y. Misc. 1978). 

732 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ve věci Eastern Airlines v. Floyd, 

ze dne 17. dubna 1991, 499 U.S. 530 (1991). 
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17 Varšavské úmluvy za „čistě duševní zranění,“ pokud nehoda nevedla ke „smrti, fyzickému 

zranění nebo fyzickému projevu zranění.“ Recentní judikatura soudů Spojených států 

amerických stále odkazuje právě na tento rozsudek. Stejný výklad k nárokům na náhradu 

psychické či emocionální újmy, které přímo nevyplývají ze zranění fyzického, nebo je 

nezakládají, lze zaznamenat i v judikatuře evropských soudů. Mnohost pramenů v tomto období 

a jejich dostupnost je však výrazně nižší.  

Pokud se jedná o náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou cestujícím z důvodu 

zpoždění, zrušení letu či odepření nástupu na palubu, americká733 i evropská judikatura od přijetí 

Varšavské úmluvy přistupují k náhradě v těchto případech, pouze pokud dojde ke skutečné 

škodě, vyčíslitelné v penězích. V zemích Evropské unie je však možné v posledních dvaceti 

letech pozorovat odklon od tohoto výkladu, kdy je s odkazem na čl. 19 Varšavské úmluvy 

nahrazována i nemajetková újma spočívající v „zahanbení a emocionálním diskomfortu.“734 

Při přijímání Montrealské úmluvy bylo očekáváno, že judikatura k Varšavské úmluvě a 

jejím dodatkům bude považována za závaznou i pro soudní spory vzniklé po přijetí a dle 

Montrealské úmluvy.735 To bylo také potvrzeno soudy736 v obou zkoumaných právních řádech. 

V případě psychické újmy na zdraví, o níž bylo pojednáno výše, však toto očekávání nebylo 

naplněno, když Montrealská úmluva v čl. 17 upravuje odpovědnost leteckého dopravce za 

„škody následkem smrti nebo zranění cestujícího, pokud k nehodě, která způsobila smrt nebo 

zranění, došlo na palubě letadla nebo během činností při nástupu do letadla nebo výstupu z něj.“ 

Pojem zranění je ještě méně určitý, než pojem „poškození na těle,“ používaný Varšavskou 

úmluvou. Ještě v roce 2011 byla evropskými soudy uznávána náhrada psychické újmy pouze 

v případech, kdy tato psychická újma, vedla k vážným ztrátám na zdraví. V recentní evropské 

                                                 

733 Rozsudek Odvolacího soudu USA (United States Court of Appeals) ve věci Archibald v. Pan American Wolrd 

Airways, Inc., ze dne 12. května 1972, 460 F.2d 14. 

734 Rozsudek Okresního soudu v Harlemu (ND) ve věci Opera Select v. KLM Royal Dutch Airlines, ze dne 1. srpna 

2000. 

735 Tato skutečnost byla dána především faktem, že jedním z cílů Montrealské úmluvy bylo také vyjasnění některých 

pojmů uvedených ve Varšavské úmluvě, resp. varšavském systému, které byly upřesněny judikaturou. 

736 Rozsudek Okresního soudu v Západním Washingtonu (U.S. District Court for the Western District of 

Washington at Seattle) ve věci Heinemann v. United Airlines, ze dne 5. května 2011, 2:2011cv00002. 
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judikatuře se můžeme setkat s uznáním i psychické újmy jako samostatného nároku. Recentní 

americká judikatura737 stále s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu Spojených států ve věci 

Eastern Airlines v. Floyd,738 z roku 1991, vycházející z úpravy Varšavské úmluvy, uvedený 

výše, trvá na působnosti Montrealské úmluvy pouze na případy psychické újmy, která je 

navázána na fyzické projevy zranění. 

Obdobný vývoj lze pozorovat u sporů o náhradu nemajetkové újmy způsobené 

zpožděním, zrušením letu, či odepřením nástupu na palubu letadla. Zatímco soudy Spojených 

států amerických takové náhrady přiznávají v pouze v případech skutečně vzniklých škod 

majetkového charakteru, dle výkladu uvedeného v rozsudku SDEU ve věci Axel Walz v. 

Clickair SA, závazného pro členské státy Evropské unie, zahrnuje čl. 22 odst. Montrealské 

úmluvy zahrnuje jak majetkovou, tak nemajetkovou újmu. 

Spojené státy americké a letečtí dopravci se sídlem ve Spojených státech amerických jsou 

častým kritikem evropských nařízení739 a rozhodnutí SDEU,740 kterými se nejrůznějšími způsoby 

fakticky741 rozšiřuje odpovědnost leteckých dopravců. Byly to však právě Spojené státy, které 

v osmdesátých letech minulého století prostřednictvím tzv. doplňkových kompenzačních plánů 

rozšiřovaly odpovědnost leteckých dopravců vůči cestujícím a jejich povinnosti. Je spravedlivé 

dodat, že iniciativa orgánů Evropské unie tyto zásahy Spojených států amerických již překonala. 

  

                                                 

737 Je zajímavé, že kanadská judikatura se v tomto případě odklání a následuje vývoj judikatury evropské. 

738 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států (United States Supreme Court) ve věci Eastern Airlines v. Floyd, 

ze dne 17. dubna 1991, 499 U.S. 530 (1991). 

739 Zejména nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla 

náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného 

zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, ze dne 11. února 2004. 

740 Rozsudek SDEU ve věci Christopher Sturgeon a další v. Condor Flugdienst GmbH, ze dne 19. listopadu 2009, C-

402/07 a C-432/07. 

741 I přes vyjádření SDEU, že těmito předpisy a rozhodnutími SDEU není leteckým dopravcům zvyšován rozsah 

jejich povinností, skutečné náklady leteckých dopravců na regulatorní záležitosti, zejména na odškodňování 

cestujících za zpoždění, zrušení letu a odepření nástupu na palubu, dosahují ročně stovek milionů EUR. 
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Nemajetková újma v právní regulaci mezinárodní přepravy 

 

Abstrakt 

 

Práce se zabývá otázkami spojenými s právní úpravou nemajetkové újmy vznikající v 

souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou. Ta se v posledních deseti letech dostává do 

popředí zájmu, zejména evropských institucí.  

První část práce je věnována obecnému teoretickému vymezení nemajetkové újmy jako 

takové a jednotlivým druhům nemajetkové újmy, které mohou při letecké přepravě vznikat. 

Těmi jsou újma na zdraví, emocionální újma způsobená prožitým stresem nebo jinak 

nekomfortní situací, a nemajetková újma způsobená tím, že se cestující kvůli zpoždění, zrušení 

letu nebo odepření nástupu na palubu nedostane včas na místo určení. 

Druhá část práce je věnována srovnání úpravě náhrady nemajetkové újmy v právní 

úpravě České republiky a Spojených států amerických, a to vývoji institutu nemajetkové újmy a 

náhrady této újmy. Pozornost je věnována zejména jednotlivým titulům, které jsou dle příslušné 

právní úpravy nahrazovány a porovnání výše náhrady nemajetkové újmy v rozhodování soudů 

obou zemí. 

Třetí část je věnována úpravě nemajetkové újmy a její náhradě, vznikající v souvislosti s 

mezinárodní leteckou přepravou. Ta je v současnosti na mezinárodní úrovni upravena ve 

Varšavské úmluvě, resp. Varšavském systému a v Montrealské úmluvě, na úrovni evropské pak 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla 

náhrad a pomoci cestujícím v letecké přepravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení 

nebo významného zpoždění letů a v nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého 

dopravce v případě nehod. Zvláštní pozornost je věnována aplikovatelnosti těchto pramenů práva 

na jednotlivé typy nemajetkové újmy - fyzickou újmu na zdraví, psychickou újmu na zdraví, 

emocionální újmu a diskomfort způsobený nepohodlím případně zpožděním cestujících. 
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Non-material damage in the regulation of international transport 

 

Abstract  

The dissertation deals with issues related to the legal regulation of non-material damage 

arising in connection with international air transport. It has been at the forefront of interest 

espceially of the European institutions over the last ten years. 

The first part of the dissertation is devoted to the general theoretical definition of non- 

material damage as such and to individual types of non- material damage that may arise during 

air transport. These are bodily harm, emotional harm caused by stress experienced or otherwise 

uncomfortable, and non-material harm caused by the fact that the passenger does not get to his 

destination in time due to delays, flight cancellations or denied boarding. 

The second part is devoted to the comparison of compensation for non-material damage 

in the Czech Republic and the United States of America, namely the development of the non-

pecuniary damage and compensation for this damage. Particular attention is paid to particular 

titles, which are, according to the relevant legal regulations, replaced and the comparison of the 

compensation of non-material damage in the decisions of the courts of both countries. 

The third part is devoted to the regulation of non-material damage and its compensation, 

arising in connection with international air transport. It is currently regulated at the international 

level in the Warsaw Convention, respectively The Warsaw System and the Montreal 

Convention. At European level it is regulated in Regulation (EC) No 261/2004 of the European 

Parliament and of the Council establishing common rules on compensation and assistance to 

passengers in the event of denied boarding, cancellation or long delay of flights and Council 

Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in the event of accidents. Special attention is 

paid to the applicability of these sources of law to individual types of non-material damage - 

physical injury, mental injury, emotional harm and discomfort caused by inconvenience or delay 

of passengers. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Náhrada újmy na zdraví v judikatuře českých soudů – 

2008 – 2018 
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Náhrada újmy na zdraví v judikatuře českých soudů - 2008 - 2018 
Spisová 
značka 

Datum 
události 

Datum 
rozhodnutí 

Věk Soud Pohla
ví 

Náhrada škody Poznámka Celkov
á výše 
náhrad
y škody 

bolestné ZSU Další nemajetková újma 

požadováno obdrženo požadováno obdrženo požadováno obdrženo 

3 C 
53/2010  

04.02.200
8 

14.11.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Chrudimi  

Muž 

11040 11040 24000 24000 0 0 

  35 
040 
Kč 

4 C 
49/2011  

09.02.200
8 

25.10.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Pelhřimově  

Muž 

0 0 504000 340200 0 0 

  340 
200 
Kč 

6 C 
40/2010  

09.03.200
8 

11.10.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Muž 

106200 84960 108000 67200 0 0 

  152 
160 
Kč 

8 C 
200/2010  

15.03.200
8 

23.05.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Benešově  

Muž 

88320 79488 180000 162000 0 0 

  241 
488 
Kč 

11 C 
64/2012  

21.04.200
8 

08.08.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Jablonci 
nad Nisou  

Žen
a 

98400 98400 114000 114000 0 0 

  212 
400 
Kč 

14 Co 
103/2012  

24.06.200
8 

15.08.201
1 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Plzni  

Muž 

0 0 50400 50400 0 0 

  50 
400 
Kč 

6 C 
38/2010  

13.07.200
8 

13.12.201
1 

32 Okresní 
soud ve 
Žďáru nad 
Sázavou 

Muž 

28800 28800 288000 288000 0 0 

  316 
800 
Kč 

31 C 
65/2011  

09.10.200
8 

18.10.201
2 

25 Městský 
soud v 
Brně  

Žen
a 

0 0 1776000 1776000 0 0 

  1 
776 
000 
Kč 

36 C 
235/2010  

25.10.200
8 

26.03.201
2 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

0 0 0 0 0 600000 

 
navazuje na trestní 
řízení, na 
bolestném a ZSU 
vyplaceno 400.000 
Kč pojišťovnou. 

600 
000 
Kč 

255 C 
155/2010  

01.12.200
8 

28.05.201
2 

N/
a 

Městský 
soud v 
Brně  

Muž 

177330 162480 0 0 0 0 

  162 
480 
Kč 

5 T 
79/2009  

13.12.200
8 

20.01.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Teplicích  

Žen
a 131400 131400 132000 132000 0 0 

  263 
400 
Kč 

10 C 
26/2012  

17.12.200
8 

05.12.201
2 

32 Okresní 
soud v 
Blansku 

Muž 

32400 32400 432000 432000 0 0 

  464 
400 
Kč 

50 C 
70/2011  

15.04.200
9 

20.07.201
3 

23 Městský 
soud v 
Brně  

Muž 

            

  0 Kč 

2 T 
131/2010  

27.04.200
9 

19.08.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Labem  

Muž 

85440 85440 0 0 0 0 

  85 
440 
Kč 

2 T 
131/2010  

27.04.200
9 

19.08.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Labem  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

27 Co 
429/2017  

01.07.200
9 

21.03.201
8 

29 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Muž 

0 0 7000000 3528000   0 

  3 
528 
000 
Kč 

10 C 
49/2012  

01.07.200
9 

23.05.201
7 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Chrudimi  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

1 T 
121/2011  

21.08.200
9 

02.08.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud Brno-
venkov 

Muž 

7800 7800 0 0 0 0 

  7 
800 
Kč 

5 C 
100/2012  

30.08.200
9 

04.09.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Klatovech 

Žen
a 35160 28128 84000 67200 0 0 

  95 
328 
Kč 

10 C 
86/2013  

04.09.200
9 

12.02.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Přerově  

Žen
a 182670 182670 303840 303840 0 0 

  486 
510 
Kč 

17 T 
25/2011  

20.09.200
9 

25.05.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud ve 
Znojmě  

Muž 

265608 159365 0 0 0 0 

  159 
365 
Kč 

2 T 
84/2010  

31.10.200
9 

27.10.201
0 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Břeclavi  

Muž 

150120 150120 0 0 0 0 

  150 
120 
Kč 

23 C 
46/2012  

06.11.200
9 

06.11.201
2 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Ostravě 

Žen
a 54600 54600 120000 120000 0 0 

  174 
600 
Kč 

2 T 
99/2011  

29.11.200
9 

08.02.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Litoměřicíc
h 

Muž 

27600 27600 0 0 0 0 

  27 
600 
Kč 

1 T 
140/2010  

02.01.201
0 

09.11.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Ostravě 

Muž 

31200 24960 0 0 0 0 

  24 
960 
Kč 

3 T 
49/2010  

24.02.201
0 

23.09.201
0 

72 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Žen
a 220950 220950 0 0 0 0 

  220 
950 
Kč 

https://www.datanu.cz/pripadwiev/349/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/349/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/43/
https://www.datanu.cz/soud/43/
https://www.datanu.cz/soud/43/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/377/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/377/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/76/
https://www.datanu.cz/soud/76/
https://www.datanu.cz/soud/76/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/327/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/327/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/379/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/379/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/31/
https://www.datanu.cz/soud/31/
https://www.datanu.cz/soud/31/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/357/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/357/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/50/
https://www.datanu.cz/soud/50/
https://www.datanu.cz/soud/50/
https://www.datanu.cz/soud/50/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/332/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/332/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/13/
https://www.datanu.cz/soud/13/
https://www.datanu.cz/soud/13/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/307/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/307/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/106/
https://www.datanu.cz/soud/106/
https://www.datanu.cz/soud/106/
https://www.datanu.cz/soud/106/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/304/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/304/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/337/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/337/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/14/
https://www.datanu.cz/soud/14/
https://www.datanu.cz/soud/14/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/306/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/306/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/313/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/313/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/96/
https://www.datanu.cz/soud/96/
https://www.datanu.cz/soud/96/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/342/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/342/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/33/
https://www.datanu.cz/soud/33/
https://www.datanu.cz/soud/33/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/345/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/345/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/soud/20/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/314/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/314/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/100/
https://www.datanu.cz/soud/100/
https://www.datanu.cz/soud/100/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/321/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/321/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/100/
https://www.datanu.cz/soud/100/
https://www.datanu.cz/soud/100/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/582/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/582/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/581/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/581/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/43/
https://www.datanu.cz/soud/43/
https://www.datanu.cz/soud/43/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/302/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/302/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/34/
https://www.datanu.cz/soud/34/
https://www.datanu.cz/soud/34/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/354/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/354/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/59/
https://www.datanu.cz/soud/59/
https://www.datanu.cz/soud/59/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/375/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/375/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/78/
https://www.datanu.cz/soud/78/
https://www.datanu.cz/soud/78/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/309/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/309/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/108/
https://www.datanu.cz/soud/108/
https://www.datanu.cz/soud/108/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/299/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/299/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/37/
https://www.datanu.cz/soud/37/
https://www.datanu.cz/soud/37/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/384/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/384/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/358/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/358/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/64/
https://www.datanu.cz/soud/64/
https://www.datanu.cz/soud/64/
https://www.datanu.cz/soud/64/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/373/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/373/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/74/
https://www.datanu.cz/soud/74/
https://www.datanu.cz/soud/74/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/330/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/330/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/81/
https://www.datanu.cz/soud/81/
https://www.datanu.cz/soud/81/
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2 T 
189/2010  

29.04.201
0 

02.11.201
0 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Semilech  

Muž 

12000 12000 0 0 0 0 

  12 
000 
Kč 

2 T 
189/2010  

29.04.201
0 

02.11.201
0 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Semilech  

Žen
a 44580 44580 0 0 0 0 

  44 
580 
Kč 

14 T 
21/2010  

10.06.201
0 

21.12.201
0 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Náchodě  

Muž 

2520 2520 0 0 0 0 

  2 
520 
Kč 

34 C 
51/2012  

01.07.201
0 

01.10.201
2 

N/
a 

Krajský 
soud v Ústí 
nad Labem  

Žen
a 0 0 0 0 150000,- 100000 

  100 
000 
Kč 

34 C 
51/2012  

01.07.201
0 

01.10.201
2 

35 Krajský 
soud v Ústí 
nad Labem  

Muž 

0 0 0 0 750000,- 300000 

Bylo požadováno 
750.000,- Kč. 
Žalobce je syn 
poškozených - muž 
i žena utrpěli 
ztrátu 
soběstačnosti. 

300 
000 
Kč 

34 C 
51/2012  

01.07.201
0 

01.10.201
2 

N/
a 

Krajský 
soud v Ústí 
nad Labem  

Žen
a 0 0 0 0 150000,- 100000 

  100 
000 
Kč 

2 C 
17/2012  

14.07.201
0 

20.03.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Prachaticíc
h 

Muž 

117120 117120 352000 96000 0 0 

  213 
120 
Kč 

24 C 
315/2011  

29.07.201
0 

20.06.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud Brno-
venkov 

Žen
a 3600 3600 0 0 0 0 

  3 
600 
Kč 

23 C 
19/2012  

06.08.201
0 

24.01.201
3 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Ostravě 

Muž 

21600 21600 0 0 0 25000 

  46 
600 
Kč 

2 T 
18/2011  

14.08.201
0 

22.03.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Havlíčkově 
Brodě  

Muž 

671520 671520 614400 614400 0 0 

  1 
285 
920 
Kč 

24 C 
471/2011  

24.08.201
0 

21.06.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Lounech  

Žen
a ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO 

    

102 T 
204/2011  

13.09.201
0 

17.10.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Karviné 
pobočka 
Havířov  

Muž 

18800 18800 0 0 0 0 

  18 
800 
Kč 

102 T 
204/2011  

13.10.201
0 

17.10.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Karviné 
pobočka 
Havířov  

Muž 

5400 5400 0 0 0 0 

  5 
400 
Kč 

21 T 
137/2011  

31.10.201
0 

15.08.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Břeclavi  

Žen
a 

20700 20700 60000 60000 240000 240000 

Při nehodě došlo k 
úmrtí otce 
poškozené, 
obdržela 240.000 
Kč. 

320 
700 
Kč 

3 T 
18/2011  

21.01.201
1 

25.10.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 9000 9000 0 0 0 0 

  9 
000 
Kč 

9 T 
112/2011  

11.03.201
1 

02.09.201
1 

35 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

14 T 
51/2011  

01.04.201
1 

06.02.201
2 

58 Okresní 
soud v 
Náchodě  

Žen
a 68160 52320 96000 0 0 0 

  52 
320 
Kč 

11 C 
106/2013  

09.04.201
1 

12.09.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Blansku 

Žen
a 79200 79200 18000 18000 0 0 

  97 
200 
Kč 

11 C 
134/2011  

15.04.201
1 

30.05.201
2 

29 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Muž 

0 0 0 0 0 50000 

 
Žalobci se 
domáhají 
nemajetkové újmy 
z důvodu zásahu 
do osobnostních 
práv, a to práva na 
rodinný život a 
soukromí po úrazu 
poškozeného, u 
kterého přetrvává 
apalický stav, je 
stále v bezvědomí. 
Požadované částky 
kráceny vzhledem 
k majetkovým 
poměrům 
žalovaného. 
Rozsudek navazuje 
na trestní řízení 

50 
000 
Kč 

11 C 
134/2011  

15.04.201
1 

30.05.201
2 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Žen
a 

0 0 0 0 0 450000 

 
Žalobci se 
domáhají 
nemajetkové újmy 
z důvodu zásahu 

450 
000 
Kč 
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do osobnostních 
práv, a to práva na 
rodinný život a 
soukromí po úrazu 
poškozeného, u 
kterého přetrvává 
apalický stav, je 
stále v bezvědomí. 
Požadované částky 
kráceny vzhledem 
k majetkovým 
poměrům 
žalovaného. 
Rozsudek navazuje 
na trestní řízení 

19 Co 
126/2018  

29.04.201
1 

22.05.201
8 

38 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

722400 126420 528000 211200   0 

  337 
620 
Kč 

19 C 
126/2018  

29.04.201
1 

29.12.201
7 

38 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

722400 126420 528000 120000   0 

  246 
420 
Kč 

9 T 
46/2012  

09.05.201
1 

02.05.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Karviné  

Žen
a 47280 47280 0 0 0 0 

  47 
280 
Kč 

3 T 
16/2012  

21.05.201
1 

20.12.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Kladně  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

17 T 
105/2012  

22.05.201
1 

08.10.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud ve 
Znojmě  

Muž 

46320 46320 54000 54000 150000,- 100000 

  200 
320 
Kč 

6 To 
350/2013  

23.05.201
1 

14.11.201
3 

33 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Muž 

404400 404400 709200 709200 1000000 300000 

  1 
413 
600 
Kč 

10 T 
383/2011  

28.06.201
1 

04.09.201
2 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Praze  

Žen
a 654300 654300 0 0 0 0 

  654 
300 
Kč 

3 T 
181/2011  

04.07.201
1 

15.12.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 6000 6000 0 0 0 0 

  6 
000 
Kč 

3 T 
181/2011  

04.07.201
1 

15.12.201
1 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 5400 5400 0 0 0 0 

  5 
400 
Kč 

5 To 
236/2012  

23.07.201
1 

13.06.201
2 

14 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 105000 21000 0 0 0 0 

  21 
000 
Kč 

3 T 
26/2012  

23.08.201
1 

23.02.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Muž 

218400 152880 0 0 0 0 

  152 
880 
Kč 

1 T 
129/2012  

24.09.201
1 

08.10.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Chrudimi  

Muž 

19440 19440 0 0 0 0 

  19 
440 
Kč 

2 T 
3/2012  

31.10.201
1 

29.02.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Domažlicíc
h 

Žen
a 

55200 27600 0 0 0 0 

  27 
600 
Kč 

3 T 
49/2012  

30.11.201
1 

29.03.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

17 T 
185/2012  

07.12.201
1 

25.03.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud ve 
Znojmě  

Žen
a 21600 21600 0 0 0 0 

  21 
600 
Kč 

6 C 
23/2014  

11.12.201
1 

21.07.201
5 

N/
a 

Okresní 
soud 
Praha-
západ 

Žen
a 

12600 12600 0 0 0 0 

  12 
600 
Kč 

5 T 
222/2012  

25.02.201
2 

16.01.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Labem  

Muž 

243200 43200 0 0 0 0 

  43 
200 
Kč 

3 T 
53/2012  

22.03.201
2 

17.12.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Kladně  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

36 C 
188/2014  

02.05.201
2 

03.10.201
4 

37 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Muž 

140400 140400 10000000 2232525 0 0 

  2 
372 
925 
Kč 

10 T 
276/2013  

12.05.201
2 

13.08.201
3 

N/
a 

Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

124200 62100 0 0 0 0 

  62 
100 
Kč 

3 T 
159/2012  

14.05.201
2 

17.10.201
2 

N/
a 

Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 4800 4800 0 0 0 0 

  4 
800 
Kč 

3 T 
61/2012  

26.05.201
2 

29.08.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Kladně  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

3 T 
61/2012  

26.05.201
2 

29.08.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Kladně  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

4 T 08.07.201 14.01.201 N/ Okresní Žen 114000 57000 0 0 0 0   57 
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191/2012  2 3 a soud v 
Opavě  

a 000 
Kč 

14 T 
134/2013  

24.08.201
2 

22.11.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Lounech  

Žen
a 15600 15600 0 0 0 0 

  15 
600 
Kč 

15 T 
134/2013  

24.08.201
2 

22.11.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Lounech  

Žen
a 36720 36720 48000 48000 0 0 

  84 
720 
Kč 

15 T 
134/2013  

24.08.201
2 

22.11.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Lounech  

Žen
a 174060 174060 72000 72000 0 0 

  246 
060 
Kč 

15 T 
134/2013  

24.08.201
2 

22.11.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Lounech  

Žen
a 10800 10800 0 0 0 0 

  10 
800 
Kč 

9 T 
65/2013  

31.08.201
2 

21.11.201
3 

N/
a 

Městský 
soud v 
Brně  

Žen
a 81200 31200 0 0 0 0 

  31 
200 
Kč 

9 T 
27/2013  

10.10.201
2 

30.04.201
3 

N/
a 

Městský 
soud v 
Brně  

Žen
a 8100 8100 0 0 0 0 

  8 
100 
Kč 

2 T 
258/2013  

13.10.201
2 

09.10.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud ve 
Svitavách 

Muž 

4800 4800 0 0 0 0 

  4 
800 
Kč 

2 T 
258/2013  

13.10.201
2 

09.10.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud ve 
Svitavách 

Žen
a 7440 7440 0 0 0 0 

  7 
440 
Kč 

7 To 
39/2017  

01.03.201
3 

15.02.201
7 

10 Městský 
soud v 
Praze  

Muž 

50000 0 300000 0   100000 

Psychická újma  z 
týrání 

100 
000 
Kč 

2 T 
263/2015  

01.03.201
3 

11.10.201
6 

10 Obvodní 
soud pro 
Prahu 2  

Muž 

50000 0 300000 0 150000 100000 

Nemajetkovou 
újmu na 
přirozených 
právech  

100 
000 
Kč 

3 To 
384/2016  

02.04.201
3 

26.09.201
6 

37 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Žen
a 

11040 2555 90000 0 0 0 

  2 
555 
Kč 

3 T 
123/2014  

02.04.201
3 

14.03.201
6 

37 Okresní 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Žen
a 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 T 
127/2014  

12.04.201
3 

23.06.201
5 

63 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO 

    

4 Tdo 
444/2015  

12.04.201
3 

30.04.201
5 

63 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Muž 

26640 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

10 To 
350/2014  

12.04.201
3 

11.12.201
4 

63 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO 

    

37 T 
116/2015  

28.04.201
3 

17.08.201
5 

26 Okresní 
soud 
Praha-
východ 

Muž 

15000 15000 0 0 0 0 

  15 
000 
Kč 

20 T 
10/2014  

07.05.201
3 

07.01.201
5 

65 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Muž 

6000 6000 0 0 0 0 

  6 
000 
Kč 

1 T 
26/2014  

08.05.201
3 

21.01.201
5 

33 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Muž 

12000 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

2 T 
80/2013  

08.05.201
3 

10.12.201
3 

N/
a 

Okresní 
soud v 
Kolíně  

Muž 

13200 13200 0 0 0 0 

  13 
200 
Kč 

4 Tdo 
793/2015  

20.07.201
3 

18.08.201
5 

30 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Žen
a 609600 304800,- 

2755754,7
0, 

0 0 0 

    

4 Tdo 
793/2015  

20.07.201
3 

18.08.201
5 

61 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Žen
a 88800 88800 0 0 0 0 

  88 
800 
Kč 

14 To 
381/2014  

20.07.201
3 

11.02.201
5 

30 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h pobočka 
Tábor  

Žen
a 

609600 609600 0 0 
2755754,70
,- 

0 

Z rozhodnutí 
soudu I. stupně 
plyne, že 
poškozená se k 
trestnímu řízení 
připojila s nárokem 
na náhradu 
nemajetkové újmy 
v celkové výši 
2.755.754,70,- Kč, 
bližší vnitřní 
skladba této částky 
však není zřejmá. 
Soud I. stupně 
přiznal pouze část 
bolestného (viz 

609 
600 
Kč 
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výše), se zbytkem 
nároku 
poškozenou 
odkázal na řízení 
ve věcech 
občanskoprávních 
s odůvodněním, že 
by prokazování 
přesné výše škody 
přesahovalo rámec 
trestního řízení. 
Odvolací soud 
tento postup 
aproboval. 
Uplatněná částka 
pravděpodobně 
souvisela s 
trvalými následky 
na zdraví 
poškozené - v 
důsledku zranění 
ochrnula na 
všechny končetiny, 
je závislá na 
dýchacím přístroji, 
nekomunikuje, 
pouze artikuluje, 
musí být uměle 
vyživována sondou 
zavedenou do 
žaludku, trpí 
poúrazovou 
poruchou zraku, 
přičemž tento stav 
nelze zvrátit 
žádným léčebným 
úkonem. 

14 To 
381/2014  

20.07.201
3 

11.02.201
5 

61 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h pobočka 
Tábor  

Žen
a 

609600 609600 0 0 
2755754,70
,- 

0 

  609 
600 
Kč 

8 T 
38/2014  

20.07.201
3 

29.09.201
4 

61 Okresní 
soud v 
Písku 

Žen
a 88800 88800 0 0 0 0 

  88 
800 
Kč 

8 T 
38/2014  

20.07.201
3 

29.09.201
4 

30 Okresní 
soud v 
Písku 

Žen
a 

609600 609600         

 
Z rozhodnutí 
plyne, že 
poškozená se k 
trestnímu řízení 
připojila s nárokem 
na náhradu 
nemajetkové újmy 
v celkové výši 
2.755.754,70,- Kč, 
bližší vnitřní 
skladba této částky 
však není zřejmá. 
Soud přiznal pouze 
část bolestného 
(viz výše), se 
zbytkem nároku 
poškozenou 
odkázal na řízení 
ve věcech 
občanskoprávních 
s odůvodněním, že 
by prokazování 
přesné výše škody 
přesahovalo rámec 
trestního řízení. 
Uplatněná částka 
pravděpodobně 
souvisela s 
trvalými následky 
na zdraví 
poškozené - v 
důsledku zranění 
ochrnula na 
všechny končetiny, 
je závislá na 
dýchacím přístroji, 
nekomunikuje, 
pouze artikuluje, 
musí být uměle 
vyživována sondou 
zavedenou do 
žaludku, trpí 
poúrazovou 
poruchou zraku, 
přičemž tento stav 

609 
600 
Kč 
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https://www.datanu.cz/soud/77/
https://www.datanu.cz/soud/77/
https://www.datanu.cz/soud/77/
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nelze zvrátit 
žádným léčebným 
úkonem. 

66 T 
219/2013  

04.09.201
3 

29.01.201
4 

34 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 

4000 4000 0 

0 
 

 

 

0 5000 

 
Dále přiznal soud 
náhradu 
nemajetkové újmy 
dceři poškozené, 
která byla u 
incidentu 
přítomna. 

9 
000 
Kč 

2 To 
124/2014  

01.10.201
3 

18.12.201
4 

12 Vrchní 
soud v 
Praze  

Muž 

32400 32400 0 0 300000 0 

Dále poškozený 
požadoval 300.000 
Kč jako náhradu 
nemajetkové újmy. 
Soud prvního 
stupně mu 
požadovanou 
částku přiznal, 
neboť je 
nepochybné, že 
jednání škůdce mu 
určitým způsobem 
snížilo kvalitu jeho 
života. Odvolací 
soud naopak 
poškozeného s 
tímto nárokem 
odkázal na řízení 
ve věcech 
občanskoprávních, 
neboť v rozhodnutí 
soudu prvního 
stupně nebyl 
prakticky vůbec 
zdůvodněn. 

32 
400 
Kč 

7 T 
10/2014  

01.10.201
3 

23.10.201
4 

12 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

13 To 
511/2014  

08.10.201
3 

02.12.201
4 

38 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Žen
a 

42000 42000 0 0 0 0 

  42 
000 
Kč 

4 T 
172/2013  

08.10.201
3 

02.10.201
4 

38 Okresní 
soud v 
Pardubicíc
h 

Žen
a 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

1 T 
6/2014  

11.10.201
3 

24.04.201
4 

55 Městský 
soud v 
Praze  

Žen
a 32800 16800 0 0 0 0 

  16 
800 
Kč 

5 T 
119/2014  

28.10.201
3 

29.04.201
5 

52 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Muž 

6000 6000     200000 0 

  6 
000 
Kč 

13 To 
491/2014  

02.11.201
3 

09.12.201
4 

27 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Muž 

87000 87000 0 0 0 0 

  87 
000 
Kč 

1 T 
33/2014  

02.11.201
3 

01.09.201
4 

27 Okresní 
soud v 
Pardubicíc
h 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

1 To 
55/2015  

12.11.201
3 

13.08.201
5 

55 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Muž 

16842 16842 0 0 0 0 

  16 
842 
Kč 

40 T 
14/2014  

12.11.201
3 

09.04.201
5 

55 Krajský 
soud v 
Brně  

Muž 

16842 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

5 To 
105/2015  

03.12.201
3 

18.11.201
5 

52 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Muž 

500000 26400 0 0 0 0 

  26 
400 
Kč 

69 T 
1/2015  

03.12.201
3 

15.07.201
5 

52 Krajský 
soud v 
Brně 
pobočka 
Zlín  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

10 To 
144/2015  

05.01.201
4 

20.08.201
5 

38 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

76555 63455 0 0 0 0 

  63 
455 
Kč 

2 T 
70/2014  

05.01.201
4 

05.03.201
5 

38 Okresní 
soud v 
Rychnově 
nad 
Kněžnou  

Žen
a 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

5 T 12.01.201
4 

03.06.201
5 

64 Okresní Muž 
33923 28897 0 0 0 0 

  28 

https://www.datanu.cz/pripadwiev/660/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/660/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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https://www.datanu.cz/soud/9/
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https://www.datanu.cz/soud/75/
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https://www.datanu.cz/soud/19/
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https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
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https://www.datanu.cz/soud/9/
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163/2014  soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

897 
Kč 

4 T 
280/2014  

17.01.201
4 

29.03.201
7 

38 Okresní 
soud v 
Liberci  

Muž 

208562 208562 0 0   0 

  208 
562 
Kč 

9 T 
207/2014  

20.01.201
4 

13.10.201
4 

27 Městský 
soud v 
Brně  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

9 To 
13/2015  

22.01.201
4 

10.02.201
5 

35 Krajský 
soud v 
Plzni  

Žen
a 

41460 20103 0 0 350000 150000 

Poškozená dále 
požadovala 
nemajetkovou 
újmu ve výši 
350.000 Kč. Soud 
poškozené přiznal 
náhradu ve výši 
150.000 Kč, když 
při určování výše 
přihlédl také k 
majetkovým 
možnostem a 
schopnostem 
škůdce. 

170 
103 
Kč 

9 To 
13/2015  

22.01.201
4 

10.02.201
5 

21 Krajský 
soud v 
Plzni  

Žen
a 

54276 20316 0 0 350000 150000 

Poškozená dále 
požadovala 
nemajetkovou 
újmu ve výši 
350.000 Kč. Soud 
poškozené přiznal 
náhradu ve výši 
150.000 Kč, když 
při určování výše 
přihlédl také k 
majetkovým 
možnostem a 
schopnostem 
škůdce. 

170 
316 
Kč 

1 T 
57/2014  

22.01.201
4 

10.12.201
4 

35 Okresní 
soud Plzeň-
jih  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

1 T 
57/2014  

22.01.201
4 

10.12.201
4 

21 Okresní 
soud Plzeň-
jih  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

5 T 
200/2015  

12.02.201
4 

06.02.201
7 

58 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

55282 0 100512 0   0 

  0 Kč 

7 Tdo 
353/2015  

16.02.201
4 

01.04.201
5 

63 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Žen
a 

216349 216349 0 0 0 800000 

Náhrada přiznána 
již soudem I. 
stupně, z 
odůvodnění jeho 
rozhodnutí však 
není zřejmé, podle 
jakého ustanovení 
NOZ bylo 
postupováno. 
Soud užil obecný 
pojem "náhrada 
nemajetkové 
újmy". Zohlednil 
skutečnost, že 
poškozená má 
trvalé zdravotní 
problémy, nemůže 
se plně věnovat 
činnostem, které 
provozovala před 
útokem, v 
některých 
situacích se 
neobejde bez 
pomoci druhé 
osoby (např. při 
domácích pracech, 
které vzhledem k 
omezení hybnosti 
pravé ruky zvládá 
jen s obtížemi). 
Nárok přiznal v 
uplatněné výši. 

1 
016 
349 
Kč 

8 To 
80/2014  

16.02.201
4 

29.10.201
4 

63 Vrchní 
soud v 
Praze  

Žen
a 

216349 216349 0 0 800000   

 
Náhrada přiznána 
již soudem I. 
stupně, z 
odůvodnění jeho 
rozhodnutí však 
není zřejmé, podle 
jakého ustanovení 
NOZ bylo 
postupováno. 
Soud užil obecný 

216 
349 
Kč 

https://www.datanu.cz/pripadwiev/666/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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https://www.datanu.cz/soud/40/
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https://www.datanu.cz/soud/63/
https://www.datanu.cz/soud/63/
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https://www.datanu.cz/pripadwiev/524/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/20/
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https://www.datanu.cz/soud/13/
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https://www.datanu.cz/soud/80/
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pojem 
"náhradnemajetko
vé újmy". 
Zohlednil 
skutečnost, že 
poškozená má 
trvalé zdravotní 
problémy, nemůže 
se plně věnovat 
činnostem, které 
provozovala před 
útokem, v 
některých 
situacích se 
neobejde bez 
pomoci druhé 
osoby (např. při 
domácích pracech, 
které vzhledem k 
omezení hybnosti 
pravé ruky zvládá 
jen s obtížemi). 
Nárok přiznal v 
uplatněné výši. 

7 T 
7/2014  

16.02.201
4 

28.08.201
4 

63 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

216349 216349 0 0 800000 800000 

 
Z odůvodnění není 
zřejmé, podle 
jakého ustanovení 
NOZ byla částka 
přiznána. Soud 
hovoří obecně o 
"náhradě 
nemajetkové 
újmy". Zohlednil 
skutečnost, že 
poškozená má 
trvalé zdravotní 
problémy, nemůže 
se plně věnovat 
činnostem, které 
provozovala před 
útokem, v 
některých 
situacích se 
neobejde bez 
pomoci druhé 
osoby (např. při 
domácích pracech, 
které vzhledem k 
omezení hybnosti 
pravé ruky zvládá 
jen s obtížemi). 
Nárok přiznal v 
uplatněné výši. 

1 
016 
349 
Kč 

4 Tdo 
1685/201
6 

19.02.201
4 

17.01.201
7 

24 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Žen
a 41415 41415 0 0 100000 100000 

  141 
415 
Kč 

5 To 
39/2016  

19.02.201
4 

15.06.201
6 

24 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Žen
a 41415 41415 0 0 100000 100000 

  141 
415 
Kč 

77 T 
7/2014  

19.02.201
4 

26.08.201
5 

24 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 T 
83/2014  

21.02.201
4 

16.07.201
4 

29 Okresní 
soud v 
Kutné Hoře  

Muž 

182280 182280 0 0 0 0 

  182 
280 
Kč 

4 T 
138/2014  

22.02.201
4 

19.12.201
4 

24 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Žen
a 

5026 5026 0 0 0 0 

  5 
026 
Kč 

4 T 
138/2014  

22.02.201
4 

19.12.201
4 

31 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Muž 

7538 7538 0 0 0 0 

  7 
538 
Kč 

4 T 
138/2014  

22.02.201
4 

19.12.201
4 

24 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Žen
a 

18846 3765 0 0 0 0 

  3 
765 
Kč 

3 To 
559/2014  

25.02.201
4 

24.11.201
4 

39 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Žen
a 

5000 5000 0 0 0 0 

  5 
000 
Kč 

10 T 
145/2014  

25.02.201
4 

27.08.201
4 

39 Okresní 
soud v 
Českém 
Krumlově  

Žen
a 

5000 5000 0 0 0 0 

  5 
000 
Kč 

5 To 
210/2015  

05.03.201
4 

09.09.201
5 

45 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Muž 

23871 23871 0 0 0 0 

  23 
871 
Kč 

72 T 
101/2014  

05.03.201
4 

25.01.201
5 

45 Okresní 
soud v 

Muž 
ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

https://www.datanu.cz/pripadwiev/501/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/501/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/482/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/482/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/482/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/1/
https://www.datanu.cz/soud/1/
https://www.datanu.cz/soud/1/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/481/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/481/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/436/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/436/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/652/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/652/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/62/
https://www.datanu.cz/soud/62/
https://www.datanu.cz/soud/62/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/693/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/693/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/692/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/692/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/691/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/691/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/721/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/721/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/8/
https://www.datanu.cz/soud/8/
https://www.datanu.cz/soud/8/
https://www.datanu.cz/soud/8/
https://www.datanu.cz/soud/8/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/720/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/720/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/545/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/545/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/soud/11/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/544/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/544/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/74/
https://www.datanu.cz/soud/74/
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Ostravě 

10 To 
346/2014  

14.03.201
4 

16.09.201
4 

23 Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

203788 203788 0 0 0 0 

  203 
788 
Kč 

3 T 
26/2014  

14.03.201
4 

08.07.201
4 

23 Okresní 
soud v 
Kladně  

Muž 

203788 203788 0 0 0 0 

  203 
788 
Kč 

8 To 
46/2015  

21.03.201
4 

10.06.201
5 

51 Vrchní 
soud v 
Praze  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

4 T 
12/2014  

21.03.201
4 

23.02.201
5 

51 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

278920 278920 0 0 0 200000 

Nárok přiznán v 
požadované výši. Z 
odůvodnění soudu 
plyne, že se jedná 
spíše o náhradu za 
ztížení 
společenského 
uplatnění - 
přiznání nároku je 
odůvodněno tím, 
že útok měl pro 
poškozeného 
fatální nezvratné 
důsledky na zdraví, 
ztratil levou oční 
kouli, utrpěl 
těžkou organickou 
poruchu osobnosti 
s nevratným 
poškozením 
mozku, je upoután 
na lůžko, není 
schopen pohybu 
apod. Stav kvality 
života 
poškozeného se 
díky ataku 
obžalovaného 
změnil výrazně k 
horšímu. Pojem 
"ztížení 
společenského 
uplatnění" však 
není v odůvodnění 
použit, rozhodnutí 
operuje pouze s 
pojmem 
"nemateriální 
újma". 

478 
920 
Kč 

8 To 
57/2015  

26.03.201
4 

22.07.201
5 

17 Vrchní 
soud v 
Praze  

Žen
a 2513 0 0 0 35000,- 0 

  0 Kč 

8 To 
57/2015  

26.03.201
4 

22.07.201
5 

63 Vrchní 
soud v 
Praze  

Muž 

175200 0 9004953 0 500000,- 0 

  0 Kč 

8 To 
57/2015  

26.03.201
4 

22.07.201
5 

39 Vrchní 
soud v 
Praze  

Žen
a 110563 110563     55000 55000 

Postraumatická 
stresová porucha 

165 
563 
Kč 

4 Tmo 
2/2016  

04.04.201
4 

02.05.201
6 

17 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Žen
a 0 0 655572 300000 0 0 

  300 
000 
Kč 

2 Tm 
8/2015  

04.04.201
4 

25.11.201
5 

17 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

8 To 
98/2014  

25.04.201
4 

16.12.201
5 

43 Vrchní 
soud v 
Praze  

Muž 

49000 49000 0 0 50000 50000 

  99 
000 
Kč 

5 Tdo 
690/2015  

25.04.201
4 

17.06.201
5 

55 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Žen
a 10000 10000 0 0 0 0 

  10 
000 
Kč 

12 To 
4/2015  

25.04.201
4 

11.02.201
5 

55 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

10000 10000 0 0 0 0 

  10 
000 
Kč 

6 T 
250/2014  

25.04.201
4 

13.11.201
4 

55 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

10000 10000 0 0 0 0 

  10 
000 
Kč 

9 T 
7/2014  

25.04.201
4 

16.10.201
4 

43 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

2 T 
119/2014  

27.04.201
4 

06.01.201
5 

37 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Muž 

71615 71615 0 0 0 0 

  71 
615 
Kč 

55 To 
397/2018  

29.04.201
4 

11.12.201
8 

93 Krajský 
soud v Ústí 
nad Labem 
pobočka 
Liberec  

Žen
a 

121871 81247 183689 0 0 0 

  81 
247 
Kč 

4 T 29.04.201
4 

04.06.201
8 

93 Krajský Žen
a 

121871 121871 183689 183689   0 
  305 

https://www.datanu.cz/soud/74/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/651/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/651/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/14/
https://www.datanu.cz/soud/14/
https://www.datanu.cz/soud/14/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/650/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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https://www.datanu.cz/soud/58/
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https://www.datanu.cz/soud/18/
https://www.datanu.cz/soud/18/
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https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
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https://www.datanu.cz/soud/18/
https://www.datanu.cz/soud/18/
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https://www.datanu.cz/soud/18/
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https://www.datanu.cz/pripadwiev/631/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/soud/19/
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https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
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https://www.datanu.cz/soud/18/
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https://www.datanu.cz/pripadwiev/676/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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https://www.datanu.cz/soud/1/
https://www.datanu.cz/soud/1/
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https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
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https://www.datanu.cz/pripadwiev/674/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/674/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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https://www.datanu.cz/soud/49/
https://www.datanu.cz/soud/49/
https://www.datanu.cz/soud/49/
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https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
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https://www.datanu.cz/soud/35/
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https://www.datanu.cz/soud/16/
https://www.datanu.cz/soud/16/
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17/2016  soud v 
Brně  

560 
Kč 

5 To 
37/2015  

01.05.201
4 

13.05.201
5 

20 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Žen
a 0 0 400000 0 0 0 

  0 Kč 

61 T 
1/2015  

01.05.201
4 

16.03.201
5 

20 Krajský 
soud v 
Brně 
pobočka 
Zlín  

Žen
a 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

4 T 
158/2014  

10.05.201
4 

19.04.201
6 

27 Okresní 
soud v 
Liberci  

Žen
a 28143 28143 142392 142392 0 0 

  170 
535 
Kč 

4 T 
148/2014  

18.05.201
4 

14.07.201
5 

39 Okresní 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Žen
a 

63825 63825 0 0 400000 0 

  63 
825 
Kč 

3 T 
224/2014  

24.05.201
4 

28.01.201
5 

67 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 

263844 263844 0 0 160000 160000 

Syn a dcera 
poškozené 
požadovali 
náhradu 
nemajetkové újmy 
za duševní útrapy 
po zvlášť závažném 
ublížení na zdraví 
matky. Soud 
každému z nich 
přiznal 
požadovanou 
částku 80.000 Kč. 

423 
844 
Kč 

10 T 
143/2013  

25.05.201
4 

01.09.201
4 

58 Okresní 
soud v 
Českém 
Krumlově  

Muž 

8792 8792 0 0 0 0 

  8 
792 
Kč 

10 T 
143/2014  

25.05.201
4 

25.05.201
4 

58 Okresní 
soud v 
Českém 
Krumlově  

Muž 

8792 8792 0 0 0 0 

  8 
792 
Kč 

5 T 
64/2015  

01.06.201
4 

25.11.201
5 

52 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 508590 508590 0 0 0 0 

  508 
590 
Kč 

5 T 
64/2015  

01.06.201
4 

23.11.201
5 

54 Krajský 
soud v 
Brně  

Muž 

273643 273643 0 0 0 0 

  273 
643 
Kč 

6 T 
96/2015  

09.06.201
4 

26.01.201
6 

57 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

287213 287213 0 0 0 0 

  287 
213 
Kč 

6 To 
249/2015  

11.06.201
4 

30.07.201
5 

N/
a 

Městský 
soud v 
Praze  

Žen
a 

545026 545026 0 0 800000 600000 

Dále žádali rodiče 
poškozené úhradu 
nemajetkové újmy 
ve výši 300.000,- 
Kč, přítel 
poškozené žádal 
uhradit částku 
200.000,- Kč, 2 
sourozenci 
poškozené 
100.000,- Kč a 
babička poškozené 
částku 100.000,- 
Kč. Soud přiznal 
náhradu rodičům v 
plné požadované 
výši a ostatní 
odkázal s celým 
nárokem na řízení 
ve věcech 
občanskoprávních. 
Bylo prokázáno, že 
dopravní nehoda 
zcela zásadně 
změnila život 
všech členů rodiny. 
Matka poškozené 
celou situaci těžce 
psychicky nese, 
trpí úzkostmi, 
nespavostí, rodina 
měla velký strach o 
život a vynakládá 
značné úsilí na to, 
aby pomohla 
poškozené zpět do 
života. 

1 
145 
026 
Kč 

9 T 
350/2014  

11.06.201
4 

24.02.201
5 

N/
a 

Obvodní 
soud pro 
Prahu 2  

Žen
a 

545026 545026 0 0 800000 600000 

  1 
145 
026 
Kč 

6 T 
110/2014  

11.07.201
4 

23.01.201
5 

21 Okresní 
soud v 

Muž 
36000 14323 0 0 19000 5000 

 
Dále poškozený 

19 
323 

https://www.datanu.cz/pripadwiev/706/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/683/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/683/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/soud/19/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/682/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/682/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/soud/109/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/612/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/612/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/63/
https://www.datanu.cz/soud/63/
https://www.datanu.cz/soud/63/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/665/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/665/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/40/
https://www.datanu.cz/soud/40/
https://www.datanu.cz/soud/40/
https://www.datanu.cz/soud/40/
https://www.datanu.cz/soud/40/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/663/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/663/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/35/
https://www.datanu.cz/soud/35/
https://www.datanu.cz/soud/35/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/591/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/591/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/738/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/738/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/soud/39/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/623/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/623/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/624/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/624/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/soud/7/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/645/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/645/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/49/
https://www.datanu.cz/soud/49/
https://www.datanu.cz/soud/49/
https://www.datanu.cz/soud/49/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/727/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/727/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/17/
https://www.datanu.cz/soud/17/
https://www.datanu.cz/soud/17/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/726/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/726/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/22/
https://www.datanu.cz/soud/22/
https://www.datanu.cz/soud/22/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/664/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/664/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/94/
https://www.datanu.cz/soud/94/
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Táboře  požadoval náhradu 
nemajetkové újmy 
ve výši 19.000 Kč 
za veřejné 
ponížení a útrapy v 
souvislosti se 
svými dalšími 
vztahy, sociálním 
postavením v 
rodné obci a při 
studiu. Soud mu 
přiznal v 
souvislosti s těmito 
útrapami 5.000 Kč. 

Kč 

80 T 
122/2014  

12.07.201
4 

04.02.201
5 

20 Okresní 
soud ve 
Frýdku-
Místku 

Muž 

31285 31285 0 0 115211   

  31 
285 
Kč 

13 T 
16/2015  

18.07.201
4 

25.08.201
5 

40 Okresní 
soud v 
Prostějově  

Muž 

143230 143230 0 0 250000 250000 

  393 
230 
Kč 

7 T 
13/2014  

18.07.201
4 

16.01.201
5 

43 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

10000 10000 0 0 90000 90000 

 
Poškozená dále 
požadovala 
náhradu 
nemajetkové újmy 
ve výši 90.000 Kč. 
Soud ji přiznal v 
plné požadované 
výši. 

100 
000 
Kč 

2 T 
76/2015  

20.07.201
4 

05.11.201
5 

22 Okresní 
soud v 
Berouně  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

4 T 
55/2015  

26.07.201
4 

05.06.201
5 

47 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Muž 

40204 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

2 T 
113/2015  

02.08.201
4 

08.09.201
5 

17 Okresní 
soud v 
Šumperku  

Muž 

2000 600 0 0 0 0 

  600 
Kč 

11 To 
109/2015  

10.08.201
4 

26.05.201
5 

43 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

12564 12564     400000,- 200000,- 

Poškozený žádal 
přiznání náhrady 
za tzv. další 
nemajetkovou 
újmy ve výši 
400.000,- Kč. 
Částku ve výši 
250.000,- Kč 
uplatnil v 
souvislosti se 
strachem o svou 
družku 
(spolujezdkyni), 
kdy s ohledem na 
poranění hlavy a 
páteře nebylo 
dlouho jisté, jaký 
bude výsledek 
léčby. Částku ve 
výši 150.000,- Kč 
pak poškozený 
uplatnil v 
souvislosti se 
zničením jeho 
historického 
vozidla. Vůz dříve 
kompletně 
zrenovoval a byl 
pyšný na výsledek 
své práce, ta však 
přišla v důsledku 
události zcela 
vniveč. Odvolací 
soud shledal jako 
adekvátní náhradu 
částkou 200.000,- 
Kč. 

  

11 To 
109/2015  

10.08.201
4 

26.05.201
5 

46 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Žen
a 

237710 237710   

  
 

 

 

 

 

 

1100000,- 550000 

 
Odvolací soud 
zohlednil, že k 
nehodě došlo 3. 
den dovolené, 
poškozená musela 
absolvovat několik 
operací, 
dlouhodobou 
hospitalizaci v 
Severočeském 
kraji, který byl 
špatně dostupný 
pro její rodinu a 
další hospitalizaci 

787 
710 
Kč 

https://www.datanu.cz/soud/94/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/609/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/609/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/46/
https://www.datanu.cz/soud/46/
https://www.datanu.cz/soud/46/
https://www.datanu.cz/soud/46/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/500/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/500/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/86/
https://www.datanu.cz/soud/86/
https://www.datanu.cz/soud/86/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/677/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/677/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/432/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/432/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/32/
https://www.datanu.cz/soud/32/
https://www.datanu.cz/soud/32/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/734/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/734/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/soud/70/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/696/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/696/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/93/
https://www.datanu.cz/soud/93/
https://www.datanu.cz/soud/93/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/486/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/486/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/484/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/484/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
https://www.datanu.cz/soud/9/
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musela absolvovat 
v Brně poté, co se 
nevstřebal 
hematom na 
hlavě. V důsledku 
ztráty jednoho 
článku palce levé 
ruky a oholení 
části hlavy se 
setkávala se 
společenskými 
dopady vzhledu, s 
reakcí okolí na 
postižení. V době 
události měla před 
svatbou a 
procházela 
obdobím nejistoty, 
zda nepřijde o 
životního partnera. 
Stejně tak prošla 
obdobím obavy z 
rizika ztráty 
zaměstnání. V 
důsledku události 
muselo dojít ke 
zrušení svatby 
dcery poškozené a 
jejímu přesunutí 
na rok 2015. Dne 
30. 10. 2014 
zemřela po těžké 
nemoci matka 
poškozené, které 
poškozená 
nemohla být v 
posledních dnech 
oporou. Žádala 
náhradu ve výši 
1.100.000,- Kč. 

4 T 
9/2015  

10.08.201
4 

16.02.201
5 

43 Okresní 
soud v 
Semilech  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

4 T 
9/2015  

10.08.201
4 

16.02.201
5 

46 Okresní 
soud v 
Semilech  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

3 T 
71/2015  

16.08.201
4 

08.06.201
5 

22 Okresní 
soud v 
Šumperku  

Muž 

11308 11308 0 0 0 0 

  11 
308 
Kč 

13 To 
177/2015  

17.08.201
4 

25.08.201
5 

38 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Muž 

2512 2512 0 0 0 0 

  2 
512 
Kč 

13 To 
177/2015  

17.08.201
4 

25.08.201
5 

57 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Žen
a 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

13 To 
177/2015  

17.08.201
4 

25.08.201
5 

9 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Žen
a 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

13 To 
177/2015  

17.08.201
4 

25.08.201
5 

10 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Žen
a 

2512 2512 0 0 0 0 

  2 
512 
Kč 

3 T 
13/2015  

17.08.201
4 

18.03.201
5 

36 Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 16333 16333 0 0 0 0 

  16 
333 
Kč 

3 T 
13/2015  

17.08.201
4 

18.03.201
5 

10 Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 2512 2512 0 0 0 0 

  2 
512 
Kč 

3 T 
13/2015  

17.08.201
4 

18.03.201
5 

57 Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 15076 15076 0 0 0 0 

  15 
076 
Kč 

3 T 
13/2015  

17.08.201
4 

18.03.201
5 

38 Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Muž 

2512 2512 0 0 0 0 

  2 
512 
Kč 

3 T 
13/2015  

17.08.201
4 

18.03.201
5 

9 Okresní 
soud v Ústí 
nad Orlicí  

Žen
a 6282 6282 0 0 0 0 

  6 
282 
Kč 

I. ÚS 
3715/201
6 

05.09.201
4 

07.02.201
7 

23 Ústavní 
soud České 
republiky  

Muž STÍŽNOST 
ZAMÍTNUT
A 

STÍŽNOST 
ZAMÍTNUT
A 

STÍŽNOST 
ZAMÍTNUT
A 

STÍŽNOST 
ZAMÍTNUT
A 

STÍŽNOST 
ZAMÍTNUT
A 

STÍŽNOST 
ZAMÍTNUT
A 

    

7 Tdo 05.09.201 31.08.201 23 Nejvyšší Muž ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO     

https://www.datanu.cz/pripadwiev/485/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/485/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/90/
https://www.datanu.cz/soud/90/
https://www.datanu.cz/soud/90/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/483/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/483/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/90/
https://www.datanu.cz/soud/90/
https://www.datanu.cz/soud/90/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/695/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/695/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/93/
https://www.datanu.cz/soud/93/
https://www.datanu.cz/soud/93/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/490/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/490/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/494/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/494/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/496/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/496/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/499/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/499/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/soud/10/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/491/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/491/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/497/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/497/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/493/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/493/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/489/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/489/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/soud/101/
https://www.datanu.cz/pripadwiev/495/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
https://www.datanu.cz/pripadwiev/495/?showNulls=6GcJ8VJHBAgcaYjQ7HrXpkW2CgGDz7
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1050/201
6 

4 6 soud České 
republiky  

4 To 
2/2016  

05.09.201
4 

22.03.201
6 

23 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Muž 

132676 132676 36000 0 0 0 

  132 
676 
Kč 

34 T 
1/2015  

05.09.201
4 

11.11.201
5 

23 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

1 T 
64/2015  

18.09.201
4 

11.03.201
6 

40 Okresní 
soud Plzeň-
jih  

Muž 

114332 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

1 T 
64/2015  

18.09.201
4 

11.03.201
6 

39 Okresní 
soud Plzeň-
jih  

Žen
a 98000 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

4 T 
154/2015  

04.10.201
4 

20.10.201
5 

34 Okresní 
soud v 
Novém 
Jičíně  

Muž 

22000 22000 0 0 0 0 

  22 
000 
Kč 

3 T 
62/2015  

25.10.201
4 

25.10.201
4 

32 Okresní 
soud v 
Nymburce  

Žen
a 50000 50000 0 0 0 0 

  50 
000 
Kč 

3 To 
729/2015  

02.11.201
4 

16.03.201
6 

24 Krajský 
soud v 
Brně  

Muž 

10051 10051 0 0 0 0 

  10 
051 
Kč 

2 T 
14/2015  

02.11.201
4 

09.09.201
5 

24 Okresní 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

68 To 
289/2015  

05.11.201
4 

12.11.201
5 

18 Krajský 
soud v 
Ostravě 
pobočka 
Olomouc  

Žen
a 

201024 50256 0 0 0 50000 

Stížení přípravy na 
maturitu 

100 
256 
Kč 

2 T 
122/2015  

05.11.201
4 

09.09.201
5 

18 Okresní 
soud v 
Olomouci  

Žen
a 201024 50256 0 0 0 50000 

  100 
256 
Kč 

9 To 
99/2015  

10.11.201
4 

21.01.201
6 

45 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Žen
a 10545 7194 0 0 0 250000 K 

    

54 T 
4/2015  

10.11.201
4 

24.08.201
5 

45 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

44 To 
107/2016  

16.11.201
4 

05.04.201
6 

29 Městský 
soud v 
Praze  

Muž 

32666 18092 410000 0 100000 50000 

  68 
092 
Kč 

30 T 
103/2015  

16.11.201
4 

15.01.201
6 

29 Obvodní 
soud pro 
Prahu 5  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

3 To 
535/2016  

23.11.201
4 

12.09.201
6 

41 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Muž 

148758 148758 399078 399078 0 0 

  547 
836 
Kč 

3 T 
158/2015  

23.11.201
4 

25.04.201
6 

32 Okresní 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 To 
472/2016  

02.12.201
4 

09.09.201
6 

27 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Muž 

100512 100512 2033310 2033310 0 0 

  2 
133 
822 
Kč 

66 T 
167/2015  

05.12.201
4 

14.06.201
6 

27 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

50 To 
159/2016  

06.12.201
4 

15.06.201
6 

41 Krajský 
soud v 
Plzni  

Muž 

ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO 

    

8 T 
125/2015  

06.12.201
4 

15.04.201
6 

41 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Muž 

10000 10000 0 0 0 0 

  10 
000 
Kč 

10 To 
254/2015  

12.12.201
4 

07.07.201
5 

68 Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

89707 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

6 T 
9/2015  

12.12.201
4 

28.04.201
5 

68 Okresní 
soud v 
Kladně  

Žen
a 89707 0 0 0 0 0 

  0 Kč 

8 To 
133/2015  

14.12.201
4 

16.12.201
5 

33 Vrchní 
soud v 
Praze  

Žen
a 297766 297766 900000 0 650000 650000 

  947 
766 
Kč 

46 T 
12/2015  

14.12.201
4 

15.10.201
5 

33 Městský 
soud v 
Praze  

Žen
a 0 0 3020178 500000 0 0 

  500 
000 
Kč 

14 To 
464/2015  

25.12.201
4 

13.01.201
6 

18 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Muž 

47031 47031 0 0 60000 60000 

  107 
031 
Kč 

2 T 25.12.201 21.10.201 18 Okresní Muž ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO     
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167/2015  4 5 soud ve 
Svitavách 

6 To 
443/2016  

03.01.201
5 

02.11.201
6 

72 Městský 
soud v 
Praze  

Muž 

74392 0 500000 0 0 0 

  0 Kč 

2 T 
172/2015  

06.01.201
5 

24.03.201
6 

13 Okresní 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Muž 

10850 10850 0 0 0 0 

  10 
850 
Kč 

31 To 
93/2018  

23.01.201
5 

18.04.201
8 

51 Krajský 
soud v Ústí 
nad Labem 
pobočka 
Liberec  

Muž 

120724 84507 619497 433648   0 

Odkázáno na 
občanskosoudní 
řízení 

518 
155 
Kč 

5 T 
126/2015  

23.01.201
5 

15.01.201
8 

51 Okresní 
soud v 
Liberci  

Muž 

120724 84507 619497 433648   0 

  518 
155 
Kč 

8 To 
53/2017  

08.02.201
5 

31.05.201
7 

1 Vrchní 
soud v 
Praze  

Žen
a 

237595 237595 9000000 2000000   1000000 

 
Každému z rodičů 
přiznáno 500.000 
Kč za duševní 
útrapy. 
(Požadovaná 
částka byla 
1.000.000 Kč za 
jednoho rodiče). 
Vyšší částka by 
byla pro škůdkyni 
patrně likvidační. 

3 
237 
595 
Kč 

8 To 
250/2016  

01.03.201
5 

06.10.201
6 

35 Krajský 
soud v 
Plzni  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

50 To 
241/2016  

01.03.201
5 

31.08.201
6 

3 Krajský 
soud v 
Plzni  

Muž 

50055 0 0 0 100000 80000 

  80 
000 
Kč 

3 T 
135/2015  

01.03.201
5 

29.04.201
6 

42 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

33 T 
38/2015  

01.03.201
5 

20.04.201
6 

35 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Muž 

13052 13052 0 0 30000,- 10000 

  23 
052 
Kč 

4 T 
215/2015  

08.03.201
5 

07.08.201
7 

63 Okresní 
soud v 
Liberci  

Žen
a 8990 0 0 0 100000 91010 

nemajetková újmy 91 
010 
Kč 

1 T 
95/2015  

22.03.201
5 

29.06.201
5 

50 Okresní 
soud v 
Šumperku  

Muž 

8400 8400 0 0 0 0 

  8 
400 
Kč 

5 To 
2/2016  

26.03.201
5 

16.03.201
6 

21 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 0 0 7827874 0 0 0 

  0 Kč 

81 T 
9/2015  

26.03.201
5 

25.11.201
5 

21 Krajský 
soud v 
Ostravě 
pobočka 
Olomouc  

Žen
a 

0 0 7827874 0 0 0 

  0 Kč 

6 T 
85/2015  

13.04.201
5 

11.09.201
5 

19 Okresní 
soud v 
Táboře  

Muž 

30000 5137 0 0 0 1500 

  6 
637 
Kč 

26 T 
43/2015  

17.04.201
5 

20.08.201
5 

38 Okresní 
soud v 
Uherském 
Hradišti  

Muž 

2640 2640 0 0 0 0 

  2 
640 
Kč 

5 T 
29/2016  

26.04.201
5 

11.05.201
6 

44 Obvodní 
soud pro 
Prahu 2  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 To 
293/2016  

26.04.201
5 

26.04.201
5 

44 Městský 
soud v 
Praze  

Muž 

508415 508415 11301840 11301840 970000 970000 

 
Se svými nároky se 
přihlásili i nejbližší 
příbuzní 
poškozeného. 
Konkrétně se 
jednalo o 
manželku a rodiče, 
kterým byla 
přiznána náhrada 
nemajetkové újmy 
každému ve výši 
240.000,- Kč, 
synovi a sestře pak 
bylo přiznáno 
každému po 
125.000,- Kč 

12 
780 
255 
Kč 

32 T 
7/2016  

28.05.201
5 

18.05.201
6 

0 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Žen
a 30728 30728 0 0 0 45552 

  76 
280 
Kč 

6 To 
174/2016  

04.06.201
5 

18.05.201
6 

80 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 61904 0 0 0 0 20000 

  20 
000 
Kč 

5 T 
13/2016  

04.06.201
5 

24.02.201
6 

80 Obvodní 
soud pro 

Žen
a 

61904 0 0 0 0 20000 
  20 

000 
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Prahu 2  Kč 

50 To 
395/2015  

11.06.201
5 

02.12.201
5 

57 Krajský 
soud v 
Plzni  

Muž 

9504 9504 0 0 15496,- 10496 

  20 
000 
Kč 

3 T 
80/2015  

11.06.201
5 

29.09.201
5 

57 Okresní 
soud Plzeň-
město 

Muž 

9504 9504 0 0 15496,-  10496,- 

    

16 T 
24/2017  

02.07.201
5 

03.04.201
7 

52 Okresní 
soud 
Praha-
východ 

Muž 

86691 0 0 0 399559   

Dále poškozený 
požadoval 
"nemateriální 
újmu na zdraví" i s 
tímto nárokem byl 
v jeho plné výši 
odkázán na řízení 
ve věcech 
občanskoprávních. 

0 Kč 

13 To 
106/2016  

04.07.201
5 

03.05.201
6 

7 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové 
pobočka 
Pardubice  

Muž 

300000 162692 0 0 0 0 

  162 
692 
Kč 

4 T 
174/2015  

04.07.201
5 

11.02.201
6 

7 Okresní 
soud v 
Pardubicíc
h 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 To 
191/2016  

19.07.201
5 

09.06.201
6 

20 Krajský 
soud v 
Brně 
pobočka 
Zlín  

Muž 

376813 376813 0 0 0 0 

  376 
813 
Kč 

26 T 
1/2016  

19.07.201
5 

14.04.201
6 

20 Okresní 
soud v 
Uherském 
Hradišti  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

12 T 
5/2016  

24.08.201
5 

26.02.201
6 

36 Okresní 
soud v 
Pardubicíc
h 

Muž 

7705 7705 0 0 0 0 

  7 
705 
Kč 

61 To 
416/2016  

27.09.201
5 

02.11.201
6 

44 Městský 
soud v 
Praze  

Muž 

0 50000 0 0 0 0 

  50 
000 
Kč 

65 T 
29/2016  

13.10.201
5 

05.04.201
6 

73 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 8733 8733 0 0 0 0 

  8 
733 
Kč 

49 T 
5/2016  

18.10.201
5 

31.05.201
6 

28 Městský 
soud v 
Praze  

Žen
a 25000 150000 0 0 0 0 

  150 
000 
Kč 

2 T 
42/2016  

14.12.201
5 

01.09.201
6 

39 Okresní 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h 

Muž 

316452 63290 0 0 0 0 

  63 
290 
Kč 

37 T 
20/2017  

10.01.201
6 

20.06.201
7 

23 Okresní 
soud 
Praha-
východ 

Muž 

3516 3516 0 0   5000 

psychická újma 8 
516 
Kč 

12 T 
77/2016  

10.01.201
6 

24.02.201
7 

34 Okresní 
soud v 
Ostravě 

Žen
a 10587 0 0 0 1000000 50000 

  50 
000 
Kč 

11 To 
57/2017  

31.01.201
6 

28.03.201
7 

21 Krajský 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

79401 79401 0 0   0 

  79 
401 
Kč 

3 T 
139/2016  

31.01.201
6 

18.01.201
7 

21 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

3 To 
271/2017  

13.02.201
6 

15.11.201
7 

28 Krajský 
soud v 
Brně  

Muž 

152715 152715 0 0 200000 50000 

  202 
715 
Kč 

2 T 
135/2016  

13.02.201
6 

17.05.201
7 

28 Okresní 
soud Brno-
venkov 

Muž 

152715 152715 0 0 200 tisíc , 50000 

Požadováno s 
odkazem na § 
2958 NOZ 200 tisíc 
Kč, přiznáno 50 
tisíc Kč, a to bez 
bližšího 
zdůvodnění. 

202 
715 
Kč 

6 Tdo 
320/2018  

08.03.201
6 

27.03.201
8 

30 Nejvyšší 
soud České 
republiky  

Žen
a 

105868 105868 1208836 1007363   0 

  1 
113 
231 
Kč 

14 To 
206/2017  

08.03.201
6 

04.10.201
7 

30 Krajský 
soud v 
Českých 
Budějovicíc
h pobočka 
Tábor  

Žen
a 

ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO 

    

6 T 
23/2017  

08.03.201
6 

18.07.201
7 

30 Okresní 
soud v 
Táboře  

Žen
a ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO ZRUŠENO 
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53 T 
8/2016  

08.03.201
6 

10.02.201
7 

32 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 77548 77548 0 0 850000 100000 

Ztráta pocitu štěstí 
ze znásilnění 

177 
548 
Kč 

6 T 
143/2016  

22.04.201
6 

15.12.201
6 

61 Okresní 
soud v 
Hradci 
Králové  

Muž 

33200 33200 0 0 0 0 

  33 
200 
Kč 

10 To 
353/2017  

11.07.201
6 

24.10.201
7 

42 Krajský 
soud v 
Praze  

Žen
a 514535 514535 0 0   0 

  514 
535 
Kč 

2 T 
51/2017  

11.07.201
6 

20.06.201
7 

60 Okresní 
soud v 
Nymburce  

Žen
a ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

5 To 
133/2018  

25.07.201
6 

06.06.201
8 

60 Krajský 
soud v 
Brně  

Muž 

39556 39556 0 0   0 

  39 
556 
Kč 

5 To 
133/2018  

25.07.201
6 

06.06.201
8 

30 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 42896 42896 0 0   0 

  42 
896 
Kč 

2 T 
30/2017  

25.07.201
6 

07.02.201
8 

81 Okresní 
soud Brno-
venkov 

Žen
a 42896 42896 0 0   0 

  42 
896 
Kč 

2 T 
30/2017  

25.07.201
6 

07.02.201
8 

40 Okresní 
soud Brno-
venkov 

Muž 

39556 39556 0 0   0 

  39 
556 
Kč 

2 T 
30/2017  

25.07.201
6 

  N/
a 

Okresní 
soud Brno-
venkov 

Žen
a 17980 17980 0 0 0 0 

  17 
980 
Kč 

5 To 
133/2018  

25.07.201
6 

  50 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 17980 17980 0 0 0 0 

  17 
980 
Kč 

2 To 
63/2017  

06.08.201
6 

29.08.201
7 

67 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Muž 

168427 168427 0 0   0 

  168 
427 
Kč 

32 T 
2/2017  

06.08.201
6 

05.06.201
7 

67 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

10 To 
226/2017  

14.09.201
6 

11.07.201
7 

49 Krajský 
soud v Ústí 
nad Labem  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

1 T 
20/2017  

14.09.201
6 

21.04.201
7 

49 Okresní 
soud v 
Mělníku  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 T 
196/2016  

24.09.201
6 

01.12.201
6 

44 Okresní 
soud v 
Liberci  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

6 To 
418/2017  

23.02.201
7 

09.01.201
8 

81 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Žen
a 16547 8373 0 0   50000 

 vážné psychické 
problémy 

58 
373 
Kč 

6 T 
65/2017  

23.02.201
7 

17.10.201
7 

17 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 

16547 16547 0 0   50000 

omezení v běžném 
způsobu života, 
vážné psychické 
problémy 

66 
547 
Kč 

2 T 
65/2017  

23.02.201
7 

17.10.201
7 

53 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 

16547 16547 0 0   50000 

omezení v běžném 
způsobu života, 
vážné psychické 
problémy 

66 
547 
Kč 

12 To 
500/2017  

09.03.201
7 

31.01.201
8 

16 Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

24830 24830 0 0 100000 50000 

psychické obavy 74 
830 
Kč 

6 T 
60/2017  

09.03.201
7 

27.09.201
7 

16 Okresní 
soud v 
Kutné Hoře  

Muž 

ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO ZMĚNĚNO 

    

2 T 
131/2017  

22.06.201
7 

30.01.201
8 

12 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Muž 

21500 21500 0 0   0 

  21 
500 
Kč 

6 To 
241/2018  

21.07.201
7 

21.08.201
8 

72 Krajský 
soud v 
Ostravě 

Žen
a 40453 40453 0 0   0 

  40 
453 
Kč 

2 T 
29/2018  

21.07.201
7 

29.05.201
8 

72 Okresní 
soud v 
Bruntále  

Žen
a 40453 40453 0 0   0 

  40 
453 
Kč 

10 T 
16/2018  

13.08.201
7 

22.03.201
8 

0 Okresní 
soud v 
Benešově  

Muž 

528261 528261 0 0   500000 

500.000 Kč za smrt 
otce 

1 
028 
261 
Kč 

4 T 
79/2018  

24.08.201
7 

24.10.201
8 

45 Okresní 
soud v 
Kolíně  

Muž 

19312 19312 0 0   0 

  19 
312 
Kč 

14 T 
98/2017  

26.08.201
7 

31.01.201
8 

25 Okresní 
soud v 
Mělníku  

Muž 

5517 5517 0 0   0 

  5 
517 
Kč 

2 T 
4/2018  

27.10.201
7 

06.02.201
8 

71 Okresní 
soud v 
Nymburce  

Žen
a 27641 27641 320000 320000   0 

  347 
641 
Kč 

10 To 
204/2018  

08.11.201
7 

31.07.201
8 

23 Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

160016 160016 0 0   50000 

50.000 Kč - 
duševní útrapy 

210 
016 
Kč 

10 To 
204/2018  

08.11.201
7 

31.07.201
8 

31 Krajský 
soud v 
Praze  

Muž 

223195 156237 0 0   50000 

50.000 Kč - 
duševní útrapy 

206 
237 
Kč 
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2 T 
59/2018  

08.11.201
7 

11.05.201
8 

23 Okresní 
soud v 
Mladé 
Boleslavi  

Muž 

160016 160016 0 0 50000 0 

50.000 Kč -  
duševní útrapy, 
odkázáno na 
občansko soudní 
řízení 

160 
016 
Kč 

2 T 
59/2018  

08.11.201
7 

11.05.201
8 

31 Okresní 
soud v 
Mladé 
Boleslavi  

Muž 

223195 223195 0 0 50000 0 

50.000 Kč -  
duševní útrapy 

223 
195 
Kč 

49 T 
5/2018  

10.11.201
7 

17.09.201
8 

31 Městský 
soud v 
Praze  

Muž 

0 0 100000 50000   0 

  50 
000 
Kč 

5 To 
335/2018  

15.11.201
7 

24.10.201
8 

63 Krajský 
soud v 
Brně  

Muž 

32678 7504 0 0   50000 

50.000 Kč - 
psychická újma 

57 
504 
Kč 

5 To 
335/2018  

15.11.201
7 

24.10.201
8 

59 Krajský 
soud v 
Brně  

Žen
a 98492 41935 0 0   50000 

50.000 Kč - 
psychická újma 

91 
935 
Kč 

20 T 
30/2018  

15.11.201
7 

29.08.201
8 

59 Okresní 
soud Brno-
venkov 

Žen
a 98492 41935 0 0   50000 

50.000 Kč - 
psychická újma 

91 
935 
Kč 

20 T 
30/2018  

15.11.201
7 

29.08.201
8 

63 Okresní 
soud Brno-
venkov 

Muž 

32678 7504 0 0   50000 

50.000 Kč - 
psychická újma 

57 
504 
Kč 

6 To 
22/2017  

08.03.201
8 

06.04.201
7 

32 Vrchní 
soud v 
Olomouci  

Žen
a 77548 77548 0 0 850000 100000 

ztráta pocitu štěstí  177 
548 
Kč 

14 T 
59/2018  

09.03.201
8 

30.05.201
8 

39 Okresní 
soud v 
Mělníku  

Žen
a 4500 4500 0 0   5000 

  9 
500 
Kč 

16 T 
180/2018  

21.05.201
8 

22.11.201
8 

50 Okresní 
soud 
Praha-
východ 

Žen
a 

0 0 1000000 0     

Odkázáno na 
občanskosoudní 
řízení 

0 Kč 
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Příloha č. 2 – Srovnání parity kupní síly v České republice a USA 
 

Rok CZK/XDR USD/XDR 
Průměrná 
mzda CZK 

Průměrná 
mzda USD 

Průměrná 
mzda v 
CZE/XDR 

Průměrná 
mzda v 
USA/XDR 

Koeficient kupní 
síly USA/CZ za 1 
XDR 

1982 6,548718 1,104337 2765 1210,9167 422,22 1096,510093 2,597011151 

1983 6,072658 1,06913 2822 1269,9167 464,7059 1187,803791 2,556033546 

1984 5,933969 1,007465 2875 1344,5833 484,4987 1334,620392 2,754642029 

1985 6,547299 0,95581 2920 1401,8333 445,9855 1466,644347 3,288547374 

1986 6,560331 1,108164 2964 1443,4167 451,8065 1302,52983 2,882937472 

1987 7,013486 1,223994 3026 1535,5 431,4545 1254,499614 2,90760575 

1988 6,75939 1,270562 3095 1611,1667 457,8816 1268,074023 2,769436726 

1989 6,83339 1,229027 3170 1674,9167 463,8986 1362,798919 2,937708728 

1991 40,30705 1,36702 3792 1817,5833 94,07783 1329,595275 14,1329287 

1992 39,78293 1,410154 4644 1911,25 116,7335 1355,348423 11,61062351 

1993 40,51723 1,398122 5904 1927,6667 145,7158 1378,754262 9,461941064 

1994 41,17313 1,436048 7004 1979,4167 170,1109 1378,377789 8,102817315 

1995 40,23111 1,534397 8307 166,25 206,482 108,348752 0,524737045 

1996 39,4097 1,470923 9825 2159,4167 249,3041 1468,069142 5,888668671 

1997 43,63783 1,379713 10802 2285,5 247,5375 1656,503925 6,691931428 

1998 43,72825 1,353746 11801 2405,0833 269,8713 1776,613437 6,583187421 

1999 47,29859 1,367178 12797 2539,0833 270,5578 1857,171 6,86423118 

2000 50,88779 1,320072 13614 2679,5 267,5298 2029,813525 7,587243291 

2001 48,44227 1,273637 14793 2743,4167 305,3738 2154,002017 7,053656504 

2002 42,31263 1,295414 15866 2771 374,9707 2139,084493 5,704670442 

2003 39,4798 1,399392 16920 2005,3333 428,5736 1433,003285 3,343657528 

2004 38,03931 1,477954 17466 2970,6667 459,1565 2009,985877 4,37756131 

2005 35,37091 1,476922 18344 3079,3333 518,6183 2084,966798 4,020233473 

2006 33,24096 1,470974 19546 3220,9167 588,0096 2189,648945 3,723832222 

2007 31,05008 1,530857 20957 3367,0833 674,9418 2199,476067 3,25876394 

2008 26,88473 1,586599 22592 3444,5 840,3283 2170,995948 2,58350932 

2009 29,32569 1,543266 23344 3392,5833 796,0256 2198,314052 2,76161218 

2010 29,12199 1,524789 23864 3472,75 819,4495 2277,528235 2,779339183 

2011 27,9134 1,578933 24455 3581,5833 876,1027 2268,356753 2,589144904 

2012 29,97933 1,531312 25067 3693,4167 836,1428 2411,929552 2,884590516 

2013 29,7257 1,519585 25035 3740,6667 842,2005 2461,637004 2,922863549 

2014 31,51118 1,5196 25768 3890,0833 817,7414 2559,939019 3,130499291 

2015 34,41196 1,399113 26591 4008,1667 772,7255 2864,79124 3,707385282 

2016 33,96306 1,390045 27764 4053,5 817,4764 2916,092644 3,567188736 

2017 32,38048 1,38687 29496 4193,4167 910,9191 3023,655185 3,319345618 

2018 30,7556 1,415857 31885 n/a       1036,722 n/a n/a 
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Zdroj: 

https://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/ 

https://fxtop.com/en/historical-exchange-

rates.php?A=1&C1=XDR&C2=USD&MA=1&YA=1&DD1=01&MM1=01&YYYY1=1981&B=1&P=&I=1&DD2

=03&MM2=05&YYYY2=2019&btnOK=Go%21 

https://www.ssa.gov/oact/COLA/AWI.html#Series 

https://www.czso.cz/documents/10180/20562725/3111rr01t.pdf/f1bbd31b-aba8-4897-aae1-

1b89a260ba91?version=1.0  

https://www.czso.cz/documents/10180/35067255/1100251539.pdf/afd4b303-aa1d-42f6-a1e8-

8bab1b3f58ae?version=1.1 
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