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Úvod 

Zvíře doprovází lidstvo na jeho cestě již od nepaměti. V životě člověka již vystřídalo 

řadu různých rolí. Dnes více než kdy dřív zastává zvíře roli společníka. Nezřídka přitom člověka 

k jeho zvířecímu souputníkovi pojí blízký citový vztah. Ostatně, již samotné sousloví domácí 

mazlíček, jež se vžilo jako označení pro velkou skupinu domácích zvířat, má k citové neutralitě 

daleko.  

Tak jako se vyvíjí vzájemný vztah člověka a zvířete, vyvíjí se i právo. Soukromé právo 

v této souvislosti zaznamenalo zásadní milník, když se zákonodárce v rámci rozsáhlé 

rekodifikace soukromého práva v roce 2014 přihlásil k legislativnímu jevu zvanému jako 

dereifikace zvířete a zakotvil tak, že na zvíře již optikou práva nadále není nahlíženo jako na 

pouhou věc. 

Chov zvířete se stal životní zkušeností zcela běžnou1. I ti, kteří žádné zvíře nevlastní či 

nechovají, se v dnešním světě kontaktu s ním vyhnou jen stěží. Zvířatům jakožto živým tvorům 

je přitom vlastní určitá nepředvídatelnost chování, již má člověk ne vždy pod kontrolou. Leckdy 

jsou tak účastna střetů vedoucích k újmám na právem chráněných statcích.  

Ústředním zájmem této diplomové práce je jak újma způsobená zvířetem, tak újma 

způsobená zvířeti. Jejím hlavním cílem pak je poskytnout komplexní vhled do právní úpravy 

náhrady těchto újem a současně zhodnotit, zda tato právní úprava adekvátně reflektuje zvláštní 

povahu zvířete jako živého tvora, a to především v kontextu dereifikace zvířete, k níž se český 

zákonodárce po vzoru moderních právních řádů přihlásil. Vedle toho se tato práce dotýká celé 

řady dalších otázek nejen z oblasti práva deliktního, příkladmo lze uvést otázku limitů stávající 

koncepce náhrady nemajetkové újmy či otázku praktických dopadů dereifikace zvířete. 

Pro rozsah právní úpravy nastíněné problematiky neusiluje tato práce o vystižení celé 

její šíře, nýbrž do středu svého zájmu staví pouze právní úpravu občanského zákoníku jakožto 

právní úpravu obecnou. Stranou jsou ponechány některé specifické případy náhrady újmy 

způsobené zvířetem či zvířeti, na něž se soustředí zákony zvláštní. 

K dosažení stanovených cílů je v této práci využito metody analytické, deskriptivní a 

komparativní. Při využití posledně jmenované metody diplomová práce do kontrastu s právní 

 
1 Alespoň jednoho psa nebo kočku mělo podle Českého statistického úřadu v roce 2015 téměř 50 % českých 

domácností, viz HARÁK, Tomáš. Za zdraví domácích mazlíčků utratíme dvě miliardy ročně. Statistika & my: 

měsíčník Českého statistického úřadu. Praha: Český statistický úřad, 2017, roč. 7, č. 7-8, s. 26-27;  

hospodářských zvířat, nepočítaje drůbež, bylo dle Českého statistického úřadu v chovu v České republice ke dni 

1. 4. 2020 více než 3 miliony kusů, započtením drůbeže se toto číslo zvýší o dalších více než 24 milionů, viz  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020 [online]. 29. 5. 2020 [cit. 1. 3. 2021]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2020. 

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2020
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úpravou občanského zákoníku staví právní úpravu předchozí, právní úpravu jiných evropských 

států a v neposlední řadě také Principy evropského deliktního práva, jimž je pro účely této práce 

přiřčena role reprezentanta vývojových trendů deliktního práva. 

Diplomová práce je rozčleněna do čtyř kapitol, jež ve svém souhrnu vytvářejí funkční 

celek. První kapitola je věnována zvířeti a jeho právnímu postavení. Zprvu se zabývá 

pojmovým vymezením zvířete, přičemž, jelikož se jedná o pojem v českém právním řádu 

značně roztříštěný, ve snaze o zachování co největší přehlednosti tak činí zeširoka zahrnutím 

nejen práva soukromého, ale i veřejného. Druhá část první kapitoly se zaměřuje na legislativní 

jev dereifikace zvířete, důraz při tom klade na jeho praktické důsledky. 

Druhá kapitola zkoumá právní úpravu náhrady újmy v občanském zákoníku. Usiluje o 

zmapování základních pravidel a principů, na nichž je deliktní právo vybudováno. První dvě 

kapitoly z velké části slouží jako teoretická východiska pro kapitolu třetí a čtvrtou, které lze 

označit za kapitoly stěžejní. 

Třetí kapitola pojednává o právní úpravě náhrady újmy způsobené zvířetem. Obzvlášť 

podrobně se soustředí na subjekty povinné k náhradě způsobené újmy, při jejichž vymezení 

zákonodárce ponechal prostor pro jisté nejasnosti. Právní úpravu náhrady újmy způsobené 

zvířetem analyzuje také v závislosti na tom, jakým zvířetem byla újma způsobena. 

Poslední kapitola se zaměřuje na právní úpravu náhrady újmy způsobené zvířeti. Předně 

je rozebrána náhrada újmy majetkové, posléze je značná pozornost věnována také újmě 

nemajetkové, u níž je zkoumána především její odškodnitelnost. 

Hlavními zdroji této práce jsou vedle zákonných ustanovení zejména komentářová 

literatura a jiné monografie, odborné články, jakož i důvodová zpráva k občanskému zákoníku. 

Nemalému prostoru se dostalo také judikatuře, a to nejen tuzemské, ale místy také cizozemské. 
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1. Zvíře a jeho právní povaha 

1.1 Pojem a kategorizace zvířete 

Ve své eseji věnované problematice prolínání soukromého a veřejného práva 

Šafránková varuje před nežádoucím legislativním jevem v oblasti právní terminologie, jenž ve 

svém důsledku vede k oslabení právní jistoty a srozumitelnosti práva pro neodbornou část 

veřejnosti. Je jím situace, kdy právní předpisy jak soukromého, tak veřejného práva používají 

tentýž pojem, nikoli však ve stejném významu, přičemž definici takového pojmu obsahuje 

pouze jedna z těchto právních sfér.2 Označením tohoto problému jako by Šafránková přesně 

popsala postavení pojmu zvíře v českém právním řádu. 

 

1.1.1 Veřejné právo 

Legální definici pojmu zvíře lze v českém právu nalézt ve sféře práva veřejného, a to 

v ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), které zvířetem 

rozumí každého živého obratlovce s výjimkou člověka, ne však plod či embryo. 

Ani v rámci veřejného práva však pozice tohoto pojmu není jednoznačná. S pojmem 

zvíře pracuje celá řada dalších veřejnoprávních předpisů, které vlastní definici zvířete 

neobsahují.3 Definici zvířete formulované zákonem na ochranu zvířat proti týrání je proto 

obvykle napříč veřejným právem přisuzována obecná platnost.4 Pozornost si však zaslouží 

argumentace Müllerové, v jejímž světle se takový přístup jeví jako snad až příliš zjednodušující. 

Je navíc faktem, že pro něj nesvědčí ani samotná dikce zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

podle které jsou pojmy v ustanovení § 3 definovány pouze pro účely tohoto zákona.5 Müllerová 

upozorňuje na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „veterinární zákon“), 

který, ačkoli pro jeho materii ústřední pojem zvíře nevymezuje, vymezuje jeho subkategorii 

 
2 ŠAFRÁNKOVÁ, Anna. Prolínání soukromého a veřejného práva. In: GERLOCH, Aleš a ŽÁK 

KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna (ed.). Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn 

práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 73-74.  
3 Jako příklad lze uvést zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Uvedené vystihuje například Púry, který na definici zvířete zákona na ochranu zvířat proti týrání, v rámci 

komentáře k trestnému činu šíření nakažlivé nemoci zvířat, odkazuje slovy: „Zvířetem se obecně rozumí“, viz 

PÚRY, František. Komentář k § 306. In: ŠÁMAL, Pavel a kolektiv. Trestní zákoník II. § 140-421. Komentář. 2. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře, s. 3032. 
5 Ustanovení § 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež vymezuje pojmy v tomto zákoně užité, je uvozeno 

návětím: „Pro účely tohoto zákona se rozumí“. 
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zvířat hospodářských.6 Kromě samotné definice zvířat hospodářských veterinární zákon 

v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) nabízí jejich demonstrativní výčet, jenž mimo jiné zmiňuje 

včely či blíže specifikovanou skupinu hmyzu, tedy bezobratlé. Nadto veterinární zákon v 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) hovoří o zvířatech „patřících“ k obratlovcům nebo 

bezobratlým. Na základě těchto ustanovení Müllerová usuzuje, že pojem zvíře je v kontextu 

veterinárního zákona nutno chápat jako pojem neomezující se pouze na obratlovce. Současně 

však přiznává, že praktický dopad této skutečnosti zřejmě nebude široký.7 Absenci definice 

pojmu zvíře v jiných veřejnoprávních zákonech Müllerová řeší hledáním souvislosti mezi účely 

těchto zákonů a ochranou zvířat, z čehož dovozuje šíři použití tohoto pojmu (jde zejména o 

určení, zdali ten který zákon míří na skupinu obratlovců, nebo i na bezobratlé), a to většinou 

v návaznosti právě na zákon na ochranu zvířat proti týrání nebo veterinární zákon.8 Jakkoli 

abstraktně toto řešení působí, po jeho demonstraci na případu konkrétního zákona, pro nějž je 

výklad pojmu zvíře pouze ve smyslu obratlovce zjevně neopodstatněný, mu nelze než 

přisvědčit. Jako takový autorka mimo jiné uvádí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů usilující o ochranu různých zájmů, mezi nimiž jsou vzpomenuta i 

zvířata, před požáry, u něhož nelze nalézt racionální odůvodnění pro poskytování ochrany 

pouze obratlovcům, je-li najisto prokázáno, že i řada bezobratlých je nadána schopností cítit 

bolest.9 

Právní předpisy napříč sférou veřejného práva navíc často zvířata pro své účely 

kategorizují. Ne vždy jsou však kategorie stejného pojmenování obsahově shodné, což 

nepřehlednost situace okolo pojmu zvíře ještě umocňuje.10 

U pojmu zvíře však terminologický chaos nekončí. Pro označování různých množin 

příslušníků živočišné říše veřejné právo na řadě míst využívá i pojmů dalších. Pojmem živočich 

bývá zpravidla označována široká množina zvířat, a to kromě obratlovců (vyjma člověka) i 

 
6 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. České právo 

životního prostředí. 2014, č. 1, s. 9-28. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
9 Jako další příklad uvádí Müllerová například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 

souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Podle jejího názoru nic nesvědčí pro to, 

aby v rámci tohoto zákona byli pod pojmem zvíře rozuměni pouze obratlovci, když právní úprava dává smysl a 

lze ji v praxi aplikovat i na některé bezobratlé. Tamtéž. 
10 Tamtéž; příkladem je uváděn mimo jiné pojem hospodářského zvířete definovaný jak v § 3 odst. 1 písm. c) 

veterinárního zákona, tak v § 3 písm. d) zákona na ochranu zvířat proti týrání, když později jmenovaný vymezuje 

hospodářské zvíře v závislosti na hlavním účelu chovu konkrétního zvířete, kdežto dle veterinárního zákona bude 

určitý druh zvířete považován za zvíře hospodářské vždy. 
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bezobratlí.11 S tímto pojmem zpravidla pracují právní předpisy cílící na ochranu biodiverzity12, 

zatímco pojem zvíře je častěji užíván právními předpisy chránícími jednotlivé tvory, kteří 

v rámci určité lidské činnosti přicházejí do kontaktu s člověkem.13 Nezanedbatelný význam 

přísluší též pojmu zvěř jakožto ústřednímu pojmu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 

znění pozdějších předpisů, jenž je dle dikce tohoto zákona omezen pouze na vyjmenované 

druhy savců a ptáků, označuje tedy pouze úzce vymezenou podmnožinu obratlovců. 

 

1.1.2 Soukromé právo 

Přestože s příchodem rekodifikace v roce 2014 se počalo zvíře v soukromém právu těšit 

o mnoho širší pozornosti, jeho definici tato právní sféra neposkytuje. V odborné literatuře se 

lze setkat s názorem, že definovat zvíře by podobně jako definovat například člověka bylo 

nadbytečné, neboť význam tohoto pojmu je samotným rozumem seznatelný.14  Mám však za to, 

že tento názor při zohlednění existujícího stavu pojmosloví veřejného práva nemůže obstát, 

jelikož, jak upozorňuje Šafránková15, srozumitelnost práva zvláště pro laickou část veřejnosti 

utrpí.  

Naštěstí, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen jako „občanský zákoník“ či „obč. zák.“) na vymezení zvířete nerezignuje úplně, když uvádí, 

že: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor.“16 Zákonodárce 

tak zvířetem rozumí živého tvora nadaného smysly. Od člověka jej přitom odlišuje absence 

rozumu.17 Z normotvůrcem zvolené formulace lze dovodit široké pojetí zvířete, jež se 

neomezuje pouze na určitou skupinu příslušníků živočišné říše, nýbrž hranici staví tam, kde 

končí schopnost smyslového vnímání živých tvorů.18 Ostatně lze se v běžném životě setkat se 

 
11 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 16. 
12 Srov. např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 

100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 

a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými 

druhy), ve znění pozdějších předpisů.  
13 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. In: DÁVID, Radovan, SEHNÁLEK, David a 

VALDHANS, Jiří (ed.). Dny práva – 2010 – Days of Law. Brno: Masaryk University, 2010, s. 1916-1928. 

Dostupné také z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/index.html. 
14 HORÁLEK, Vladimír, SCHELLE, Karel a TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie pojmů nového soukromého 

práva. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. Encyklopedie, s. 483. 
15 Srov. cit. 2. 
16 Srov. § 494 věta první obč. zák. 
17 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku“). Konsolidovaná verze [online]. 3. 2. 2012 [cit. 4. 12. 2020], zvláštní část, k § 494, s. 119. Dostupné 

z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
18 Oporu pro tento závěr lze najít i v důvodové zprávě k občanskému zákoníku, která napevno staví, že: „Ze 

soukromoprávního hlediska jsou zvířaty i nejen obratlovci, ale i bezobratlí, jsou-li schopni cítit bolest nebo stres.“, 

viz důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 
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situacemi, kdy i bezobratlí představují předmět (objekt)19 občanskoprávních vztahů. 

Vzpomenout lze například kupní smlouvy na včelí matky. Jak bude podrobněji rozebráno níže, 

ne každý příslušník živočišné říše z pohledu občanského práva subsumovatelný pod pojem 

zvíře se však v rámci této právní sféry těší stejné míře právní ochrany. 

Bez ohledu na kategorizaci práva veřejného si i soukromé právo pro své účely vytváří 

různé kategorie zvířat. Základ představuje dělení zvířat na divoká a domácí. Domácími zvířaty 

rozumí občanský zákoník zvířata, jejichž druh žije výhradně či z převážné části s člověkem. 

Naopak za divoká jsou považována ta zvířata, jež náleží k nedomestikovanému druhu, tedy 

k druhu žijícímu zcela či převážně ve volné přírodě, a to navzdory tomu, že jeho jednotliví 

zástupci jsou člověkem chováni v zajetí.20 Toto vymezení důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku demonstruje konstatováním, že ani existence pštrosích či krokodýlích farem, ani 

skutečnost volně žijících zdivočelých holubů či koček nemění nic na tom, že na pštrosa i 

krokodýla je optikou občanského zákoníku nahlíženo jako na zvíře divoké a na holuba i kočku 

jako na zvíře domácí.21  

U divokých zvířat občanský zákoník dále rozlišuje divoká zvířata žijící na svobodě, 

zvířata zajatá a zkrocená. Divokými zvířaty žijícími na svobodě jsou označována zvířata, jež 

nemají vlastníka, zajatými taková, jimž je člověkem trvale bráněno v útěku fyzickými 

překážkami a zkrocenými taková zvířata, jež se u člověka, aniž by jim bylo ve volném pohybu 

bráněno, samovolně zdržují, anebo se k němu pravidelně vracejí.22 

Zvířata domácí, zkrocená a zajatá, jež jsou vlastněna a chována člověkem, tvoří zvláštní 

kategorii zvířat chovaných.23 V této kategorii lze v závislosti na účelu chovu dále odlišit zvířata 

hospodářská, jsou-li chována především za účelem přímého hospodářského prospěchu a zvířata 

v zájmovém chovu, jsou-li chována především pro potěchu a jako společník.24 

Právě zvířata mající vlastníka představují ústřední zájem této diplomové práce. Nevelká 

pozornost je naopak věnována zvířatům bez pána, tedy těm, jež vlastněna nejsou. Do této 

 
19 Myšleno to, čeho se týká (k čemu se vztahuje) chování subjektů občanskoprávního vztahu. Na označení tohoto 

prvku právního vztahu však nepanuje terminologická shoda, srov. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. akt. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 159 a KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kolektiv. Občanské 

právo hmotné, 1. 4. akt. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, s. 184 a 271; v této práci je v tomto významu užíván 

termín předmět. 
20 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 121. 
21 Tamtéž. 
22 Tamtéž, s. 121-122; jako příklad rozdílu mezi zajatým a zkroceným zvířetem uvádí důvodová zpráva 

k občanskému zákoníku orla trvale chovaného ve voliéře a orla vycvičeného k lovu. 
23 Tamtéž, s. 122. 
24 Tamtéž. 
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kategorie nejsou řazena jen divoká volně žijící zvířata, ale mohou jimi být i jedinci zvířat 

domácích, žijí-li divoce v přírodě.25 

Jelikož ambice této práce spadají téměř výlučně do sféry práva soukromého, je-li 

v dalším textu užito pojmu zvíře nebo pojmů označujících kategorie zvířat, má se jimi na mysli 

jejich soukromoprávní pojetí. 

 

1.2 Dereifikace zvířete 

1.2.1 Pojem dereifikace, její smysl a účel 

Zvíře bylo na našem území soukromým právem tradičně považováno za věc. Inspirační 

zdroj pro tuto právní konstrukci není nalézán nikde jinde než v samotné kolébce evropské 

kontinentální právní kultury – starověkém Římě.26 Ačkoli předcházející občanské zákoníky 

platné na území České republiky explicitní zařazení zvířete do kategorie věcí neobsahovaly, 

byla v jejich šíři formulována řada ustanovení vylučujících veškeré pochyby.27 

Revoluci v tomto pojetí přinesla rekodifikace českého soukromého práva v roce 2014, 

když nově přijatý kodex soukromého práva, občanský zákoník, zvíře naopak z kategorie věcí 

výslovně vyloučil.28 Vynětím zvířete z okruhu věcí v právním smyslu se tak zákonodárce po 

vzoru právních řádů dalších evropských států29 vydal cestou legislativního jevu nazývaného 

jako „dereifikace“ neboli „odvěcnění“ zvířete. Tento civilistický trend dle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku sleduje ekologická hlediska a etiku ochrany zvířat.30 Dle Stejskala 

vztah člověka ke zvířatům prochází v posledních dvou stoletích patrnými změnami. Zatímco 

tradiční antropocentrický přístup, jenž přisuzuje význam ochraně zvířete jen tehdy, má-li z něho 

člověk užitek, je na ústupu, prostoru se postupně dostává přístupu biocentrickému vnímajícímu 

člověka jako nedílnou součást přírody při současném uznání vlastní hodnoty přírodních prvků 

jiných.31 Ve druhé polovině 20. století se do práva začaly promítat poznatky přírodních a 

 
25 Tamtéž.  
26 KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. dopl. a přepr. vyd. Praha: C. H.  

Beck, 1995. Právnické učebnice, s. 83. 
27 Srov. např. § 599 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k 31. 12. 2013 (dále jen 

jako „občanský zákoník 1964“ či „obč. zák. 1964“), který v rámci úpravy kupní smlouvy stanovil kupujícímu 

prekluzivní lhůtu pro vytknutí vad zvířat, a to v délce šesti týdnů od „převzetí věci“ či § 382 ve spojení s § 383 

císařského patentu č. 946/1811 Sb. zák. soud., všeobecný zákoník občanský, ve znění účinném k 31. 12. 1950 

upravující možnost nabývat věci ničí přivlastněním, jež „platí zvláště o chycení zvířat“.  
28 Srov. § 494 věta druhá obč. zák. 
29 Obdobná ustanovení obsahuje např. právní řád rakouský, německý, švýcarský, ruský či polský. Podrobněji např. 

ELIÁŠ, Karel. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení). 

Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 11, s. 410-412. 
30 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 
31 STEJSKAL, Vojtěch. I vlk je můj bližní aneb jak ovlivnila ochrana přírody právo na úseku ochrany zvířat. In: 

MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kolektiv. Kapitoly o právech zvířat: „My a oni“ z 

pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. Právo-etika-společnost, s. 419-423. 
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společenských věd. Ochrana živočichů, motivována především jejich nepostradatelným 

významem pro životní prostředí, byla postupně označena za věc veřejného zájmu a 

odpovídajícím způsobem začalo být voláno po odpovědnosti lidstva za její zajištění. Pozadu 

však právo nezůstalo ani co se regulace nakládání se zvířaty jakožto jedinci týče. Řadě zvířat, 

v závislosti na příslušnosti k určitému živočišnému druhu, je dnes přiznána nejen jejich vlastní 

existenční hodnota, ale také například ochrana před bolestí a utrpením. Vyžadováno je též 

zajištění některých základních podmínek pro jejich důstojný život.32   

Jakákoli forma ochrany fauny je však předmětem zájmu práva veřejného33. V duchu 

nastíněného vývoje tak lze v dereifikaci spatřovat jakousi odpověď soukromého práva na 

měnící se myšlení společnosti.  

Přihlášením se k ekologickým zájmům a etice ochrany zvířat se však důvodová zpráva 

nevyčerpává, když stran úpravy v občanských zákonících uvádí, že: „dané problematiky 

[odvěcnění zvířat] si však všímá hlavně z pohledu vlastnického práva a jeho ochrany“34. Touto 

proklamací pak nepochybně lépe reflektuje cíle a zájmy soukromého práva.  

 

1.2.2 Zvláštní hodnota zvířete 

V první větě ustanovení § 494 občanského zákoníku věnovaného zvířeti zákonodárce 

užívá slova „hodnota“, jehož nejednoznačnost by mohla vést k výkladovým nejasnostem 

ohledně zvláštní hodnoty zvířeti nově civilním právem přiznané. Svoboda se domnívá, že: 

„‚Zvláštní hodnotu‘ zvířete nelze směšovat s pojmem ‚mimořádná cena‘ podle § 492 odst. 2, 

protože neodráží ‚hodnotu‘ zvířete z pohledu jeho vlastníka, ale zvířete jako živého tvora a 

zvláštního předmětu občanskoprávních vztahů odlišného od pouhé věci v právním smyslu.“35 

Eliáš odlišně stran první věty ustanovení § 494 občanského zákoníku prohlašuje, že: „nemá 

podstatnější právní význam než srozumitelnější vyjádření zásady, že na rozdíl od věcí, jejichž 

 
32 Tamtéž, s. 425-426.  
33 Reflexi měnícího se přístupu společnosti ke zvířatům lze pozorovat i ve veřejném právu. Její konkrétní projevy 

vyjmenovává důvodová zpráva k zákonu č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen jako „novela trestního zákoníku“). Jako příklad lze 

zmínit přijetí zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo veterinárním zákonem stanovenou povinnost registrace 

chovatelů, v době vzniku této důvodové zprávy pěti a více, dnes již dokonce tří a více fen. Sama výše uvedená 

novela trestního zákoníku zakotvila novou skutkovou podstatu trestného činu chovu zvířat v nevhodných 

podmínkách, jež reaguje na negativní fenomén tzv. množíren. Podrobněji viz důvodová zpráva k zákonu č. 

114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony [online]. 20. 6. 2018. [cit. 4. 13. 2021]. Dostupné z: www.beck-online.cz; srov. § 302a zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „trestní zákoník“). 
34 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 
35 SVOBODA, Karel. Komentář k § 494. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kolektiv. Občanský 

zákoník: komentář. Svazek 1, Obecná část (§ 1 až 654). 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Komentáře Wolters 

Kluwer, s. 1099-1100. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
http://www.beck-online.cz/
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hodnota je zásadně dána obvyklou cenou (§ 492 odst. 1), u zvířat jejich hodnotu na obvyklou 

cenu zásadně redukovat nelze…“36 Interpretace tohoto slovního spojení úzce souvisí se 

smyslem ustanovení a praktickými dopady, jež jednotliví autoři „dereifikačnímu“ ustanovení 

přisuzují. Jelikož této problematice se podrobně věnuje kapitola 1.2.5, omezím se v této fázi 

pouze na konstatování vlastního přesvědčení, totiž že není bez ohledu na význam jednotlivých 

slov předmětného ustanovení zcela nutné mezi citovanými interpretacemi slova hodnota volit. 

 

1.2.3 Povaha zvířete 

Je to právě povaha zvířete jako živého tvora, čím je jeho vynětí z kategorie věcí 

v právním smyslu odůvodněno.37 Vyjmout jej však současně z právního obchodu, to je jen 

těžko myslitelná představa38, stejně tak jako v celé šíři v úvahu připadajících právních vztahů 

formovat pro zvíře ustanovení zvláštní39. Normotvůrce proto stanoví, že ustanovení o věcech40 

budou na zvíře použitelná obdobně41, avšak pouze v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jeho 

povaze.42 Na zvíře tak omezeně dopadají ustanovení věcného i závazkového práva, přičemž 

právě limitací jejich aplikovatelnosti je zvířeti poskytnuta kýžená ochrana.  

Cílem tohoto zákonného požadavku je vyhnout se takovým aplikacím ustanovení o 

věcech, jež by ve svém důsledku mohly vést k vyvolání úzkosti, strachu, bolesti, stresu či 

poškození zdraví zvířete.43 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku takovou nevhodnou 

aplikaci demonstruje na příkladu psa lpícího na jeho pánovi, který by předáním cizí osobě za 

účelem jeho použití jako předmětu zástavy byl vystaven stresu.44 Povahu zvířete však nelze 

chápat jako obecnou kategorii, nýbrž je nutno ji individuálně posuzovat v každém jednotlivém 

případě.45 Lze proto předpokládat, že opačně od uvedeného případu psa bude posuzována 

situace, kdy je předmětem zástavy zvíře, jež si citové vazby ke svému okolí nevytváří.46 

 
36 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník po schválení v Poslanecké sněmovně. Obchodněprávní revue. 2012, č. 

1, s. 17-20. 
37 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 119. 
38 TÉGL, Petr. Komentář k § 494. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: velký komentář. 

Svazek III. § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Praha: Leges, 2014. Komentátor, s. 233. 
39 Na řadě míst však zvláštní režim pro zvíře založen je, srov. např. § 2970 obč. zák. 
40 Aplikována budou ustanovení o věcech movitých, hmotných, viz TÉGL, komentář k § 494, cit. 38, s. 233. 
41 „Slovo ‚obdobně‘ ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu vyjadřuje, že 

toto ustanovení se vztahuje na vymezené právní vztahy v plném rozsahu...“, srov. čl. 41 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, schválených usnesením vlády České republiky ze dne 19. 3. 1988, ve znění účinném k 25. 5. 2011. 
42 TÉGL, komentář k § 494, cit. 38, s. 233; srov. § 494 věta druhá obč. zák. 
43 TÉGL, komentář k § 494, cit. 38, s. 233. 
44 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 
45 SVOBODA, komentář k § 494, cit. 35, s. 1100. 
46 TÉGL, komentář k § 494, cit. 38, s. 234. 
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Doktrína za taková zvířata považuje především zvířata hospodářská.47 Míra ochrany 

poskytovaná civilním právem tak není pro každé zvíře stejná. Je zřejmé, že pro její určení bude 

vždy nutné zkoumat specifika a okolnosti konkrétního případu, jistě se pak právo neobejde bez 

poznatků zoologických.  

 

1.2.4 Právní status zvířete 

Poněkud paradoxně se může jevit zařazení ustanovení zakotvujícího dereifikaci zvířete 

do hlavy čtvrté první části občanského zákoníku nesoucí název „Věci a jejich rozdělení“. Zvíře 

navíc teoreticky naplňuje i znaky, prostřednictvím kterých jsou věci v právním smyslu 

vymezovány.48 Ustanovení § 494 občanského zákoníku však svojí jednoznačnou formulací 

nenechává žádný prostor pro pochyby a staví najisto, že pojetí zvířete jako věci bylo v právním 

řádu České republiky definitivně překonáno. Otázku, čím je zvíře z pohledu práva nyní, však 

ponechává nezodpovězenou. 

Právní osobnost reflektující způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti49 

přiznává český právní řád pouze fyzickým a právnickým osobám. S jistotou tak lze říci, že zvíře 

není ani subjektem práva, na čemž jeho vynětí z kategorie věcí v právním smyslu nemůže 

ničeho změnit. Dereifikací zvířete tak zákonodárce, ačkoli implicitně, vytvořil jakousi zvláštní 

právní kategorii živého zvířete, jež není ani osobou, ani věcí.50  

V závislosti na vypořádání se s nedostatkem vymezení právní povahy živého zvířete lze 

odbornou veřejnost v podstatě rozdělit do dvou skupin. Prvá přiznává živému zvířeti postavení 

na pomezí mezi postavením předmětu51 a subjektu soukromoprávních vztahů, a to zejména 

s ohledem na jeho v právní sféře nově nabytou zvláštní hodnotu.52 Dle druhé skupiny pak právní 

postavení zvířete nepřekračuje postavení předmětu právních vztahů. S odvoláním se na 

skutečnost, že ke zvířeti vznikají majetková práva, Tégl označuje živé zvíře za právní objekt 

odlišný od věci.53 Stejně tak se lze setkat s přístupem chápajícím zvíře jako pouhou „modifikaci 

pojmu věc v právním smyslu“54. 

 
47 Tamtéž či např. HAVELKOVÁ, Renáta, HUDKOVÁ, Barbora. Praktické problémy v oblasti nálezů zvířat. 

Právní rozhledy. 2018, č. 10, s. 367-370. 
48 Jsou jimi rozdílnost od osoby, užitečnost pro potřeby lidí a ovladatelnost, podrobněji viz KOUKAL, Pavel. 

Komentář k § 489. In: LAVICKÝ, Petr a kolektiv. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praha: C. H. Beck, 

2014. Velké komentáře, sv. 1, s. 1729-1731. 
49 Srov. § 15 odst. 1 obč. zák. 
50 MÜLLEROVÁ, cit. 6, s. 20. 
51 V této části práce znovu upozorňuji na nejednotnou terminologii v oblasti prvků právních vztahů, viz cit. 19. 
52 Např. SVOBODA, komentář k § 494, cit. 35, s. 1100. 
53 TÉGL, komentář k § 494, cit. 38, s. 232. 
54 STUNA, Stanislav, ŠVESTKA, Jiří. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. 

Právní rozhledy. 2011, č. 10, s. 366-373. 
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Ačkoli běžné realitě tato právní konstrukce neodpovídá, z dikce ustanovení § 494 

občanského zákoníku lze argumentem a contrario dovodit, že mrtvé zvíře je bez dalšího 

považováno za věc v právním smyslu. 

 

1.2.5 Praktické důsledky dereifikace 

Dereifikace zvířete již ve stádiu návrhu v rámci přípravy rekodifikace soukromého 

práva vyvolala velký zájem (nejen) odborné veřejnosti a dosud se setkává s celou řadou 

protichůdných reakcí co do hodnocení vhodnosti tohoto řešení, zejména však co do přisouzení 

praktických důsledků.  

Velká část autorů se shoduje na přínosu dereifikačního ustanovení jako etického 

poselství, jež vyjadřuje postoj ke zvířatům hodný současné společnosti.55 Shoda však nepanuje 

na tom, nakolik ustanovení zakotvující dereifikaci zvířete tuto roli překračuje. Praktické 

důsledky odvěcnění zvířat jsou mnohdy popírány. Uvedené přiléhavě vystihuje pohled Telce: 

„Úcta k živým tvorům a přírodě tak překonává nejedno bezduché, civilisticky zastaralé a 

překonané myšlení, aniž by se zároveň cokoli měnilo na obchodech či soukromých právech 

stran nebo na jejich právním postavení.“56 Dle Kleina není ustanovení § 494 občanského 

zákoníku nositelem žádné normy a jsou jím pouze deklarovány určitá hodnotová východiska 

podobně jako například zákonem č. 292/2004 Sb., o zásluhách Edvarda Beneše.57  

Za styčné body argumentace popírající praktický význam odvěcnění zvířat lze 

považovat tvrzení, že s ohledem na podobu této nové právní konstrukce s živými zvířaty 

v soukromoprávní praxi nebude nakládáno jinak než s věcmi, jelikož se na ně nadále budou 

vztahovat ustanovení věcného a závazkového práva; přesvědčení, že zvířatům je při nakládání 

s nimi poskytnuta dostatečná ochrana předpisy práva veřejného a v neposlední řadě upozornění 

na naplnění znaků vymezujících věc v právním smyslu živým zvířetem doplněné o myšlenku, 

že „tvrdit, že zvíře věcí v právním smyslu není, neodpovídá ani každodenní běžné zkušenosti a 

zažitým poznatkům praktického života“.58 

Osobně dereifikaci zvířete za pouhou proklamaci bez praktických důsledků nepovažuji. 

V tomto ohledu se lze ztotožnit s Prouzou, který argumenty zpochybňující praktické dopady 

 
55 Např. DOUSEK, Jiří, MÜLLEROVÁ, Hana. Ochrana zvířat v ČR – teorie a praxe. In: MÜLLEROVÁ, Hana, 

ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kolektiv. Kapitoly o právech zvířat: „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, 

biologie a práva. Praha: Academia, 2016. Právo-etika-společnost, s. 658-659. 
56 TELEC, Ivo. O vládním návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2009, č. 19, s. 677-684. 
57 KLEIN, Šimon. Zvíře není věc, aneb co přináší § 494 NOZ?. Ad Notam. 2013, č. 5, s. 17-18; zákon č. 292/2004 

Sb., o zásluhách Edvarda Beneše, obsahuje pouze dva paragrafy, jež vedle úpravy účinnosti zákona stanoví pouze: 

„Edvard Beneš se zasloužil o stát.“ 
58 STUNA, ŠVESTKA, cit. 54, s. 366-373. 
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odvěcnění zvířete vypořádává. Prouza nesporuje skutečnost, že na zvíře nadále dopadají 

ustanovení věcného a závazkového práva, připomíná však, že se tak děje nikoli bez dalšího, 

když dle zákonného apelu je v každém jednotlivém případě nutno přihlédnout k následkům 

konkrétní zvíře zatěžujícím. Jejich zohlednění pak určité dispozice se zvířetem omezuje.59 

Praktické dopady dereifikace zvířete poté Prouza dokládá odvoláním se na případ rozhodnutý 

v Německu, kde soud s přirovnáním k obdobnému postupu u dětí judikoval nutnost sledovat 

zájmy domácího mazlíčka po rozvodovém řízení a majetkovém vypořádání bývalých manželů 

a na základě této úvahy upravil možnost budoucího styku s domácím zvířetem.60 

Dostatečnost ochrany poskytované zvířatům veřejným právem lze rozporovat již 

skutečností, že zákon na ochranu zvířat proti týrání jakožto těžiště této veřejnoprávní úpravy 

garantuje ochranu pouze obratlovcům, okruh zvířat chráněných občanským zákoníkem je tak 

širší. Stejně tak je širší množina situací, v nichž občanský zákoník živým zvířatům ochranu 

poskytuje.61 Ve vztahu k veřejnoprávním předpisům na ochranu zvířat se však sluší zmínit 

povinnost jejich respektování i v rámci občanskoprávního styku.62 Například při přepravě 

zvířete je tak nutno dodržet pravidla zajišťující ochranu zvířat během přepravy, jak jsou 

stanovena příslušnými veřejnoprávními předpisy.63 

Citované přesvědčení o věrnosti konceptu považujícího zvíře za věc v právním smyslu 

považuji za zcela subjektivní, a do kontrastu proto stavím Eliášovo pro mne bližší: „Že živé 

zvíře není totéž co židle nebo stůl a že vyžaduje jiné zacházení, je nasnadě, a ladí to s běžnou 

životní zkušeností.“64 

Aniž bych popírala význam dereifikace zvířete co do ochrany zvířat a respektu k nim 

jako k živým tvorům, domnívám se, že ve prospěch tohoto aspektu dereifikace bývá často 

opomínám druhý zákonodárcem sledovaný zájem. Jak již bylo nastíněno, dle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku ambice občanskoprávních úprav, co se dereifikace zvířete týče, 

směřují zejména do oblasti vlastnického práva a jeho ochrany.65 Logiku upřednostnění ochrany 

vlastnictví před ochranou zvířat přitom nelze rozporovat, když vlastnictví jako jeden ze 

 
59 PROUZA, Ivan. Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí. Právní rozhledy. 2017, č. 1, s. 13-17.; srov. § 494 věta 

druhá obč. zák. 
60 Tamtéž; odůvodněnost argumentace rozhodnutím německého soudu vyplývá ze skutečnosti, že toto rozhodnutí 

bylo vydáno na základě obdobně znějícího „derefikačního“ ustanovení německého právního řádu, jež je rovněž 

považováno za jeden z inspiračních zdrojů českého zákonodárce, podrobněji KOUKAL, komentář k § 494, cit. 48, 

s. 1747; srov. § 90a RGBl. S. 195, Bürgerliches Gesetzbuch, německý občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

jako „BGB“). 
61 PROUZA, cit. 59, s. 13-17. 
62 Srov. § 3029 odst. 2 obč. zák. 
63 MÜLLEROVÁ, cit. 6, s. 19-20. 
64 ELIÁŠ, cit. 29, s. 410-412. 
65 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 
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základních soukromoprávních institutů leží v samotném středu občanskoprávní pozornosti, 

kdežto ochrana zvířat je především úkolem práva veřejného. 

Za zmínku stojí skutečnost, že ustanovení § 494 občanského zákoníku není prvním 

ustanovením v českém právním řádu, jež chrání vlastníka ve vztahu k jeho zvířeti.66 Ustanovení 

§ 322 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 

„občanský soudní řád“), jež za účelem ochrany povinného67 stanoví, které věci vlastněné 

povinným nemohou být předmětem soudního výkonu rozhodnutí a exekuce68, do 

demonstrativního výčtu těchto věcí od roku 201369 řadí též zvířata, jejichž hlavním účelem 

chovu není hospodářský efekt a která člověku slouží jako jeho společník. 

V odborné literatuře se lze setkat s názorem, jenž z priority dané důvodovou zprávou 

vlastnictví dovozuje, že: „Skutečná motivace normotvůrce je tak zaměřena nikoli na zvířata, 

s vyjádřením elementární úcty k nim jako ke všem životem nadaným tvorům, ale pouze na 

ochranu sentimentu vlastníka.“70 S takovým závěrem však nelze souhlasit. Sama důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku zájem na ochraně vlastnického práva rozvádí větou: „Nebere 

tedy zřetel [úprava v občanských zákonících] jen na samotné zvíře, ale i na jeho pána a bere 

v ochranu i jejich vzájemný vztah a emoční vazbu.“71 Kromě výslovného přihlášení občanského 

zákoníku k ochraně emocionální vazby mezi zvířetem a jeho pánem, považuji tuto proklamaci 

za důležitou právě z toho důvodu, že zjevně osvědčuje zákonodárcovu nikoli jednostrannou 

motivaci. Za zásadní v kontextu této kapitoly lze považovat nedávné usnesení Nejvyššího 

soudu, v němž byly správnými shledány právní závěry soudu druhého stupně ve věci zamítnutí 

vindikační žaloby na vydání psa. V daném případě se jednalo o psa, jenž se žalovanými, kteří 

se o něj řádně starali, žil po většinu svého života a k žalovaným si, stejně jako oni k němu, 

vybudoval silné citové pouto. U zvířete byla navíc diagnostikována srdeční vada. Při posouzení 

dané situace odvolací soud mimo jiné konkrétní okolnosti případu významnou měrou zohlednil 

také dopady, jimž by zvíře mohlo v důsledku jeho navrácení majiteli čelit a které pro 

předmětného psa považoval za potenciálně zdraví či život ohrožující. Nejvyšší soud 

s odvoláním na ustanovení § 494 občanského zákoníku přihlédnutí k povaze psa jako živého 

 
66 PROUZA, cit. 59, s. 13-17. 
67 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, 

řízení insolvenční. 2. akt. vyd. Praha: Leges, 2018. Student, s. 109. 
68 Srov. § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 322 odst. 1, odst. 2 písm. g) občanského soudního řádu. 
69 Pravidlo bylo zakotveno zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

a další související zákony. 
70 ŠKOP, Martin. Symbolická reprezentace zvířete v moderním právu. In: MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, 

DOLEŽAL, Adam a kolektiv. Kapitoly o právech zvířat: „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. 

Praha: Academia, 2016. Právo-etika-společnost, s. 495. 
71 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz


14 

 

tvora v daném případě přisvědčil.72 Uvedené rozhodnutí tak nejen dokládá, že ustanovením § 

494 občanského zákoníku je ochrana garantována i zvířeti, zároveň také definitivně zažehnává 

pochyby o praktických důsledcích dereifikace zvířat. 

Ačkoli lze uzavřít, že ustanovení zakotvující dereifikaci zvířete bude v mnohých 

případech chránit zvíře před vlastníkem samotným73, při aktivaci „dereifikačního“ ustanovení 

se také často budou oba výše rozebrané aspekty dereifikace překrývat. Bude tedy chráněno jak 

zvíře samotné, tak tím současně i jeho vlastník, stejně jako jejich vzájemná emoční vazba. Jak 

již bylo rozebráno, ustanovení § 494 občanského zákoníku garantuje ochranu skrze omezení 

aplikovatelnosti ustanovení o věcech na živá zvířata. Jako příklad takovéto víceúčelové ochrany 

je snadno představitelná například omezená aplikovatelnost ustanovení o zadržovacím právu74, 

lze však uvažovat i o ustanoveních na první pohled zdánlivě vzdálených. Takovým by mohlo 

být například ustanovení § 2175 občanského zákoníku upravujícího koupi obchodního závodu, 

které stanoví, že koupí obchodního závodu nabývá kupující vlastnického právo ke všemu, co 

k obchodnímu závodu jako celku náleží. Na základě definice obchodního závodu75 lze 

předpokládat, že takovou „součást“ obchodního závodu by představoval i hlídací pes 

zakoupený za účelem hlídání objektů k závodu náležejících. V hypotetickém případě prodeje 

obchodního závodu fyzické osoby, k němuž náleží hlídací pes s vlastníkem obchodního závodu 

úzce emočně spjatý, by se dle mého názoru tento vlastník mohl domáhat výjimky z ustanovení 

§ 2175 občanského zákoníku z titulu ochrany poskytnuté jemu a jeho zvířeti ustanovením § 494 

občanského zákoníku. 

Odlišný projev odvěcněním zvířete garantované ochrany lze najít na poli práva 

deliktního v oblasti řešení kolize soukromým právem chráněných zájmů. V tomto smyslu by se 

zvíře mělo těšit osudu odlišnému od osudu věci v situaci zdánlivě představující krajní nouzi ve 

smyslu ustanovení § 2906 občanského zákoníku. V duchu zvláštní hodnoty přiznané zvířeti 

ustanovením § 494 občanského zákoníku totiž nebude možné například v situaci bezprostředně 

hrozící majetkové újmy za účelem jejího odvrácení obětovat bez dalšího zvíře, jehož hodnota 

je nižší než hodnota ohroženého majetku.76 Přednost zájmu na zachování života zvířete nebude 

dána vždy. V kontextu občanského zákoníku77 je zřejmé, že poměření závažnosti následků 

 
72 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1722/2018. 
73 Vedle nastíněného případu z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu lze připomenout rovněž výše zmíněnou 

omezenou možnost použít zvíře jako předmět zástavy. 
74 Srov. § 1395 a násl. obč. zák. 
75 Ustanovení § 502 občanského zákoníku stanoví, že: „Obchodní závod (dále jen ‚závod‘) je organizovaný soubor 

jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 

vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ 
76 TÉGL, komentář k § 494, cit. 38, s. 234. 
77 Srov. § 2970 obč. zák. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/280792/1/JUD%253A/JUD438518CZ%2523
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v takové situaci bude závislé na hodnotě ohroženého majetku. S jistotou však lze tvrdit, že 

nebude-li rozdíl v hodnotách významný, přednosti se dostane zájmu na zachování života 

zvířete. Bylo-li by tedy zvíře v takové situaci ve prospěch majetku obětováno, nebude naplněna 

podmínka proporcionality nezbytná pro vyloučení protiprávnosti takového jednání na základě 

ustanovení občanského zákoníku o krajní nouzi, a škůdce tak bude povinen k náhradě 

způsobené újmy. I v tomto případě je nepochybně ochrana poskytnuta jak zvířeti, tak jeho 

vlastníkovi, zvlášť je-li ke svému zvířeti emočně vázán. 
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2. Právní úprava náhrady újmy v občanském zákoníku 

2.1 Pojem odpovědnosti 

Pojem odpovědnosti je v rámci občanskoprávní doktríny již tradičně spjat s debatou 

ohledně jeho vymezení. První z ústředních názorových proudů odpovědností rozumí nepříznivý 

právní následek za újmu způsobenou jiné osobě občanského práva spočívající ve vzniku 

sekundární právní povinnosti, který tíží buď toho, kdo újmu způsobil porušením primární 

občanskoprávní povinnosti, anebo toho, komu se přičítá právně relevantní událost, jež ke 

vzniku újmy vedla. Tato sekundární (tzv. retrospektivní) právní povinnost je zpravidla 

předvídána sankční složkou té které právní normy a na rozdíl od právní povinnosti primární 

působí vždy relativně. Ve středu druhého ústředního názorového proudu naopak stojí 

přesvědčení, že osoba občanského práva odpovídá nikoli za nesplnění povinnosti primární 

(dojde-li ke vzniku újmy), nýbrž za její splnění. Dle této teorie občanskoprávní odpovědnost 

(tzv. perspektivní) existuje po celou dobu existence povinnosti primární, kterou latentně 

doprovází až do jejího porušení spojeného s újmou jiné osoby občanského práva, kdy se projeví 

způsobením právních následků.78 

Ani pojetí odpovědnosti v občanském zákoníku není zcela jednoznačné. Ačkoli dle 

důvodové zprávy k občanskému zákoníku se tento kodex nově přiklání ke koncepci 

odpovědnosti perspektivní79, obsahuje i ustanovení, jež tomu neodpovídají.80  

V oblasti odpovědnostních závazků v občanském zákoníku je patrná snaha zákonodárce 

se použití pojmu odpovědnost zcela vyhnout81, když jeho místo zastoupily termíny jako 

„závazky z deliktů“ či „povinnost nahradit škodu“. Lze se ztotožnit s Pelikánovou, která 

připomíná povahu náhrady škody jako centrální součásti odpovědnosti a doktrinální neshody či 

přesahy přes striktní definici odpovědnosti nepovažuje za dostatečné odůvodnění pro přerušení 

této vazby. Příslušnost náhrady škody do odpovědnostního práva by dle autorky měla být jasně 

patrná.82 

V této práci je terminologie občanského zákoníku plně respektována, v její šíři je však 

rovněž pracováno s tradičním pojmem odpovědnosti, který v kontextu příslušné materie 

 
78 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kolektiv. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 356-361. 
79 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 24, s. 47-48. 
80 Srov. např. § 1935 či § 2543 obč. zák., podrobněji viz PRAŽÁK, Pavel. Má institut právní odpovědnosti v 

návrhu nového občanského zákoníku jasnou koncepci? Právní rozhledy. 2012, č. 3, s. 101-105. 
81 Ani zde však zákonný text není konzistentní, jak patrno např. z ustanovení § 2953 odst. 1 občanského zákoníku, 

PRAŽÁK, cit. 80, s. 101-105. 
82 PELIKÁNOVÁ, Irena. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského 

zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, č. 3, s. 15-23. 
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považuji za jen těžko postradatelný a zároveň nikterak zavádějící. Stejně tak se netajím svým 

příklonem k retrospektivní koncepci občanskoprávní odpovědnosti, a to především s ohledem 

na obdobné chápání tohoto institutu v jiných právních odvětvích a notoricky opakovaný 

argument o potřebě vnitřní jednoty a celistvosti právního řádu83. 

 

2.2 Předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu 

2.2.1 Porušení právní povinnosti  

Občanský zákoník opouští jednotné pojetí civilního deliktu, které se soustředilo na 

porušení právní povinnosti bez ohledu na právní důvod jejího vzniku84. Namísto toho kodex 

přijímá dualitu civilních deliktů, když rozlišuje odpovědnost smluvní a mimosmluvní.85 Jejich 

úprava je soustředěna do jedné hlavy občanského zákoníku nesoucí název „Závazky z deliktů“, 

kde je stavěno na třech obecných skutkových podstatách86, z nichž jedna je věnována 

odpovědnosti smluvní a dvě odpovědnosti mimosmluvní. 

 

2.2.1.1 Porušení zákona 

 Ke vzniku povinnosti k náhradě újmy87 podle ustanovení § 2910 občanského zákoníku 

je tímto ustanovením vyžadováno porušení povinnosti „zákonné“ či „zákonem stanovené“. Tyto 

termíny je však nutno vykládat extenzivně. K povinnostem ve smyslu ustanovení § 2910 

občanského zákoníku je třeba řadit také povinnosti stanovené na základě zákona a v jeho 

mezích, tedy povinnosti stanovené podzákonnými právními předpisy, a povinnosti stanovené 

bezprostředně závaznými předpisy Evropské unie.88  

Skutkovou podstatu porušení zákona lze dále rozdělit na dvě samostatné dílčí skutkové 

podstaty, v nichž je rozlišováno mezi porušením práv absolutních a porušení práv jiných (tedy 

relativních), a to s ohledem na povahu těchto práv, když absolutní práva působí proti každému, 

zatímco relativní jen mezi stranami.89 Při zásahu do práva absolutního v důsledku porušení 

 
83 Např. DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 361. 
84 Srov. § 420 odst. 1 obč. zák. 1964. 
85 TINTĚRA, Tomáš, PETR, Pavel a kolektiv. Základy závazkového práva. 2. díl. Praha: Leges, 2017. Student, s. 

195-196. 
86 ELISCHER, David a kolektiv. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku 

práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praktická příručka. Praha: Leges, 2020. 

Praktik, s. 37. 
87 Ačkoli skutkové podstaty napříč občanským zákoníkem hovoří pouze o náhradě škody, pracuje tato práce 

s širším pojmem náhrady újmy, a to z toho důvodu, že za určitých podmínek je podle těchto ustanovení 

nahrazována též nemajetková újma. Tento princip je blíže osvětlen v kapitole 2.4. 
88 PAŠEK, Martin. Komentář k § 2910. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kolektiv. 

Občanský zákoník. Komentář. 2.vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony, s. 3026. 
89 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 38 a 41. 
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tímto ustanovením předpokládané povinnosti vznikne povinnost k náhradě způsobené újmy 

vždy (budou-li splněny další předpoklady), naproti tomu povinnost nahradit újmu způsobenou 

takovým zásahem do práva relativního vznikne pouze tehdy, je-li porušená právní povinnost na 

ochranu předmětného práva stanovena.90 

Naopak bez rozdílu je ke vzniku povinnosti k náhradě újmy na základě dotyčného 

ustanovení vyžadováno, aby k porušení povinnosti došlo zaviněně, přičemž nedbalostní forma 

zavinění je zákonem presumována91. 

 

2.2.1.2 Porušení smluvní povinnosti 

Zřejmým předpokladem vzniku povinnosti k náhradě újmy na základě ustanovení § 

2913 občanského zákoníku upravujícího smluvní odpovědnost je existence smluvního 

závazkového vztahu, který příslušnou povinnost zakládá. Na základě ustanovení § 1723 odst. 

2 občanského zákoníku však mohou být právní povinnosti, jejichž porušením se ustanovení § 

2913 zabývá, založeny i jinou právní skutečností, než je smlouva.92  

Zásadním rozdílem odlišujícím smluvní odpovědnost od té mimosmluvní je skutečnost, 

že pro její založení není vyžadováno zavinění93. Škůdce se může povinnosti zprostit pouze 

tehdy, prokáže-li existenci liberačního důvodu tak, jak je specifikován ve druhém odstavci 

ustanovení § 2913 občanského zákoníku.  

Ačkoli smluvním závazkem vznikají práva a povinnosti zpravidla právě a jen stranám 

na tomto právním jednání zúčastněným, přiznává v případě porušení ujednané povinnosti 

předmětné ustanovení právo domáhat se náhrady škody i těm třetím osobám, jejichž zájmu 

mělo splnění takové povinnosti zjevně sloužit. Takový zájem třetí osoby však musí být pro 

škůdce zřejmý již při uzavírání smlouvy.94  

  

 
90 Srov. § 2910 obč. zák. 
91 Srov. § 2911 obč. zák. 
92 Takovou může být například veřejný příslib ve smyslu § 2884 a násl. občanského zákoníku, viz BEZOUŠKA, 

Petr. Komentář k § 2913. In: HULMÁK, Milan a kolektiv. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část 

(§ 2055–3014). Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1567. 
93 TINTĚRA, PETR a kolektiv, cit. 85, s. 195-196. 
94 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2909 až 2914, s. 570. 
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2.2.1.3 Porušení dobrých mravů 

Účelem této skutkové podstaty zakotvené v ustanovení § 2909 občanského zákoníku je 

postihovat takové lidské chování, které, třebaže neporušuje žádnou právní povinnost, příčí se 

obecně uznávaným zásadám slušnosti.95 Aby byla osoba občanského práva povinna k náhradě 

újmy způsobené takovým jednáním, vyžaduje se její úmyslné zavinění. V části za středníkem 

ustanovení promítá zásadu zákazu zneužití práva vyjádřenou v ustanovení § 8 občanského 

zákoníku, když stanoví, že újmu způsobenou výkonem práva, jehož hlavním účelem je poškodit 

jiného, je škůdce povinen nahradit. Je-li totiž takto jednáno, jde o výkon práva pouze zdánlivý, 

jemuž právo ochranu neposkytuje.96   

 

2.2.2 Vznik újmy 

Pouze tam, kde byla způsobena újma, lze uvažovat o její náhradě. V obecném slova 

smyslu lze za újmu považovat jakoukoli ztrátu, která osobě nastane v její sféře. Újma jako 

právní pojem však označuje pouze takovou újmu, jež je právně relevantní, tedy takovou, kterou 

osoba utrpí na právem chráněném statku.97 Tento pojem v sobě zahrnuje jak újmu majetkovou, 

tak nemajetkovou. Občanský zákoník sice bere pojem újmy za své východisko98, v rámci své 

úpravy však majetkovou a nemajetkovou újmu rozlišuje a zpravidla s nimi pracuje odděleně. 

Majetková újma je v občanském zákoníku označena termínem škoda a lze jí rozumět 

takovou újmu, jež se projevuje v majetkové sféře poškozeného a kterou lze objektivně vyčíslit 

v penězích. Ustanovení § 2894 občanského zákoníku škodou rozumí újmu na jmění99, čímž 

dává najevo, že za škodu je nutno považovat i vznik dluhu.100 Nemajetková újma naopak nevede 

k majetkové ztrátě a v penězích objektivně vyčíslitelná není. Spočívá totiž v narušení osobního 

zájmu poškozeného, jehož hodnotu v penězích měřit nelze.101 

Odlišný přístup zaujímají Principy evropského deliktního práva vypracované 

Evropskou skupinou pro deliktní právo v roce 2005 (dále jen jako „PETL“) jakožto dokument, 

jenž důvodová zpráva k občanskému zákoníku zmiňuje na prvním místě, když vyjmenovává 

zdroje, v nichž se zákonodárce inspiroval vývojovými trendy deliktního práva.102 PETL pracuje 

se souhrnným pojmem škoda, jenž v sobě dle definice obsažené v čl. 2:101 PETL zahrnuje jak 

 
95 BEZOUŠKA, komentář k § 2909, cit. 92, s. 1534. 
96 Tamtéž, s. 1536. 
97 BEZOUŠKA, komentář k § 2894, cit. 92, s. 1497. 
98 Tamtéž. 
99 Srov. § 495 obč. zák. 
100 Podrobněji viz BEZOUŠKA, komentář k § 2894, cit. 92, s. 1498. 
101 Tamtéž. 
102 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2894 až 2899, s. 563. 
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majetkovou, tak nemajetkovou újmu zákonem chráněného zájmu.103 Důsledky této odlišnosti 

budou dále rozvedeny níže v kapitole 2.4 zabývající se samotnou náhradou způsobené újmy. 

 

2.2.3 Příčinná souvislost 

Dalším nezbytným předpokladem vzniku povinnosti k náhradě újmy je vztah příčiny a 

následku mezi porušením právní povinnosti a způsobenou újmou (kauzální nexus).104 Při 

zjišťování příčinné souvislosti je nezbytné zabývat se nejdříve tzv. faktickou kauzalitou, která 

reflektuje přirozený chod věcí podle fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů. Faktická 

kauzalita existuje tam, kde by škodlivý následek bez porušení právní povinnosti nenastal a 

pouze tehdy lze také uvažovat o existenci příčinné souvislosti. Aby ta mohla být zjištěna, je 

dále třeba, aby vztah mezi příčinou a způsobeným následkem vyhovoval požadavkům 

adekvátní příčinné souvislosti. Lze-li na způsobenou újmu optikou obvyklého chodu věcí a 

zkušeností nahlížet jako na adekvátní důsledek jednání škůdce či zákonem kvalifikované škodní 

události, je příčinná souvislost dána.105 Základním východiskem pro toto posouzení je 

objektivně hodnocená předvídatelnost škodlivého následku.106 Nevědomost škůdce o 

potenciálních následcích určitého jednání proto není relevantní, podstatné je, zda by je mohla 

předvídat myšlená řádně a rozumně se chovající osoba na místě škůdce.107 K hledisku 

předvídatelnosti následku se ve svém rozhodnutí vyjadřuje též Ústavní soud: „Pro odpovědnost 

za škodu tedy není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího konkrétně předvídatelný, 

nýbrž je dostatečné, že pro výše uvedeného optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce 

nepravděpodobný.“ Optimálním pozorovatelem Ústavní soud rozumí hypotetickou osobu, 

která personifikuje znalosti a zkušenosti své doby.108 

Situace se značně komplikuje, je-li příčin způsobené újmy více. Všechny v úvahu 

připadající příčiny se na škodlivém následku mohou podílet různou měrou či intenzitou, a to 

souběžně, anebo následně, aniž by se překrývaly. Pouze porušení právní povinnosti a některé 

zákonem kvalifikované škodní události jsou však příčinami právně relevantními.109 Bližší 

vodítka pro posouzení relevantnosti a významu jednotlivých příčin podává Nejvyšší soud: 

„Zásadně je třeba vycházet z toho, že každé jednání či opomenutí, bez něhož by následek 

 
103 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European tort law: text and commentary. Wien: 

Springer, 2005, s. 2. 
104 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 39. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
107 ACHOUR, Gabriel, PELIKÁN Martin. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních 

vztazích. Ostrava: Key Publishing, 2015. Právo, s. 138. 
108 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05. 
109 ACHOUR, PELIKÁN, cit. 107, s. 134 a 137. 
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nenastal, neztrácí svůj charakter příčiny jen proto, že k němu přistoupí další okolnost, jež při 

vzniku škody spolupůsobí. Podstatné je, zda toto jednání zůstává tou skutečností, bez níž by ke 

škodlivému následku nedošlo, nebo zda nová skutečnost působí jako výlučná příčina, která – 

bez ohledu na původní okolnosti – samostatně způsobila následek. V takovém případě došlo 

k přerušení příčinné souvislosti mezi vznikem škody a původními okolnostmi.“110 

 

2.2.4 Zavinění 

Konečně, posledním předpokladem vzniku povinnosti nahradit újmu je zavinění. Podle 

toho, zda je zavinění k založení odpovědnosti vyžadováno, bývá rozlišována odpovědnost 

subjektivní (odpovědnost za zavinění) a objektivní (odpovědnost bez zavinění). V kontextu 

občanského zákoníku lze odpovědnost subjektivní prohlásit za základní druh odpovědnosti, 

kdežto odpovědnost objektivní, jež je založena pouze v případech zákonem zvlášť 

stanovených111, za jakousi výjimku z pravidla.112  

 

2.2.4.1 Subjektivní odpovědnost 

Ke vzniku povinnosti nahradit újmu tedy občanský zákoník zpravidla požaduje 

zavinění, vymezení tohoto pojmu se však nevěnuje. Doktrína zaviněním rozumí psychický 

vztah škůdce k protiprávnímu jednání a jeho následku. V závislosti na přítomnosti rozumové a 

volní složky jsou dále za pomoci práva trestního rozlišovány formy zavinění, a to úmysl, přímý 

či nepřímý, a nedbalost, vědomá či nevědomá.113  

Ačkoli prokázání existence předpokladů vzniku povinnosti k náhradě újmy je obecně 

úkolem poškozeného114, v oblasti zavinění občanský zákoník procesní pozici poškozeného 

ulehčuje, když nedbalostní formu zavinění mnohdy presumuje.115 Byť to současná právní 

úprava na rozdíl od té předcházející výslovně nezmiňuje, škůdce se povinnosti k náhradě může 

zprostit, prokáže-li, že újmu nezavinil, a to ani v té nejméně intenzivní formě. Jedná se o tzv. 

exkulpaci neboli vyvinění.116 

S předpokladem zavinění úzce souvisí pojem deliktní způsobilosti. Aby bylo totiž osobě 

občanského práva možné zavinění přičítat, je třeba aby byla deliktně způsobilá.117 Deliktní 

 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 30 Cdo 509/2013, ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 40. 
111 Srov. § 2895 obč. zák. 
112 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 361 a 368. 
113 ACHOUR, PELIKÁN, cit. 107, s. 23; srov. § 15 odst. 1 písm. a) a b) a § 16 odst. 1 písm. a) a b) trestního 

zákoníku. 
114 ACHOUR, PELIKÁN, cit. 107, s. 13. 
115 Srov. § 2911 a § 2912 obč. zák. 
116 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 30 a 42. 
117 FIALA, Josef, KINDL, Milan a kolektiv. Občanské právo hmotné. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 533. 
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způsobilost definuje doktrína jako „způsobilost založit svou odpovědnost, tj. nést nepříznivé 

právní následky za zaviněné protiprávní jednání“118. U člověka je tato způsobilost dána, je-li 

schopen posoudit své protiprávní jednání i jeho následky a zároveň jej ovládnout.119 U osoby 

právnické je deliktní způsobilost počínaje jejím založením bez dalšího dána vždy.120 

 

2.2.4.2 Objektivní odpovědnost 

Objektivní odpovědnost, jak již bylo uvedeno, je v českém soukromém právu typická 

pro odpovědnost smluvní, kde dochází k porušení povinnosti škůdcem dobrovolně převzaté. 

Východiskem této konstrukce je myšlenka, že je přiměřené, aby ten, kdo zklamal důvěru a 

legitimní očekávání protistrany, byl stižen přísnou občanskoprávní odpovědností.121 O dalších 

případech, kdy je občanským zákoníkem odpovědnost konstruována jako objektivní, bude 

podrobněji pojednáno v kapitole 2.3. 

Jako prostá je označována taková objektivní odpovědnost, které se lze ze zákonem 

stanovených tzv. liberačních důvodů zprostit. Nestanoví-li zákon žádné liberační důvody, jedná 

se o objektivní odpovědnost absolutní.122 

 

2.3 Zvláštní případy náhrady újmy 

Vedle výše rozebraných obecných skutkových podstat náhrady újmy formuje 

zákonodárce v ustanoveních § 2920 až 2950 občanského zákoníku také další skutkové podstaty, 

v nichž upravuje některé zvláštní případy náhrady újmy. Odpovídajícím způsobem jsou 

ustanovení zakotvující tyto skutkové podstaty vůči ustanovením zakotvujícím obecné skutkové 

podstaty konstruována jako ustanovení zvláštní, a v souladu s aplikační zásadou práva lex 

specialis derogat legi generali proto mají přednost.123 

Zvláštní úprava některých případů náhrady újmy umožňuje zákonodárci reflektovat 

jejich specifika, a to odlišným nastavením některých pravidel. Z pohledu škůdce se zpravidla 

jedná o jejich zpřísnění.124 Odlišnosti jsou stanoveny především stran zavinění a porušení 

 
118 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 216. 
119 Tamtéž, s. 369. 
120 ROZEHNAL, Aleš. Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 131. 
121 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 370. 
122 Tamtéž, s. 371. 
123 Podobně NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel, ZAHOŘOVÁ, Eva. Nový občanský zákoník: náhrada škody. 

Praha: Grada Publishing, 2014. Právo pro každého, s. 59. 
124 Tamtéž. 
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právní povinnosti jako předpokladů vzniku povinnosti nahradit újmu, když ke vzniku 

povinnosti nahradit újmu zpravidla (nikoli bezvýjimečně125) nejsou vyžadovány.  

Navzdory pravidlu zakotvenému v ustanovení § 2895 občanského zákoníku, dle kterého 

musí být objektivní odpovědnost zvlášť stanovena, tak zákonodárce v předmětných 

ustanoveních nečiní (stejně jako u obecné skutkové podstaty odpovědnosti smluvní126), přesto 

však o jejich povaze zakládající odpovědnost objektivní není v rámci doktríny širších 

pochyb.127 K tomuto implicitnímu stanovení objektivní odpovědnosti obvykle dochází 

vymezením určitých liberačních důvodů, a to ne nutně přímo v tom kterém ustanovení, mohou 

také pouze vyplývat z kontextu ustanovení souvisejících.128 Naroveň takovému implicitnímu 

stanovení objektivní odpovědnosti staví Melzer v  rámci občanského zákoníku stanovení určité 

odpovědnosti jak bez možnosti liberace, tak exkulpace. V těchto případech objektivní povaha 

odpovědnosti vyplývá dle Melzera z výkladu příslušných ustanovení, a to navzdory tomu, že 

se s ohledem na ustanovení § 2985 občanského zákoníku nabízí řešení spíše opačné.129 V této 

souvislosti se Čech ještě před účinností občanského zákoníku dokonce domníval, že bude nutné 

dovodit pravidlo zcela opačné, tedy považovat zavinění za předpoklad vzniku povinnosti 

k náhradě újmy pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví.130  

Smyslem absence zavinění a protiprávního činu jako předpokladů vzniku povinnosti 

k náhradě újmy v daných případech je jednak zohlednění zvýšených rizik určitých právem 

dovolených činností, resp. jejich spravedlivá alokace, jež současně motivuje k maximální 

opatrnosti, jednak zajištění důslednější ochrany poškozených131. Namísto požadavku zavinění 

a protiprávního činu jako předpokladů vzniku povinnosti k náhradě újmy zákon v předmětných 

ustanoveních zpravidla vymezuje události, s nimiž tuto povinnost bez dalšího spojuje132. Stav 

vyvolaný těmito zákonem definovanými událostmi spočívající v majetkové či nemajetkové 

újmě ve sféře poškozeného je označován jako protiprávní stav.133  Právo určité činnosti, které 

 
125 Viz např. § 2921 občanského zákoníku, kde je zakotvena odpovědnost subjektivní a ke vzniku povinnosti 

k náhradě újmy je vyžadován omisivní delikt zanedbání náležitého dohledu, BEZOUŠKA, komentář k § 2921, cit. 

92, s. 1594. 
126 Srov. § 2913 obč. zák. 
127 ACHOUR, PELIKÁN, cit. 107, s. 31; k objektivní povaze odpovědnosti zakládané ustanoveními § 2920 až 

2950 občanského zákoníku také např. BEZOUŠKA, komentář k § 2895, cit. 92, s. 1500-1502. 
128 MELZER, Filip. Úvodní výklad před § 2895. In: MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kolektiv. Občanský zákoník: 

velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha: Leges, 2018. Komentátor, s. 53. 
129 Tamtéž, s. 53-54. 
130 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue. 2012, č. 11-12, s. 324-329. 
131 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 11-12. 
132 ELISCHER, David. Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi 

[online]. 2016, roč. 24, č. 4, s. 501-526 [cit. 2021-01-09]. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6244. 
133 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 355. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6244
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představují pro své okolí riziko i při zachování náležité péče, aprobuje z důvodu jejich 

prospěšnosti pro společnost a její rozvoj, aby však zároveň zajistilo účinnou ochranu právem 

chráněným statkům, postihuje povinností k nápravě protiprávních stavů jejich provozovatele 

jakožto osoby z těchto činností obvykle benefitující.134 

Právě povinnost k náhradě újmy způsobené zvířetem, jež představuje jeden z ústředních 

zájmů této diplomové práce, je upravena v rámci nastíněných zvláštních ustanovení. I zvíře je 

totiž pro jeho nevyzpytatelnost soukromým právem považováno za zdroj zvýšeného rizika135. 

Odlišnosti a specifika tohoto zvláštního případu náhrady újmy proto budou níže rozebrány 

podrobně. 

 Pro úplnost se k problematice zvláštní úpravy povinnosti k náhradě újmy sluší dodat, 

že takovou lze rovněž najít i přímo v rámci úpravy jednotlivých institutů napříč občanským 

zákoníkem, stejně jako i v jiných právních předpisech. Pro tyto právní předpisy je občanský 

zákoník použitelný subsidiárně.136 

 

2.4 Náhrada újmy 

Jak již bylo nastíněno výše, občanský zákoník v rámci své úpravy zpravidla odlišuje 

újmu majetkovou a nemajetkovou. Tomu odpovídá i základní pravidlo náhrady újmy, které 

stanoví, že povinnost nahradit majetkovou újmu postihuje škůdce vždy, zatímco povinnost 

nahradit újmu nemajetkovou pouze tehdy, je-li tak výslovně ujednáno, anebo zákonem zvlášť 

stanoveno.137 Do kontrastu lze v tomto ohledu stavět rovněž již nastíněné PETL reprezentující 

vývojové trendy na poli deliktního práva, které pracují se souhrnným pojmem škody 

soustředícím v sobě jak majetkovou, tak nemajetkovou újmu a odpovídajícím způsobem 

nerozlišují povinnost k jejich náhradě.138 Koncepce náhrady nemajetkové újmy je tak v PETL 

oproti občanskému zákoníku podstatně širší, když povinnost k náhradě nemajetkové újmy 

zakládá vždy, aniž by bylo třeba naplnit zvláštní podmínky. Dle důvodové zprávy 

k občanskému zákoníku tento zákon své speciální nároky na vznik povinnosti k náhradě 

nemajetkové újmy kompenzuje širokým pojetím okruhu případů, kdy právo na náhradu 

 
134 Tamtéž. 
135 K tomuto blíže v kapitole 3.2. 
136 Srov. např. § 2542 obč. zák. a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., 

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů; ACHOUR, PELIKÁN, cit. 107, s. 11.  
137 Srov. § 2894 obč. zák. 
138 KOZIOL, Helmut. Komentář k čl. 2:101. In: EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European 

tort law: text and commentary. Wien: Springer, 2005, s. 28; to však současně neznamená, že odškodnitelná je 

každá nemajetková újma, srov. čl. 10:301 PETL. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvha
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvha
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nemajetkové újmy poškozenému zvlášť přiznává.139 Významné je v tomto ohledu ustanovení § 

2956, jež právo na náhradu nemajetkové újmy přiznává v případech zásahů do přirozeného 

práva člověka chráněného první částí občanského zákoníku. Ustanovení § 2958 pak stanoví 

zvláštní pravidla pro náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení. Dále je 

právo na náhradu nemajetkové újmy občanským zákoníkem přiznáno například ustanovením § 

2969 odst. 2 zabývajícím se cenou zvláštní obliby, ustanovením § 2543 upravujícím újmu za 

narušení dovolené či ustanovením § 2971, jež pro svou obecnost bývá také někdy označováno 

za malou generální klauzuli náhrady nemajetkové újmy140.  

Co se způsobu a rozsahu náhrady újmy týče, i tam jsou pravidla pro majetkovou a 

nemajetkovou újmu nastavena rozdílně. Majetková újma se primárně nahrazuje uvedením do 

předešlého stavu141 (naturální restitucí). Zakotvením tohoto pravidla se občanský zákoník 

odvrací od právní úpravy předchozí, která preferovala náhradu peněžní (relutární restituci). 

Bezouška shledává ospravedlnění této změny v tom, že naturální restituce lépe reflektuje zájem 

poškozeného na nedotknutelnosti jeho statku, a navíc předchází komplikacím, které jsou 

mnohdy spojeny s výpočtem náhrady peněžité.142 Náhrada v penězích nastupuje tehdy, není-li 

uvedení do předešlého stavu možné, anebo požádá-li o to poškozený.143  

Povinnost k náhradě majetkové újmy v sobě zahrnuje povinnost k náhradě skutečné 

škody a ušlého zisku.144 Skutečná škoda představuje negativní zásah do existujícího majetku 

poškozeného a tím i jeho zmenšení, ušlý zisk naopak spočívá v nerozšíření majetku 

poškozeného v důsledku škodné události, ač se tak dalo při pravidelném běhu věcí očekávat.145  

Nemajetková újma je odčiňována přiměřeným zadostiučiněním.146 Jelikož u tohoto typu 

újmy nepřipadá z podstaty věci náhrada uvedením do předešlého stavu v úvahu, prostoru se 

dostává satisfakčnímu principu, kdy poskytnuté plnění má přinést zadostiučinění, jež těžkosti 

v životě poškozeného alespoň zmírní či poškozenému umožní, aby si je vykompenzoval 

pořízením statků, které mu zpříjemní či usnadní život.147 Ani u nemajetkové újmy není peněžitá 

náhrada upřednostněna, na řadu přichází, jen když jiný způsob zadostiučinění není 

 
139 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2894 až 2899, s. 564. 
140 MELZER, komentář k § 2971, cit. 128, s. 1095; k tomuto blíže v kapitole 4.3.2. 
141 Srov. § 2951 odst. 1 obč. zák. 
142 BEZOUŠKA, komentář k § 2951, cit. 92, s. 1680. 
143 Srov. § 2951 odst. 1 obč. zák. 
144 Srov. § 2952 obč. zák. 
145 VOJTEK, Petr. Komentář k § 2952. In: ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kolektiv. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha: Wolters Kluwer, 2014. Kodex, s. 1087-1088. 
146 Srov. § 2951 odst. 2 obč. zák. 
147 VOJTEK, komentář k § 2951, cit. 145, s. 1085. 
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dostatečný.148 Jako o takovém nepeněžitém způsobu náhrady lze uvažovat například o 

soukromé či veřejné omluvě, odvolání urážlivého výroku či konstatování porušení práva.149 

Zákon požaduje, aby zadostiučinění bylo přiměřené, další vodítka však nedává. 

Z povahy věci je posouzení přiměřenosti zadostiučinění velice obtížné. Situaci jistě nepřispívá 

ani doktrínou rezonující diskuse o funkcích náhrady újmy. Funkce reparační, satisfakční a 

prevenční lze označit za nesporné, to samé však nelze říct o funkci sankční, jíž je v poslední 

době v odborných kruzích věnována značná pozornost.150 Přiměřenost zadostiučinění je vždy 

odvislá od okolností konkrétního případu. Zohlednit je třeba okolnosti objektivní (například 

obecnou hodnotu zasaženého statku, rozsah a závažnost újmy či okolnosti, za nichž k porušení 

práva došlo) i okolnosti subjektivní, a to jak na straně poškozeného (například význam 

zasaženého statku pro jeho osobu či vliv na jeho postavení ve společnosti), tak na straně škůdce 

(například jeho pohnutku, formu zavinění či vědomí o významu zasaženého statku pro 

poškozeného).151 Pro spravedlivé určení výše peněžitého zadostiučinění jsou pak dalším 

vodítkem částky přiznané jako zadostiučinění v jiných srovnatelných řízeních: „Při určování 

výše náhrady nemajetkové újmy v penězích je důležitým aspektem to, aby její výše odrážela 

obecně sdílené představy o spravedlnosti. Ústavní soud konstatuje, že při stanovení výše částky 

relutární náhrady je nutno použít princip proporcionality též tím způsobem, že obecné soudy 

porovnají částky této náhrady přisouzené v jiných případech, a to nejen v obdobných, ale i v 

dalších, v nichž se jednalo o zásah do jiných osobnostních práv, a to zejména do práva na 

lidskou důstojnost. Jinými slovy, způsobem, jak lze dosáhnout relativně spravedlivého vyčíslení 

výše relutární náhrady, je zohlednění částek přiznaných v jiných srovnatelných řízeních.“152 

Dlužno říci, že naopak shodné jsou pro majetkovou i nemajetkovou újmu předpoklady, 

k jejichž naplnění musí pro vznik konkrétní povinnosti k náhradě újmy dojít. Občanský zákoník 

totiž pro povinnost nahradit nemajetkovou újmu stanoví obdobné použití ustanovení o 

povinnosti nahradit škodu.153 Proto postihuje-li škůdce povinnost odčinit nemajetkovou újmu, 

tedy je-li tato povinnost ujednána nebo zákonem zvlášť stanovena, jsou na ni aplikovatelná i ta 

ustanovení, v nichž zákonodárce hovoří pouze o náhradě škody (není-li jejich materie 

 
148 Srov. § 2951 odst. 2 obč. zák. 
149 PAŠEK, komentář k § 2951, cit. 88, s. 3102. 
150 Sankční funkci náhrady újmy odmítá např. Šustek viz ŠUSTEK, Petr. Sankční funkce náhrady újmy: skutečne?. 

In: VOJČÍK, Peter, KOROMHÁZ, Peter, VADAS, Erik (ed.). Košické dni súkromného práva II: recenzovaný 

zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 273-287, připouští ji naopak např. 

učebnice občanského práva hmotného autorského kolektivu Právnické fakulty Univerzity Karlovy viz DVOŘÁK, 

ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 365; k ostatním jmenovaným funkcím srov. GERLOCH, cit. 19, 

s. 163-164, Gerloch mimo jiné upozorňuje, že satisfakční funkce je zvláštním druhem funkce reparační. 
151 PAŠEK, komentář k § 2951, cit. 88, s. 3102. 
152 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14. 
153 Srov. § 2894 odst. 2 obč. zák. 
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občanským zákoníkem upravena pro nemajetkovou újmu zvlášť) a posouzení předpokladů 

vzniku konkrétní povinnosti k náhradě nemajetkové újmy se tak provede podle těchto 

ustanovení stejně jako v případě újmy majetkové.154 

  

 
154 PAŠEK, komentář k § 2894, cit. 88, s. 3003. 
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3. Náhrada újmy způsobené zvířetem 

3.1 Právní úprava v občanském zákoníku 1964 

Občanský zákoník 1964 zvláštní právní úpravu pro případy způsobení škody zvířetem 

neobsahoval. Odpovědnost za škodu byla v těchto případech posuzována dle obecných 

odpovědnostních pravidel, a porušení právní povinnosti tak bylo dovozováno od nesplnění 

povinnosti generální prevence.155 Odpovědným subjektem byl zpravidla chovatel zvířete, jímž 

byla rozuměna osoba, která o zvíře fakticky pečuje, opatruje jej, a to většinou na vlastní 

náklady.156 Vypořádat specifika těchto případů musela sama rozhodovací praxe soudů. Ta 

zaujala velmi přísný postoj a na chovatele kladla velice vysoké požadavky co do jejich znalostí 

a míry předvídání potenciálních rizik.157 Vypovídající v tomto ohledu je rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, v němž se tento soud zabýval otázkou porušení právní povinnosti chovatele psa 

v případě, kdy chovateli jeho zvíře uniklo a následně vběhnutím do vozovky způsobilo dopravní 

nehodu, a tím i škodu na motorovém vozidle jiné osoby. V dané věci se přitom jednalo o psa, 

který byl chován na oploceném pozemku v kotci s podezdívkou obehnaném pletivem do výše 

160 cm a který o útěk nikdy dříve neusiloval. Nejvyšší soud dovodil, že: „Jestliže v řízení bylo 

prokázáno, že pes žalovaného volně pobíhal bez dozoru po veřejné komunikaci a způsobil 

dopravní nehodu, při níž byl poškozen automobil žalobce, je zřejmé, že žalovaný kritického dne 

nevykonával nad svým chovaným zvířetem náležitý dozor (…) Bylo tudíž na žalovaném, aby 

učinil vše pro to, aby vzniku škody zabránil, a z tohoto hlediska není proto rozhodující, jakým 

způsobem byl kotec vybudován, nýbrž to, že pes z něj uvedeného dne unikl, pohyboval se po 

veřejné komunikaci a v důsledku střetu s automobilem žalobce, způsobil na vozidle škodu.“158  

Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem byla v souladu s obecnými pravidly 

posuzována v režimu odpovědnosti subjektivní, v jejímž rámci se však zavinění ve formě 

nevědomé nedbalosti159 předpokládalo, a bylo tak na škůdci, aby prokázal, že škodu 

nezavinil160. To však, jak je zřejmé z následujícího rozhodnutí Nejvyššího soudu, připadalo 

v úvahu jen zcela výjimečně. Skutkově se v dané věci jednalo o situaci, kdy se chovatel 

projížděl na své kobyle, když na ni bylo opakovaně zaútočeno mladým hřebcem řízeným jiným 

 
155 VOJTEK, komentář k § 2933, cit. 145, s. 1033; srov. též § 415 a § 420 obč. zák. 1964. 
156 BRABEC, Stanislav. Odpovědnost za škodu způsobenou chovaným zvířetem. Právní rádce. 2009, č. 6, s. 16-

24; tento závěr potvrzuje i v této kapitole citovaná judikatura. 
157 VOJTEK, komentář k § 2933, cit. 145, s. 1033. 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 25 Cdo 972/2003. 
159 ŠKÁROVÁ, Marta. Komentář k § 420. In: ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta, HULMÁK, 

Milan a kolektiv. Občanský zákoník I. § 1 - 459. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Velké komentáře, s. 

1210. 
160 Srov. § 420 odst. 3 obč. zák. 1964. 
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jezdcem, a v důsledku toho došlo k vytrhnutí se kobyly z moci chovatele a jejímu následnému 

vběhnutí na silnici, čímž byla způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší soud dovodil nevědomou 

nedbalost chovatele, když konstatoval, že chovatel měl a mohl vědět, jakým způsobem může 

jeho zvíře v dané situaci reagovat a chovatelovu námitku, že nemohl předvídat ani zabránit 

situaci, při níž k útěku kobyly došlo a že k jejímu útěku došlo náhodou, k níž zaviněně 

nevytvořil podmínky, odmítl s odůvodněním, že: „Vytvořením podmínek v daných 

souvislostech totiž neznamená jen náhodné setkání kobyly s hřebcem, při němž může dojít 

k případnému ataku zvířat, nýbrž např. i nezkušenost s chovem koně, neznalost biologických 

procesů u zvířat, nedostatečná informovanost o jejich momentálním stavu apod., kteréžto 

nedostatky by chovateli koně měly případně zabránit v tom, aby se svým zvířetem vyjížděl na 

veřejné prostranství mezi obcemi, kde k setkání s jinými zvířaty a event. též k jejich reakci 

v kritické situaci může dojít.“161  

Brabec shrnuje, že k vyvinění se škůdce bylo třeba úspěšně prokázat, že škoda byla 

způsobena náhodou, již nepodnítil, anebo že vznikla v důsledku jednání jiné osoby, a to osoby 

třetí či samotného poškozeného.162 

 

3.2 Účel právní úpravy a předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu 

Na rozdíl od právní úpravy předchozí se občanský zákoník případům způsobení újmy 

zvířetem zvlášť věnuje163. Zakotvená úprava se však vztahuje pouze na případy, kdy je újma 

způsobena zvířetem majícím vlastníka, tedy zvířetem chovaným164.165 Jádrem této právní 

úpravy je ustanovení § 2933 občanského zákoníku, v němž zákonodárce výslovně upravil 

povinnost k náhradě újmy způsobené zvířetem, jejíž vznik konstruoval bez ohledu na zavinění 

i porušení právní povinnosti povinné osoby166. Za výchozí lze považovat pravidlo, že povinnost 

k náhradě újmy zvířetem způsobené tíží jeho vlastníka, a to nezávisle na tom, zda má zvíře ve 

své dispozici. Této povinnosti se navíc ve velké části případů nelze zprostit.167 

Zvláštní úprava povinnosti k náhradě újmy sleduje ochranu před nebezpečím, jehož jsou 

zvířata zdrojem. Zvířatům jako živým tvorům je totiž vlastní určitá nepředvídatelnost chování, 

 
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1094/2001. 
162 BRABEC, cit. 156, s. 16-24. 
163 Není tím zasahováno do působnosti zvláštních zákonů, které upravují některé zvláštní případy náhrady škody 

způsobené zvířaty, viz důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2933 až 2935, s. 574; 

srov. např. zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 

živočichy, ve znění pozdějších předpisů.  
164 Blíže k pojmu chované zvíře viz kapitola 1.1.2. 
165 PAŠEK, komentář k § 2933, cit. 88, s. 3067. 
166 Tamtéž. 
167 K možnosti této povinnosti se zprostit podrobněji v kapitole 3.4. 
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když mnohdy reagují na základě různých instinktů a popudů. Úprava je vybudována na 

principu, že ten, kdo ostatní vlastnictvím zvířete vystavuje nebezpečí, jež zvíře představuje, 

musí k vyrovnání toho, že ostatní musejí toto riziko snášet, odpovídat za zvířetem způsobenou 

újmu, byť jejímu vzniku odpovídajícím způsobem předcházel.168  

Pouze újma, jež vznikla realizací rizika, před nímž je předmětným ustanovením 

poskytována ochrana, tvoří předpoklad vzniku povinnosti k náhradě újmy na jeho základě. 

Újma tak musí mít původ ve vlastním chování zvířete.169 Není přitom relevantní, zda chování 

zvířete vyvolají vnitřní biologické procesy nebo neúmyslné vnější podněty (například 

zahoukání vlaku).170 Pravidlo zakotvené v ustanovení § 2933 občanského zákoníku se tak 

neuplatní například v případech, kdy člověk vezme zvíře a udeří s ním jiného nebo v případě, 

kdy je újma způsobena výlučně vahou či velikostí zvířete. V takových případech totiž zvíře 

působí pouze jako neživá věc.171 Stejně tak nebude povinnost k náhradě újmy posuzována dle 

ustanovení § 2933 občanského zákoníku, dojde-li k újmě v důsledku poštvání psa člověkem172 

či bude-li škoda způsobena zvířetem mrtvým.173  

Posuzování příčinné souvislosti se v případech újmy způsobené zvířetem od obecných 

pravidel neodlišuje. Ta je proto dána, způsobí-li zvíře škodu přímo (například pokousáním), 

postačí však i jen spolupůsobení škody (řidič automobilu způsobí újmu jiné osobě v důsledku 

vyhýbání se zvířeti, které na vozovce vytvořilo překážku). Příčinná souvislost je dána i tehdy, 

způsobí-li si poškozený škodu sám, avšak v reakci na chování zvíře. Reakci dotčené osoby je 

však standardně nutno poměřovat hlediskem předvídatelnosti.174  

 

3.3  Povinné osoby 

3.3.1 Vlastník zvířete 

Jak již bylo řečeno, za výchozí pravidlo právní úpravy náhrady újmy zvířetem 

způsobené lze považovat povinnost vlastníka tuto újmu nahradit. Vlastník újmu, již zvíře 

způsobilo, nahradí slovy zákona „ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, 

které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo“175. Nezáleží tedy na tom, zda má 

 
168 BEZOUŠKA, komentář k § 2933, cit. 92, s. 1627. 
169 Tamtéž, s. 1628. 
170 DOHNAL, Jakub. Komentář k § 2933. In: VÍTOVÁ, Blanka, DOHNAL, Jakub a KOTULA, Jan. Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 

2015. Právo, s. 126. 
171 BEZOUŠKA, komentář k § 2933, cit. 92, s. 1628. 
172 Opačně MELZER, komentář k § 2933, cit. 128, s. 680. 
173 DOHNAL, komentář k § 2933, cit. 170, s. 125. 
174 MELZER, komentář k § 2933, cit. 128, s. 677-678. 
175 Srov. § 2933 obč. zák. 
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vlastník zvíře ve své dispozici. Povinnost k náhradě újmy zvířetem způsobené ho totiž tíží 

z titulu jeho vlastnického práva, faktický stav tak ustupuje stavu právnímu.176 Zajímavé je v této 

souvislosti rozhodnutí německého soudu177, který judikoval, že vlastník odpovídá za újmu, již 

jeho zvíře způsobilo veterináři, kterému bylo svěřeno k léčbě, když ho při provádění operace 

pokousalo.178  

Vlastník za újmu zvířetem způsobenou odpovídá výlučně, dojde-li k jejímu vzniku v 

okamžiku, kdy je zvíře pod jeho dohledem, zatoulané nebo uprchlé. Zvíře je zatoulané tehdy, 

ocitne-li se mimo dosah a dohled vlastníka a cestu zpět není schopné najít, nebo ji najde, avšak 

až poté, co způsobilo újmu. Rovněž uprchlé zvíře se nachází mimo dosah a dohled vlastníka, 

takové však uniklo záměrně, protože se v přítomnosti vlastníka z nějakého důvodu zdržovat 

nechce.179  

Pokud jde o vlastnictví zvířat uprchlých a zatoulaných, je třeba mít na paměti 

věcněprávní úpravu obsaženou v ustanoveních § 1046 a § 1047 občanského zákoníku, jež 

reguluje nabytí a pozbytí vlastnického práva ke zkroceným a zajatým zvířatům180. Zvláštní 

úprava náhrady újmy zvířetem způsobené zakotvená v občanském zákoníku se totiž, jak již 

bylo uvedeno výše, vztahuje pouze na náhradu takové újmy, jež byla způsobena zvířaty 

majícími vlastníka. Pokud se zatoulá či uprchne zvíře zajaté nebo zkrocené, je, způsobí-li újmu, 

nutno zabývat se tím, zda dle pravidel obsažených v uvedených ustanoveních nedošlo k pozbytí 

vlastnického práva původního vlastníka ke zvířeti již předtím, než byla újma způsobena.181 

Jelikož vlastník za újmu zvířetem způsobenou odpovídá bez ohledu na zavinění, není 

třeba, aby byl deliktně způsobilý. V úvahu navíc připadá solidární odpovědnost těch, kdo nad 

deliktně nezpůsobilým vlastníkem měli vykonávat dohled.182 

  

 
176 BEZOUŠKA, komentář k § 2933, cit. 92, s. 1629. 
177 Právě německou právní úpravou se český zákonodárce při úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem 

inspiroval, viz TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. Praha: C. H. Beck, 2017. Právní instituty, s. 384-

385; srov. § 833 BGB. 
178 Rozhodnutí Oberlandesgericht Celle zde dne 11. 6. 2012, sp. zn. 20 U 38/11; v české odborné literatuře na tento 

judikát upozorňuje např. Tintěra a Petr viz TINTĚRA, PETR a kolektiv, cit. 85, s. 210.  
179 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 107. 
180 Tyto termíny jsou objasněny v kapitole 1.1.2. 
181 PAŠEK, komentář k § 2933, cit. 88, s. 3068. 
182 Tamtéž. 
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3.3.2 Svěření, chování a jiné používání zvířete 

Ne vždy však povinnost k náhradě újmy zvířetem způsobené tíží pouze vlastníka. Vedle 

vlastníka zvířete je k náhradě újmy povinna osoba, které bylo zvíře svěřeno nebo která zvíře 

chová nebo jinak používá, občanský zákoník přitom mezi vlastníkem a touto osobou zakládá 

solidární odpovědnost.183 Způsobí-li tedy zvíře újmu v době, kdy je svěřeno osobě odlišné od 

vlastníka nebo osobou odlišnou od vlastníka chováno či jinak používáno, je k její náhradě 

povinna nejen tato osoba, ale i vlastník zvířete.184 Na rozdíl od vlastnictví, jež představuje 

poměr právní, má svěření, chování a jiné užívání zvířete povahu pouze faktickou. Tyto poměry 

se mohou a nemusí zakládat na určitém právním důvodu.185 

Někteří autoři interpretují vymezení s vlastníkem solidárně odpovědné osoby tak, že 

s vlastníkem je solidárně odpovědný každý detentor.186 Příklon k tomuto výkladu lze najít i 

v soudní praxi. Okresní soud v Trutnově odmítl námitku nedostatku pasivní věcné legitimace 

žalovaného k náhradě škody dle ustanovení § 2933 občanského zákoníku s odůvodněním, že 

na žalovaného, který žije ve společné domácnosti s vlastníkem předmětných zvířat, lze hledět 

jako na detentora.187  

Melzer s touto širokou interpretací odpovědné osoby nesouhlasí a nabízí k tomu několik 

přesvědčivých argumentů.  Namítá, že nikoli každá detence odpovědnost dle ustanovení § 2933 

občanského zákoníku zakládá. Takový následek naopak spojuje pouze s detencí, jež splňuje 

určité další předpoklady. V případě svěření zvířete je dle něho například nezbytné, aby jejím 

alespoň vedlejším účelem bylo pro jiného zvíře opatrovat, dohlížet na něj a podobně. Jiné 

použití zvířete vymezuje jako detenci, která tkví v „realizaci užitné hodnoty zvířete ve svůj 

prospěch“. Chování zvířete chápe jako vztah nejvyšší intenzity, odpovídajícím způsobem tak 

na tento způsob detence klade nejvyšší nároky. Jako kritérium uvádí především trvalejší povahu 

vztahu ke zvířeti.188 Autor své tvrzení podpírá také uvedením příkladu osoby, jež sice vykonává 

faktickou moc nad zvířetem, není však osobou ve druhé větě ustanovení § 2933 občanského 

zákoníku jmenovanou. Je jím třetí osoba, která svojí nedbalostí zapříčiní únik psa z kotce. 

Taková osoba dle něho podle ustanovení § 2933 občanského zákoníku za újmu zvířetem 

způsobenou odpovídat nemůže.189 

 
183 Srov. § 2933 věta druhá obč. zák. 
184 Podrobněji k solidární odpovědnosti viz § 1872 a násl. obč. zák. 
185 MELZER, komentář k § 2933, cit. 128, s. 683-684; k tomuto podrobněji níže. 
186 Např. BEZOUŠKA, komentář k § 2933, cit. 92, s. 1629-1630 či PAŠEK, komentář k § 2933, cit. 88, s. 3068. 
187 Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 15 C 194/2016. 
188 MELZER, komentář k § 2933, cit. 128, s. 683-686; tato kapitola autorem vymezené předpoklady nevyčerpává. 
189 Tamtéž, s. 684. 
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Melzer se navíc domnívá, že v některých případech může být odpovědnost dle 

ustanovení § 2933 občanského zákoníku založena i navzdory absenci detence zvířete. Připouští 

sice, že je zpravidla třeba, aby újma byla zvířetem způsobena v době, kdy má příslušná osoba 

zvíře ve své faktické moci, je však přesvědčen, že taková ztráta detence, jež představuje riziko, 

pro které je odpovědnost stanovena, odpovědnost příslušné osoby nevylučuje. Jako příklad 

takové realizace rizika uvádí, mimo jiné, útěk zvířete osobě, jíž bylo svěřeno. Tato osoba tak 

má dle něho odpovídat za újmu zvířetem způsobenou, přestože ta je způsobena až poté, co se 

zvíře z její faktické moci vymanilo.190  

Obdobné smýšlení lze spatřovat v nedávném rozhodnutí Nejvyšší soudu, který se 

k osobě vedle vlastníka povinné ve smyslu ustanovení § 2933 občanského zákoníku vyjádřil 

takto: „Osobou, která nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem, 

je osoba, které bylo zvíře vlastníkem svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, 

zejména osoba, do jejíž péče bylo zvíře s důvěrou přenecháno do ochrany, pod dozor nebo 

vedení, která ho pro jiného opatruje, stará se o něj, vykonává nad ním dohled nebo realizuje 

jeho užitnou hodnotu ve svůj prospěch.“191  

Pro praktické přiblížení právní úpravy lze jmenovat řadu situací běžnému životu 

vlastních, v nichž bude, způsobí-li dané zvíře újmu, solidární odpovědnost dle ustanovení § 

2933 občanského zákoníku založena. Za výchozí předpoklad založení odpovědnosti osoby od 

vlastníka odlišné lze přitom na základě výše uvedeného vzít faktickou moc této osoby nad 

příslušným zvířetem. Ustanovení § 2933 občanského zákoníku se však nebude aplikovat 

v situacích, kdy bude faktická moc nad zvířetem uzurpována svémocně. Pro takové případy 

stanoví občanský zákoník právní úpravu zvláštní192. 

 Ke svěření zvířete jiné osobě dochází typicky v situacích, kdy se vlastník od svého 

zvířete vzdaluje tak, že mu není schopen zajistit potřebnou péči. Jako typické příklady lze 

vzpomenout především dovolené, služební cesty či jakékoli jiné události, při nichž vlastník 

nemá možnost nebo v jejich průběhu nechce o své zvíře pečovat. Běžnou zkušeností se 

v takových situacích stalo svěření zvířete jiné osobě, ať již osobě blízké, sousedovi, či dokonce 

profesionálovi, neboť profesionální služby v této oblasti, často nazývané jako tzv. psí hotely, 

dnes nejsou ničím výjimečným. Obvyklým případem svěření zvířete bude i venčení psa pro 

jiného či zajištění návštěvy veterinárního lékaře. Jak napovídá výše citované rozhodnutí 

Oberlandesgericht Celle, o svěření zvířete ve smyslu ustanovení § 2933 občanského zákoníku 

 
190 Tamtéž. 
191 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II. 
192 K tomuto podrobněji viz kapitola 3.5. 
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půjde i tehdy, bude-li zvíře svěřeno veterináři k léčbě, obdobně pak tehdy, bude-li zvíře jiné 

osobě svěřeno například k výcviku. Nejvyšší soud navíc postavil najisto, že ke svěření zvířete 

nemusí dojít přímo od vlastníka.193 Optikou každodenní reality lze v této souvislosti uvažovat 

například o situaci, kdy osoba, jíž byl do péče svěřen pes jiného, požádá třetí osobu, aby za ni 

psa venčila. O svěření zvířete osobou odlišnou od vlastníka půjde i v případech, kdy bude 

nalezené zvíře umístěno do zvířecího útulku194.  

Příkladem chování zvířete bývá často uváděno ustájení koně.195 Ustájení koně zahrnující 

v sobě obstarání přístřeší, krmení, pohybového režimu a dalších potřeb zvířete dnes zajišťuje 

řada stájí, jízdáren, farem či jiných zařízení a v duchu výše nastíněného se lze domnívat, že 

právě takovou detenci zvířete je za chování zvířete ve smyslu uvažovaného ustanovení možné 

považovat. I zde mnohdy půjde o poskytování služeb na profesionální bázi. 

Za jiné používání zvířete ve smyslu druhé věty ustanovení § 2933 občanského zákoníku 

lze v praxi považovat nejrůznější aktivity, při nichž jsou využívány zvířecí užitky. Na mysl 

přichází využití psů pro jejich čichové, hlídací či lovecké schopnosti. Jako jiný příklad lze uvést 

využití tažné síly zvířat, a to jak v dopravě, tak v zemědělství. Nezřídka jsou dnes zvířata také 

využívána jako zdroj zábavy. Může se jednat o jejich využití v cirkusech, při dětských oslavách 

nebo například při zábavních slavnostech. Vše samozřejmě za předpokladu, že osoba zvíře 

používající není zároveň jeho vlastníkem. 

Uvedené příklady také přiléhavě demonstrují výše uvedený závěr, totiž že svěření, 

chování a jiné užívání zvířete mohou a nemusí být založeny na určitém právním důvodu. Jak 

bude ukázáno níže, Nejvyšší soud výslovně potvrdil, že ke svěření zvířete může dojít i 

prostřednictvím pouhé společenské úsluhy196 (tou by mohlo být například zmiňované venčení 

psa). Z uvedených příkladů však lze usuzovat, že tyto poměry budou také často na určitém 

právním důvodu, zejména smlouvou197, založeny.  

Vymezení pojmu svěření zvířete a jeho vztahu k ostatním při stanovení osoby 

s vlastníkem solidárně odpovědné užívaným pojmům se jeví jako klíčové, neboť jak bude 

podrobněji rozvedeno níže, občanský zákoník v rámci úpravy náhrady újmy zvířetem 

způsobené upravuje některá další pravidla198, jež se vedle vlastníka vztahují právě a jen na 

osobu, jíž bylo zvíře svěřeno. Chování a jiné používání zvířete zákon v tomto ohledu ponechává 

 
193 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II. 
194 MELZER, komentář k § 2933, cit. 128, s. 685 a 687. 
195 Srov. např. Elischer a kolektiv, cit. 86, s. 108. I zde autoři chování zvířete od svěření zvířete odlišují jeho 

trvalejším charakterem.  
196 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II. 
197 Lze uvažovat například o smlouvách nájemních, pachtovních, schovacích či příkazních. 
198 Srov. § 2934 a § 2935 odst. 1 obč. zák. 
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stranou. Na základě mnou provedené rešerše mám za to, že česká judikatura na otázku vztahu 

mezi předmětnými pojmy jasnou odpověď nedává199. Řešení nelze hledat ani v judikatuře 

německé, neboť v otázce vymezení odpovědného subjektu se český zákonodárce od svého 

inspiračního zdroje odklonil200. 

Nejvyšší soud však v již citovaném rozhodnutí stran svěření zvířete uvedl, že: 

„předpokládá získání detence zvířete od jiného. Nemusí k němu dojít přímo od vlastníka, ani na 

základě smlouvy, postačuje pouhá společenská úsluha. Nevyžaduje se více či méně formální 

předání zvířat, rozhodující je dohoda (byť i konkludentní) mezi vlastníkem a osobou, jíž se zvíře 

svěřuje. Není rozhodné, zda jde o svěření trvalé či dočasné, úplatné nebo bezúplatné.“ Nejvyšší 

soud také nabídl různá vodítka, jež mohou ke stanovení toho, kdo má zvíře svěřené, sloužit. 

Jako taková jmenoval například péči o přístřeší, zdraví a obživu zvířete, úhradu za pojištění 

zvířete z důvodu možného způsobení újmy nebo používání zvířete v hospodářství či 

v domácnosti.201 Ve světle tohoto závěru Nejvyššího soudu a na základě teleologického 

odůvodnění pravidel, která se vedle vlastníka vztahují právě a jen na osobu, jíž bylo zvíře 

svěřeno, se domnívám, že vztah mezi zkoumanými pojmy je třeba chápat tak, že chov či jiné 

používání zvířete bude vždy zahrnovat i jeho svěření. Mám za to, že neexistuje logický důvod 

pro to, aby odpovědnost osoby, která zvíře chová a osoby, která zvíře jinak používá, byla v 

aspektech zmíněnými pravidly dotčených202 posuzována odlišně od odpovědnosti osoby, jíž 

bylo zvíře „jen“ svěřeno. Podobný výklad pravděpodobně podává Vojtek, který se sice 

vymezením jednotlivých pojmů nezabývá, uvádí však, že vedle vlastníka lze nárok na náhradu 

škody uplatnit i vůči „osobě, které vlastník zvíře svěřil a která je s jeho souhlasem chovala 

(trvale či jen v určitých časových úsecích) nebo je pouze využívala“.203 

Uvedený závěr lze dle mého názoru podepřít i argumentací odvolávající se na postavení 

poškozeného. V posledně citovaném rozhodnutí Nejvyšší soud stran ustanovení § 2933 

občanského zákoníku konstatuje, že rozšířením okruhu pasivně legitimovaných osob a 

založením jejich solidární odpovědnosti je sledováno usnadnění pozice poškozeného při 

vymáhání náhrady škody.204 Poškozený se totiž může náhrady domáhat vůči vlastníkovi zvířete, 

jiné ustanovením § 2933 občanského zákoníku jmenované osobě nebo i vůči oběma (či více) 

 
199 Vyjma v této kapitole citovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II, 

který poskytuje jistá vodítka. 
200 Srov. § 833 BGB. 
201 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II. 
202 Občanský zákoník například za splnění určitých dalších předpokladů vlastníkovi a osobě, jíž bylo zvíře svěřeno, 

přiznává možnost odpovědnosti se zprostit. K tomuto blíže v kapitole 3.4.  
203 VOJTEK, komentář k § 2933, cit. 145, s. 1034. 
204 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II. 
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zúčastněným.205 Poškozenému navíc ulehčuje i skutečnost, že je mu v mnohých případech 

umožněno vyhnout se často obtížnému prokazování toho, kdo je vlastníkem zvířete.206 Lze se 

přitom domnívat, že tento účel rozšíření okruhu odpovědných osob a založení jejich solidární 

odpovědnosti obstojí i v rámci ustanovení § 2935 občanského zákoníku, ve kterém zákonodárce 

zakládá solidární odpovědnost za újmu způsobenou zvířetem vlastníkovi, osobě, jíž bylo zvíře 

svěřeno, a osobě, která vlastníkovi nebo osobě, jíž bylo zvíře svěřeno, zvíře svémocně odňala. 

I zde je jistě kromě jiného sledováno usnadnění pozice poškozeného. Zcela stejně v těchto 

situacích může být pro poškozeného mnohdy obtížné určit a prokázat, kdo je vlastníkem zvířete 

a stejně tak tu lze možnost dožadovat se náhrady po osobě, jíž bylo zvíře svěřeno, vnímat jako 

významné ulehčení poškozenému. Ostatně, právě snaha o posílení postavení poškozeného bývá 

s deliktním právem občanského zákoníku spojována.207 Výhoda poškozeného by však výrazně 

zeslábla, musel-li by se při prokazování poměru ke zvířeti zabývat tím, zda osoba, jež se 

poškozenému jeví jako povinná, má zvíře svěřené, nebo zda její poměr ke zvířeti je 

intenzivnějšího charakteru a může již být klasifikován jako chování zvířete, popřípadě zda tato 

osoba zvíře jinak používá. Nadto neexistuje logický důvod pro to, aby vůči osobě, kterou je 

zvíře chováno či jinak užíváno, poškozený v této situaci svůj nárok uplatnit nemohl. 

Zajímavé právní otázce dává za vznik situace, kdy poškozeným je sama osoba, které 

zvíře bylo svěřeno. Přesvědčivým řešením se zdá být Melzerovo posouzení počínání této osoby 

jako sebeohrožení převzetím panství nad nebezpečnou věcí a jeho zařazení do kategorie jednání 

na vlastní nebezpečí, což by mělo deliktní (nikoli smluvní) nároky z odpovědnosti za újmu 

zvířetem způsobenou vyloučit.208 Sám Melzer však zmiňuje, že česká judikatura případy, jež 

mohou být v duchu této koncepce považovány za jednání na vlastní nebezpečí, řeší 

prostřednictvím institutu spoluúčasti poškozeného.209 Lze se proto domnívat, že i uvažovaný 

případ by měl být posouzen tímto způsobem.  

Řešení prostřednictvím institutu spoluúčasti poškozeného dovozuji i ze závěru 

Nejvyššího soudu přijatého ve věci, kdy byla zkoumána odpovědnost za škodu na vozidle 

žalovaného (provozovatele i vlastníka předmětného vozidla), která vznikla v důsledku 

autonehody, k níž přispěl chodec, ale také sám žalovaný210. Lze očekávat, že obdobně, jako 

 
205 Srov. § 1872 obč. zák. 
206 BEZOUŠKA, komentář k § 2933, cit. 92, s. 1629. 
207 Srov. např.  VLASÁK, Michal. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku na pozadí 

PETL. Právní rozhledy. 2012, č. 15-16, s. 561-567. 
208 MELZER, komentář k § 2918 a § 2933, cit. 128, s. 420 a 682. 
209 Tamtéž, s. 420. 
210 V této věci Nejvyšší soud judikoval, že žalobce je sice podroben objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem dopravních prostředků podle § 427 občanského zákoníku 1964, jíž se lze zprostit pouze prokázáním 

liberačního důvodu, upozornil však, že tato odpovědnost provozovatele se vztahuje pouze na škody způsobené 
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tomu bylo v uvedeném případě, se bude odpovědnost podle ustanovení § 2933 občanského 

zákoníku na osobu, jíž bylo zvíře svěřeno, vztahovat pouze tehdy, pokud bude újma způsobena 

jiným osobám, než je ona sama. Ve prospěch tohoto závěru svědčí i již nastíněná skutečnost, 

že účelem rozšíření okruhu za újmu zvířetem způsobenou odpovědných osob a založení jejich 

solidární odpovědnosti je usnadnění pozice poškozeného při vymáhání náhrady. Z logiky věci 

toto opodstatnění ztrácí svůj smysl, je-li poškozeným sama osoba, k jejíž tíži je solidární 

odpovědnost s vlastníkem stanovena. Ve světle rozhodnutí, na něž bylo poukázáno, se tak lze 

domnívat, že i na uvažovanou situaci bude třeba aplikovat institut spoluúčasti poškozeného.  

Bezouška komentář k ustanovení § 2918 občanského zákoníku, které institut spoluúčasti 

poškozeného zakotvuje, uvádí přiléhavě větou: „Kdo se chce domáhat náhrady újmy od 

druhého, musí svým věcem věnovat takovou pozornost jako každý řádný člověk.“211 

Terminologie užitá občanským zákoníkem přitom postavila najisto to, co dříve dovozovala 

judikatura, totiž že se účast na způsobené újmě posuzuje i v případech, kdy je odpovědnost za 

způsobenou újmu konstruována jako objektivní. Posuzováno je, do jaké míry poškozený svým 

chováním ke vzniku škody přispěl, je mu přitom přičítána analogická povinnost chránit své 

vlastní zájmy, nikoli zavinění.212 V případě svěření zvířete jiné osobě jde o situaci, kdy 

příslušná osoba zvíře jakožto zdroj potenciálního nebezpečí dobrovolně převzala. Nadto je 

nutno v úvahu vzít vlastníkovu minimální možnost zvíře v takové situaci ovlivnit. Nepovažuji 

proto za nepravděpodobné, že prostřednictvím tohoto právního posouzení bude nakonec 

dosaženo stejného výsledku jako nabízí Melzerovo zařazení jednání této osoby do kategorie 

jednání na vlastní nebezpečí, totiž že vlastníkova odpovědnost za újmu způsobenou osobě, jíž 

bylo zvíře svěřeno, bude po přihlédnutí k okolnostem případu vyloučena. Takový závěr však 

nemusí být pravidlem. Je například možné, že odpovědnost vlastníka bude dána v důsledku 

zanedbání takových opatření, které měl s ohledem na požadované standardy přijmout již dříve 

(například zanedbáním řádného výcviku zvířete či opomenutím upozornění dané osoby na 

nebezpečné vlastnosti zvířete). Uvedené úzce souvisí se zachováním potřebné pečlivosti při 

dozoru nad zvířetem, o čemž bude podrobněji pojednáno v kapitole 3.4.3. 

  

 
jiným osobám, než je on sám, a dovodil, že v daném případě proto podíl, jakým se provozovatel podílel na vzniku 

škody na svém voze, nebude posuzován podle tohoto ustanovení, nýbrž podle ustanovení § 441 občanského 

zákoníku 1964 (ustanovení, jež upravovalo institut spoluúčasti poškozeného), viz rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 28. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 43/2002. 
211 BEZOUŠKA, komentář k § 2918, cit. 92, s. 1588. 
212 VOJTEK, komentář k § 2918, cit. 145, s. 988-990. 
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3.4 Náhrada újmy způsobené privilegovaným zvířetem 

3.4.1 Povaha odpovědnosti 

Popsaný režim náhrady újmy zvířetem způsobené významně modifikuje pravidlo 

zakotvené v ustanovení § 2934 občanského zákoníku. Pravidlo stanoví, že v případě způsobení 

újmy domácím zvířetem, které slouží jednomu z vyjmenovaných účelů, se vlastník zprostí 

povinnosti k její náhradě, pokud prokáže „že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou 

pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti“. To samé pak platí 

pro osobu, které vlastník zvíře svěřil. 213  

Ohledně vymezení povahy a významu ustanovení § 2934 občanského zákoníku je však 

doktrína značně nejednotná. Dle části doktríny toto ustanovení zakládá výjimku z obecné 

úpravy objektivní odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem, když odpovědnost vlastníků zde 

vymezených zvířat (popřípadě osob, jimž byla tato zvířata svěřena) modifikuje na odpovědnost 

subjektivní.214 Vedle zavinění je při tomto pojetí ke vzniku povinnosti nahradit újmu 

vyžadováno také protiprávní jednání povinné osoby spočívající v zanedbání potřebné pečlivosti 

při dozoru nad zvířetem. Specifická konstrukce této odpovědnosti však takové protiprávní 

jednání, stejně jako existenci příčinné souvislosti presumuje. V souladu s obecnými pravidly je 

presumováno také zavinění.215 Druhá část doktríny spatřuje význam ustanovení § 2934 

občanského zákoníku v založení liberačních důvodů pro vlastníky zde vymezených zvířat 

(popřípadě pro osoby, jimž byla tato zvířata svěřena).216 Dle tohoto pojetí je tak odpovědnost 

za újmu způsobenou zvířaty vymezenými ustanovením § 2934 občanského zákoníku 

konstruována jako prostá objektivní odpovědnost, zatímco odpovědnost za újmu způsobenou 

ostatními zvířaty jako objektivní odpovědnost absolutní. Právě tomuto pojetí je také ve světle 

rozhodovací praxe obecných soudů třeba přisvědčit. Příkladem může být nedávné rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, v němž byla posuzována povinnost k náhradě škody způsobené zvířetem 

spadajícím do ustanovením § 2934 občanského zákoníku vymezené skupiny. Nejvyšší soud 

judikoval: „Odvolací soud tedy nepochybil, když označil žalovanou jako pasivně věcně 

legitimovanou podle § 2933 o. z. k náhradě škody způsobené zvířetem. Protože žalovaná 

neprokázala, že nezanedbala potřebnou pečlivost, nedošlo k naplnění liberačního důvodu 

 
213 Srov. § 2934 obč. zák. 
214 MELZER, komentář k § 2934, cit. 128, s. 689; o subjektivní odpovědnosti hovoří také např. BEZOUŠKA, 

komentář k § 2934, cit. 92, s. 1631 či TICHÝ, HRÁDEK, cit. 177, s. 387. 
215 MELZER, komentář k § 2934, cit. 128, s. 690.  
216 Např. PAŠEK, komentář k § 2934, cit. 88, s. 3069 či VOJTEK, komentář k § 2934, cit. 145, s. 1035. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrzgmzq
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podle § 2934 o. z., který připadal v úvahu, protože kráva sloužila k výdělečné činnosti, a proto 

odvolací soud správně uzavřel, že žalovaná je k náhradě způsobené škody povinna.“217  

Co se povahy odpovědnosti za újmu zvířetem způsobenou týče, nabízí se porovnání 

s přístupem PETL jakožto dokumentu, s nímž tato práce pracuje jako s reprezentantem 

vývojových trendů deliktního práva. PETL zvláštní skutkovou podstatu náhrady újmy 

způsobené zvířetem neobsahují. Tichý a Hrádek však, aniž by svůj závěr odůvodňovali, 

z autorského komentáře k čl. 5:101 PETL dovozují postoj tvůrců, a totiž že tento druh 

odpovědnosti by striktní218 povahu mít neměl.219 Článek 5:101 PETL je věnován úpravě 

objektivní odpovědnosti, jež je stanovena za újmu způsobenou „abnormálně nebezpečnými 

činnostmi“. Za takové jsou považovány činnosti, které i při zachování veškeré řádné péče při 

jejich provozu vytvářejí „předpověditelné a významné nebezpečí škody“.220 Dle komentáře daný 

článek míří pouze na extrémní druhy nebezpečí a subsumovat tak pod něj bude možné jen malé 

množství činností.221 Nadto ve stejném článku PETL z konceptu abnormálně nebezpečných 

činností vyjímají takové činnosti, jež jsou předmětem běžného užívání. I z toho, jak se 

domnívám, vyplývá závěr Tichého a Hrádka. Koch v komentáři k čl. 5:101 PETL činnost, jež 

je předmětem běžného užívání, vymezuje jako činnost, která je vykonávána velkou skupinou 

lidí ve společnosti. Které činnosti jsou předmětem běžného užívání, je dle něho navíc v čase 

proměnlivé, proto rozšíří-li se nějaká dříve výjimečně vykonávaná aktivita, bude nutné její 

povahu ve smyslu tohoto článku přehodnotit. Pravidlo Koch odůvodňuje odvoláním se na 

princip reciprocity, přičemž hovoří o riziku, jemuž se velké množství lidí vystavuje navzájem. 

Jako zjevný příklad je uváděn provoz motorového vozidla, jiným pak použití přiměřeného 

množství zábavní pyrotechniky při silvestrovských oslavách.222  

  

 
217 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II; jako jiný příklad lze uvést 

rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 117 C 2/2017.  
218 PETL pracuje s konceptem objektivní odpovědnosti prosté; srov. čl. 7:102 PETL, viz KOCH, Bernhard A. 

Komentář k čl. 7:102. In: EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European tort law: text and 

commentary. Wien: Springer, 2005, s. 126-128. 
219 Viz TICHÝ, HRÁDEK, cit. 177, s. 385. 
220 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principy evropského deliktního práva. Přel. HRÁDEK, Jiří a TICHÝ, 

Luboš. In: Egtl.org [online]. [cit. 27.1.2020]. Dostupné z http://www.egtl.org/PETLCzech.html. 
221 KOCH, komentář k čl. 5:101, cit. 218, s. 109. 
222 Tamtéž, s. 106-107. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrzgm2a
http://www.egtl.org/PETLCzech.html
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3.4.2 Pojem privilegovaného zvířete a účel jeho zvýhodnění 

Pro výše rozebranou odlišnost v posuzování povinnosti k náhradě újmy jimi způsobené 

se v odborných kruzích pro zvířata spadající do ustanovením § 2934 občanského zákoníku 

vymezené skupiny vžilo označení privilegovaná223. O privilegované zvíře se jedná, jsou-li 

kumulativně naplněny dvě podmínky. Zvíře musí patřit do kategorie domácích zvířat a 

současně dané osobě sloužit k jednomu z vymezených účelů.224 

Příkladem domácího zvířete lze uvést například psa, koně, holuba, králíka, kozu či páva. 

Naopak, ač doma chováni, domácími zvířaty nejsou mimo jiné papoušci, morčata či želvy.225 

Co se vymezení domácího zvířete týče, odkazuji na kapitolu 1.1.2 této práce.  

Množinu domácích zvířat zákonodárce dále zužuje požadavkem, aby dané zvíře sloužilo 

jednomu z vymezených účelů. Privilegované zvíře slouží k výkonu povolání či k jiné výdělečné 

činnosti nebo k obživě, anebo jako pomocník osoby se zdravotním postižením.226 V první 

skupině případů půjde o zvířata, která jsou využívána při nějaké soustavné činnosti.227 

Bezouška povoláním ve smyslu tohoto ustanovení rozumí takovou soustavnou činnost, při níž 

použití zvířete není zaměřeno na zisk. Mezi zvířata sloužící k výkonu povolání řadí například 

loveckého psa hajného či ovčáckého psa pastevce. Autor také upozorňuje, že pravidlo se 

vztahuje i na zvířata ve vlastnictví osob právnických, a pojem povolání ve smyslu tohoto 

ustanovení je proto nutno vykládat široce, tedy ne pouze jako činnost, již vykonává fyzická 

osoba, ale i jako činnost, již vykonávají osoby právnické při plnění svěřených úkolů. Za zvířata 

sloužící k výkonu povolání je dle něho proto nutno považovat i například záchranářské psy či 

policejní koně.228 V případech, kdy zvíře slouží k výdělečné činnosti, je pak dle Bezoušky zvíře 

používáno k činnosti zaměřené na dosažení zisku. Jde podle něho především o zvířata chovaná 

v zemědělských či lesnických závodech, jako například krávy chované pro mléko, ovce pro 

vlnu či zvířata tažná.229 Nastíněné vymezení veskrze koresponduje s objasněním Melzera, který 

připomíná, že formulací „Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné 

činnosti“ zákonodárce vyžaduje, aby i povolání bylo výdělečnou činností. S odvoláním na 

obecné chápání pojmu povolání autor dovozuje, že výkon povolání je za výdělečnou činnost 

třeba považovat z toho důvodu, že směřuje k získání prostředků na živobytí. To však dle něho 

 
223 Např. MATZNER, Jiří. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. In: Právníprostor.cz. [online]. ATLAS 

consulting spol. s.r.o., 13. 11. 2015. [cit. 25. 1. 2021]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-

pravo/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-zviretem. 
224 Srov. § 2934 obč. zák. 
225 BEZOUŠKA, komentář k § 2934, cit. 92, s. 1631. 
226 Srov. § 2934 obč. zák. 
227 MATZNER, cit. 223. 
228 BEZOUŠKA, komentář k § 2934, cit. 92, s. 1631. 
229 Tamtéž. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-zviretem
https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-zviretem
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současně neznamená, že se musí jednat o činnost, jež je sama o sobě na dosažení zisku 

zaměřena.230 Dle Melzera je navíc třeba ustanovení § 2934 občanského zákoníku analogicky 

aplikovat i na činnosti, jako je činnost dobrovolných záchranářů nebo hasičů, které sice nejsou 

výdělečné, avšak výkonu povolání typově odpovídají.231  

Zákonodárcem užité pojmy „zvíře sloužící k výkonu povolání“ a „zvíře sloužící k jiné 

výdělečné činnosti“ nevykládá odborná veřejnost zcela shodně. Třebaže ne všichni vymezují 

pojmové znaky těchto termínů, je tato skutečnost patrná již z příkladů, které k nim uvádějí. 

Například u koček chránících zásoby uložené v hospodářských objektech před hlodavci se lze 

setkat s jejich zařazením jak do skupiny zvířat sloužících k výkonu povolání232, tak do skupiny 

zvířat sloužících k jiné výdělečné činnosti233. Zdá se však, že výkladové neshody doprovází jen 

vzájemné odlišení těchto dvou pojmů. Lze tak říci, že v konečném důsledku panuje shoda na 

tom, na jaká zvířata se prostřednictvím jednoho nebo druhého z nich pravidlo zakotvené 

v ustanovení § 2934 občanského zákoníku vztahuje. Z hlediska praktického je totiž zcela 

lhostejné, pod který termín v rámci ustanovení § 2934 občanského zákoníku bude zvíře 

podřazeno, neboť právní úprava spojuje se všemi případy stejné důsledky. 

Naopak, aplikační dosah není předmětem shody u pravidla zakotvujícího zvýhodnění 

ve prospěch domácího zvířete sloužícího k obživě. Dle Melzera je třeba s ohledem na obecný 

význam slova obživa, které nepojmenovává jen stravu, tento termín ve smyslu ustanovení § 

2934 občanského zákoníku interpretovat jako takové chování zvířete, které sleduje přímé 

uspokojování životních potřeb vlastníka a jeho rodiny. Jako příklad zvířat, na něž je 

zkoumaným ustanovením cíleno, uvádí mimo jiné slepice chované pro maso a vejce. Za životní 

potřebu označuje Melzer i bezpečí, a pod pojem zvíře sloužící k obživě proto řadí i psa určeného 

k hlídání rodinného domu či kočku využívanou v rodinném domě k chytání hlodavců.234 Proti 

takovému pojetí se staví Pašek, který zahrnutí takových psů či koček pod pojem obživy ve 

smyslu ustanovení § 2934 občanského zákoníku výslovně odmítá. Sám zvířaty sloužícími 

k obživě rozumí zvířata hospodářská, avšak pouze taková, jejichž užitky jsou spotřebovávány 

vlastníkem či chovatelem samotným, případně členy jejich domácnosti.235 Oporu pro závěr 

Paška lze najít nejen u Bezoušky236, ale také v doktríně německé. Jak již bylo řečeno, inspirací 

 
230 MELZER, komentář k § 2934, cit. 128, s. 692; srov. § 2934 obč. zák. 
231 MELZER, komentář k § 2934, cit. 128, s. 692. 
232 PAŠEK, komentář k § 2934, cit. 88, s. 3069. 
233 BEZOUŠKA, komentář k § 2934, cit. 92, s. 1631. 
234 MELZER, komentář k § 2934, cit. 128, s. 692. 
235 PAŠEK, komentář k § 2934, cit. 88, s. 3069. 
236 Bezouška zařazení psa hlídajícího rodinný dům mezi privilegovaná zvířata ve smyslu ustanovení § 2934 

občanského zákoníku odmítá (na rozdíl od psa hlídajícího například zavřené obchody či továrny), viz 

BEZOUŠKA, komentář k § 2934, cit. 92, s. 1631-1632. 
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českému zákonodárci při úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem byla právní 

úprava německého občanského zákoníku. Obdobně jako právní úprava tuzemská, zvýhodňuje 

i německá právní úprava této materie prostřednictvím ustanovení § 833 BGB domácí zvířata, 

která jsou určena k výkonu povolání, výdělečné činnosti nebo k obživě. Staudinger přitom 

v rámci komentáře k ustanovení § 833 BGB výslovně uvádí, že toto pravidlo se nevztahuje na 

hlídací psy využívané pouze k ochraně domácností.237 

Ustanovením § 2934 občanského zákoníku jsou dále zvýhodněna ta domácí zvířata, 

která slouží jako pomocníci pro osoby se zdravotním postižením. Půjde především o taková 

zvířata, která zdravotně postiženým osobám usnadňují život, tedy tzv. zvířata asistenční238, ale 

také o taková zvířata, která jsou využívána k léčebným terapiím, tedy k různým druhům tzv. 

animoterapie239. Německý občanský zákoník přitom zvýhodnění zvířat sloužících jako 

pomocníci pro osoby se zdravotním postižením nezná a zvýhodňuje pouze zvířata zařaditelná 

do prvé výše uvedené skupiny. Tuto odlišnost lze jistě hodnotit jako pozitivní postřeh českého 

zákonodárce.240 

Ze zákonné dikce je zjevné, že nejde o obecné určení účelu zvířete, nýbrž o účel, ke 

kterému dané zvíře užívá jeho vlastník, případně osoba, jíž bylo zvíře svěřeno.241 Na těchto 

osobách také je, aby prokázaly, že zvíře je k jednomu ze zákonem vymezených účelů určeno, 

přičemž se vyžaduje, aby k němu bylo určeno alespoň převážně.242 Nestačí proto, že zvíře 

k takovému účelu výjimečně slouží, ani to, že k němu sloužilo v okamžiku, kdy byla újma 

způsobena.243  

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se k cílům sledovaným zvýhodněním těchto 

zvířat (respektive jejich vlastníků a osob, jimž byla svěřena) nevyjadřuje. Dle Vojtka má logika 

zřejmě spočívat v nastavení přísnějšího režimu těm osobám, jež chovají zvíře jen pro potěchu 

či zálibu bez hospodářských či společenských benefitů, výhodnějšího pak naopak těm, jejichž 

 
237 STAUDINGER, Ansgar. Komentář k § 833. In: SCHULZE, Reiner a kolektiv. Bürgerliches Gesetzbuch. 

Handkommentar [online]. 6.vyd. Baden-Baden: Nomos, 2009 [cit. 1. 3. 2021]. ISBN 978-3-8329-4677-7. 

Dostupné z: https://beck-

online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/SchDoeEbeKoBGB_6/BGB/cont/SchDoeEbeKoBGB.BGB.p833.htm. 
238 MATZNER, cit. 223. 
239 PAŠEK, komentář k § 2934, cit. 88, s. 3069. 
240 Srov. § 833 BGB; německé soudy výhodu poskytovanou domácím zvířatům neumožnily využít například 

spolku poskytujícímu terapeutické jezdecké lekce pro zdravotně postižené, což by dle podmínek nastavených 

českým zákonodárcem neměl být ten případ, viz rozhodnutí Bundesgerichtshof ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. VI ZR 

312/09. 
241 Srov. § 2934 obč. zák. 
242 BEZOUŠKA, komentář k § 2934, cit. 92, s. 1631. 
243 DOHNAL, Jakub. K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku. Právní rozhledy. 

2015, č. 4, s. 123-126. 
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zvíře slouží užitkům podstatnějším.244 Podobnou úvahu předkládá Okresní soud ve Zlíně, když 

konstatuje, že smyslem ustanovení § 2934 občanského zákoníku je založení liberačního důvodu 

z jinak v ustanovení § 2933 občanského zákoníku přísně formulované povinnosti k náhradě 

újmy způsobené zvířetem: „To zřejmě proto, že chov domácích zvířat k jejich účelu 

hospodářskému či pomocnému, stal se historicky pro život lidské společnosti nezbytným. A 

právě zájem společnosti na tom, aby obecně přísně, (tj. objektivně a bez možnosti liberace) 

nastavená odpovědnost vlastníka za škodu způsobenou jeho zvířetem (viz § 2933 o. z.) 

neznamenala nezájem o chov těchto zvířat ke společensky prospěšným účelům, zřejmě vedl 

zákonodárce ke stanovení podmínek, při jejichž naplnění se vlastník 

takto chovaného domácího zvířete své odpovědnosti za škodu zprostí (viz § 2934 o. z.).“245 

Vojtek zároveň poukazuje na rozpor se zásadou, že na profesionály jsou kladeny vyšší 

nároky246, když ve světle této úpravy se například profesionální kynolog bude moci liberovat, 

zatímco chovatel psa nesloužícího k výdělečnému účelu nikoli. Autor také kritizuje důsledky 

této úpravy pro provozovatele zoologických zahrad, k čemuž používá přiléhavý příklad útěku 

koně a zebry, když za jimi způsobenou újmu bude provozovatel zoologické zahrady odpovídat 

v odlišném režimu.247 Problematický dopad může pravidlo mít i v oblasti zvířecí terapie, 

vzpomenout je totiž nutno i terapii, při níž jsou využívána zvířata u nás nedomestikovaná.248 

V této oblasti tak lze zákonodárci vytknout jistou nedůslednost. 

 

3.4.3 Liberační důvody 

Vlastníkům privilegovaných zvířat a osobám, jimž bylo privilegované zvíře svěřeno, 

poskytuje občanský zákoník možnost se povinnosti k náhradě újmy těmito zvířaty způsobené 

zprostit, a to prokázáním existence jednoho ze dvou liberačních důvodů. 

Ustanovení § 2934 občanského zákoníku předně stanoví, že povinnosti k náhradě újmy 

se lze zprostit prokázáním toho, že při dozoru nad zvířetem nebyla zanedbána potřebná 

pečlivost. Dozorem je třeba rozumět takovou péči, která zabrání tomu, aby zvíře mohlo způsobit 

újmu. Při posuzování zachování řádného standardu dozoru bývají posuzovány jak opatření 

přijatá v okamžiku vzniku újmy, tak i vše, co se již předtím k zabránění vzniku újmy jevilo jako 

přiměřeně rozumné.249 Příkladem prvně uvedeného v příslušném okamžiku žádoucího opatření 

 
244 VOJTEK, komentář k § 2934, cit. 145, s. 1036. 
245 Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13. 7. 2018, sp. zn. 38 C 327/2017. 
246 Srov. § 5 odst. 1 obč. zák. 
247 VOJTEK, komentář k § 2934, cit. 145, s. 1036. 
248 Tamtéž. 
249 Viz BEZOUŠKA, komentář k § 2934, cit. 92, s. 1632. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/2?vtextu=zv%C3%AD%C5%99e%20chovan%C3%A9%20v%20zoo#lema42
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/2?vtextu=zv%C3%AD%C5%99e%20chovan%C3%A9%20v%20zoo#lema43
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25232933
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/2?vtextu=zv%C3%AD%C5%99e%20chovan%C3%A9%20v%20zoo#lema44
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/2?vtextu=zv%C3%AD%C5%99e%20chovan%C3%A9%20v%20zoo#lema45
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/2?vtextu=zv%C3%AD%C5%99e%20chovan%C3%A9%20v%20zoo#lema46
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25232934
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by mohlo být například zajištění psa náhubkem při jízdě městskou hromadnou dopravou, 

příkladem v pořadí druhého typu opatření pak řádný výcvik psa. Podstatu zákonného 

požadavku zachování potřebné pečlivosti vystihuje též Okresní soud ve Zlíně: „Jak vyplývá z 

rozhodné právní úpravy obsažené v § 2933 o. z. a 2934 o. z., vlastník zvířete (lhostejno, zda 

privilegovaného či nikoliv) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby zvíře 

nemohlo způsobit škodu. Forma těchto opatření se odvíjí od okolností konkrétního případu.“250 

Z uvedeného je zřejmé, že povinnost vlastníka předcházet újmám ze strany zvířete odpovídá té, 

jež povinné osoby tížila za účinnosti předchozí právní úpravy.251 Lze přitom předpokládat, že 

stejné nároky budou kladeny i na osoby, jež mají zvíře svěřeno. Z uvedeného rovněž vyplývá, 

že při posouzení toho, zda došlo k zanedbání potřebné pečlivosti, bude vždy nutno zabývat se 

konkrétními okolnostmi toho kterého případu. Rozdíly v nárocích kladených na povinné osoby 

se mohou ve světle dosavadní judikatury odvíjet zejména od místa vzniku újmy nebo vlastností 

předmětného zvířete, a to jak vlastností charakteristických pro daný druh, tak vlastností zvířete 

konkrétního.252  

K souvislosti mezi obsahem prevenční povinnosti a místem, kde se chovatel se zvířetem 

nachází, judikoval za účinnosti občanského zákoníku 1964 Nejvyšší soud, že: „odlišné 

povinnosti budou chovatele stíhat při jejich pobytu na místě, na němž přímo nehrozí vznik škody 

na zdraví či na majetku třetích osob s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti, oproti místu, 

kde například zvýšený výskyt a pohyb osob možnost vzniku škody podstatně zvyšuje, a proto je 

nezbytné psa zabezpečit i za pomoci prostředků, jež by jinak situace nevyžadovala.“253 

Skutkově se v dané věci jednalo o incident, při kterém pes svými zuby poranil dítě. Pes ležel 

klidně na dece vedle žalovaného plně pod jeho kontrolou a zřejmě v úleku zareagoval na dítě, 

které se k němu přiblížilo obličejem. Navzdory tomu, že pes uposlechl povelu žalovaného, újmě 

se předejít nepodařilo. Nejvyšší soud se neztotožnil se závěry soudů prvního a druhého stupně, 

totiž že nedošlo k porušení prevenční povinnosti ze strany žalovaného, a to z toho důvodu, že 

k újmě došlo v místě výskytu velkého množství lidí, což dle názoru tohoto soudu na splnění 

prevenční povinnosti žalovaného kladlo vyšší nároky. Nejvyšší soud dovodil, že žalovaný byl 

na takovém místě povinen zabránit možnému kontaktu jeho psa s dalšími osobami.254  

Slovy Nejvyššího soudu, tak jako místo výskytu velkého množství lidí na klade na 

splnění prevenční povinnosti vlastníka zvířete či osoby, jíž bylo zvíře svěřeno, nároky vyšší, 

 
250 Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13. 7. 2018, sp. zn. 38 C 327/2017. 
251 Viz kapitola 3.1. 
252 Podrobněji PAŠEK, komentář k § 2934, cit. 88, s. 3070. 
253 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3117/2006. 
254 Tamtéž. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%25232933
https://www.aspi.cz/products/lawText/4/429820/1/ASPI%253A/89/2012%20Sb.%2523
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klade místo, na němž přímo nehrozí vznik škody, na tyto osoby nároky nižší. S odkazem na 

uvedené závěry Nejvyššího soudu o souvislosti mezi obsahem prevenční povinnosti a místem, 

kde se chovatel se zvířetem nachází, judikoval Krajský soud v Hradci Králové v případě, kdy 

se zabýval žalobou na náhradu majetkové újmy způsobené žalobci poraněním jeho psa psem 

žalované, a to po vběhnutí psa žalované na neoplocený pozemek žalobce, že součástí prevenční 

povinnosti žalovaného není ani povinnost jeho pozemek oplotit, ani povinnost mít jeho zvíře 

zabezpečené tak, aby na něj jiné zvíře nemohlo zaútočit.255 

Relevanci vlastností zvířete lze demonstrovat již citovaným rozhodnutím Okresního 

soudu ve Zlíně, který se zabýval odpovědností za újmu na zdraví způsobenou privilegovaným 

zvířetem. Hlavním hlediskem pro posuzování potřebné pečlivosti žalované se totiž stal závěr 

znaleckého posudku, který prokázal, že s chovem předmětného zvířete je spojeno vzácné riziko 

vzniku újmy na zdraví člověka.256 

Ke zproštění se povinnosti k náhradě újmy zvířetem způsobené někdy může dojít i 

navzdory zanedbání potřebné pečlivosti při dozoru nad zvířetem. Vedle prokázání potřebné 

pečlivosti totiž ustanovení § 2934 občanského zákoníku poskytuje také možnost prokázat, že 

újma by vznikla i kdyby potřebná pečlivost vynaložena byla, tedy že zde mezi porušením právní 

povinnosti a vznikem újmy neexistuje příčinná souvislost257. 

 

3.5 Svémocné odnětí zvířete 

V ustanovení § 2935 občanského zákoníku se zákonodárce zvlášť věnuje případům, kdy 

třetí osoba vlastníkovi nebo osobě, jíž bylo zvíře svěřeno, zvíře svémocně odejme. Takto 

jednající třetí osoba je posledním subjektem, k jehož tíži zkoumaná zvláštní právní úprava 

občanského zákoníku povinnost k náhradě újmy zvířetem způsobené zakládá. 

Svémocí je označováno takové jednání, při němž si osoba k něčemu svojí mocí pomůže, 

aniž by k tomu měla zákonný podklad. Svémocným jednáním není jen trestný čin, je jím 

rozuměno i takové deliktní jednání, jež je provázeno použitím lsti, síly a podobně.258 

Svémocným odnětím zvířete bude vždy aktivní jednání třetí osoby, které může a nemusí být 

doprovázeno násilím. Zákon nevyžaduje, aby třetí osoba měla vůli zvíře si ponechat, o 

svémocné odnětí proto půjde i v těch případech, kdy třetí osoba zvíře pouze vypustí.259 

 
255 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 23 Co 338/2019. 
256 Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13. 7. 2018, sp. zn. 38 C 327/2017; uvedené rozhodnutí nasvědčuje 

pokračování za účinnosti občanského zákoníku 1964 zavedeného trendu, jenž na osobu zvíře dozorující klade 

velice vysoké nároky. 
257 PAŠEK, komentář k § 2934, cit. 88, s. 3070. 
258 BEZOUŠKA, komentář k § 2935, cit. 92, s. 1633. 
259 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 112. 
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Pro případ způsobení újmy svémocně odňatým zvířetem zákon zakládá solidární 

odpovědnost všech zúčastněných osob. Spolu s osobou, která zvíře svémocně odňala, odpovídá 

vlastník zvířete, popřípadě i osoba, jíž bylo zvíře svěřeno.260 Zákonodárce zde sleduje logiku, 

že není důvod chránit toho, kdo jiné osobě úmyslně a proti její vůli odejme zvíře, a odpovědnost 

této osoby proto konstruuje jako absolutní.261 Osoba, která zvíře odňala, se tak nemůže 

odpovědnosti zprostit. Naopak ve prospěch vlastníka a osoby, jíž vlastník zvíře svěřil, zákon 

liberační důvod zakládá. Odpovědnosti za újmu zvířetem způsobenou se tyto osoby zprostí, 

prokážou-li, že odnětí zvířete nemohly rozumně zabránit262, budou tedy muset prokázat, že 

k zabezpečení zvířete přijaly přiměřená opatření.263 Ze zákonné formulace „rozumně zabránit“ 

lze vyvodit, že bude vyžadována taková míra opatrnosti, jakou lze očekávat od rozumné osoby 

v obdobném postavení.264 

  

 
260 Tamtéž, s. 113; srov. též § 2935 odst. 1 obč. zák. 
261 Tamtéž; srov. § 2935 odst. 2 obč. zák. 
262 Srov. § 2935 odst. 1 obč. zák. 
263 ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 112. 
264 DOHNAL, komentář k § 2935, cit. 170, s. 131. 
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4. Náhrada újmy způsobené zvířeti 

4.1 Právní úprava v občanském zákoníku 1964 

Soukromým právem u nás bylo zvíře až do účinnosti občanského zákoníku považováno 

za věc. Výjimku neznala ani oblast deliktního práva, a tak i újma způsobená zvířeti byla 

nahrazována jako škoda na věci.  

Co se rozsahu náhrady týče, nahrazovala se skutečná škoda i ušlý zisk.265 Při určování 

výše škody na věci se, podobně jako dnes, vycházelo z ceny, již měla věc v době jejího 

poškození.266 Poskytnutá náhrada měla poškozenému umožnit, aby si opatřil věci stejného 

množství, druhu a jakosti. Určující proto byla cena obvyklá představující cenu, za niž tak bylo 

v daném místě a čase možno učinit. Cena zvláštní obliby při stanovování ceny poškozené věci 

zohledňována nebyla.267 Pravidlo se vztahovalo jak na poškození věci, tak na její úplné 

zničení268, uplatnění proto nacházelo nejen v případech poškození zdraví zvířete, ale i při jeho 

usmrcení. V duchu této úpravy obvyklá cena věci představovala limit výše náhrady za její 

poškození, odpovídajícím způsobem tak i při poranění zvířete obvyklá cena zvířete 

představovala limit výše náhrady nákladů na jeho léčení, a to i v případech zvířat domácích a 

bez ohledu na jejich mnohdy velmi nízkou hodnotu.269 Kotula o takové aplikaci zákonné úpravy 

mluví jako o formalistické a upozorňuje, že navzdory tomuto zákonnému limitu lze v judikatuře 

najít rozhodnutí, v němž soud nejenže přiznal náhradu nákladů vynaložených v souvislosti 

s léčbou zvířete, které převyšovaly hodnotu samotného zvířete, tato náhrada byla navíc přiznána 

vedle náhrady celé hodnoty zvířete.270 Pro odčinění nemajetkové újmy způsobené poraněním 

či usmrcením zvířete občanský zákoník 1964 prostor neposkytoval. 

  

 
265 Do konce roku 1991 však byla náhrada ušlého zisku možná pouze tehdy, pokud byla škoda způsobena úmyslně. 

Změnu přinesla rozsáhlá novelizace občanského zákoníku 1964 zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, 

doplňuje a upravuje občanský zákoník; srov. § 442 odst. 1 obč. zák. 1964. 
266 Srov. § 443 obč. zák. 1964. 
267 ŠKÁROVÁ, komentář k § 443, cit. 159, s. 1289 a 1291. 
268 Tamtéž, s. 1290. 
269 KOTULA, Jan. Komentář k § 2970. In: VÍTOVÁ, Blanka, DOHNAL, Jakub a KOTULA, Jan. Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku. Komentář k § 2894 až § 2971. Olomouc: ANAG, 

2015. Právo, s. 271. 
270 Tamtéž; srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. 17 Co 15/2010. 
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4.2 Majetková újma 

4.2.1 Obecná pravidla 

Jak bylo podrobně rozebráno výše, počínaje dnem nabytí účinnosti občanského 

zákoníku soukromé právo živé zvíře za pouhou věc již nepovažuje. Ustanovení o věcech se 

však na živé zvíře aplikují obdobně, a to v rozsahu, v jakém to neodporuje jeho povaze.271 

Uvedené se uplatní i v oblasti deliktního práva, kde se, ačkoli zvíře již není věcí, základní 

principy náhrady újmy uplatní shodně, jako by bylo. Při poranění, usmrcení či jiném snížení 

hodnoty zvířete má tedy vlastník právo na náhradu způsobem a v rozsahu stanoveném 

obecnými pravidly.272  

I v těchto případech je újma primárně nahrazována uvedením do předešlého stavu, avšak 

není-li to možné, anebo požádá-li o to poškozený, je nahrazována v penězích.273 Poškozenému 

je rovněž nahrazována skutečná škoda i ušlý zisk.274 Jako náhradu skutečné škody může 

vlastník zvířete požadovat například částku, jež je rovna rozdílu mezi obvyklou cenou zvířete 

před a po poranění, utrpělo-li zvíře trvalé následky. Jako náhrada ušlého zisku přichází v úvahu 

například náhrada toho, co poškozenému ušlo, když zvíře v důsledku poranění nemohl plně 

hospodářsky využívat.275 I nyní je východiskem pro určení výše škody na věci její obvyklá cena 

v době poškození, nově je však nutno zohlednit také to, co poškozený musí k obnovení nebo 

nahrazení funkce věci vynaložit.276 Náhrada tak v konečném důsledku obvyklou cenu věci 

může převýšit, a to dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku odvolávající se na zahraniční 

soudní praxi až o třetinu.277 Občanský zákoník navíc pro případy poškození věci ze svévole 

nebo škodolibosti zakotvuje povinnost nahradit poškozenému i cenu zvláštní obliby.278 Cena 

zvláštní obliby reflektuje skutečnost, že dochází k poškození i takových věcí, jejichž reálná 

cena neodpovídá významu, jenž mají pro jejich vlastníka.279 Pravidlo o ceně zvláštní obliby se 

uplatní jak při poranění, tak i při usmrcení zvířete.280 

Co se újmy za usmrcení zvířete týče, obecnými pravidly se režim její náhrady 

vyčerpává, neboť občanský zákoník žádné zvláštní pravidlo upravující tuto situaci neobsahuje. 

 
271 Srov. § 494 obč. zák.; viz kapitola 1.2 této práce. 
272 BEZOUŠKA, komentář k § 2970, cit. 92, s. 1752. 
273 Srov. § 2951 odst. 1 obč. zák. 
274 Srov. § 2952 obč. zák. 
275 Viz PAŠEK, komentář k § 2970, cit. 88, s. 3136. 
276 Srov. § 2969 odst. 1 obč. zák. 
277 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2951 až 2971, s. 577-578. 
278 Srov. § 2969 odst. 2 obč. zák. 
279 VOJTEK, komentář k § 2969, cit. 145, s. 1148; v institutu ceny zvláštní obliby se prolíná náhrada újmy 

majetkové i nemajetkové; podrobněji bude institut ceny zvláštní obliby rozebrán níže v kapitole 4.3.2. 
280 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2951 až 2971, s. 579. 
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Jak již bylo dovozeno v kapitole 1.2.4 této práce, a contrario ustanovení § 494 občanského 

zákoníku je mrtvé zvíře nutno považovat za věc v právním smyslu, odpovídajícím způsobem je 

tak v rámci deliktního práva na mrtvé zvíře nahlíženo jako na zničenou věc. 

 

4.2.2 Náhrada při poranění zvířete 

Jinak je tomu v rámci právní úpravy náhrady při poranění zvířete, kde zákonodárce 

v ustanovení § 2970 občanského zákoníku zakotvil pravidlo, jež zvlášť upravuje rozsah 

náhrady při poranění zvířete. Sama důvodová zpráva k občanskému zákoníku na ustanovení § 

2970 občanského zákoníku odkazuje jako na odraz dereifikace zvířete, když konstatuje, že 

hodnota živého zvířete nemusí být dána jeho obecnou cenou.281 Pravidlo totiž stanoví, že 

škůdce je povinen nahradit účelně vynaložené náklady související s péčí o zdraví poraněného 

zvířete, a to i když podstatně převyšují cenu tohoto zvířete. Výši této náhrady zákonodárce 

limituje právě účelností vynaložených nákladů, přičemž stanoví, že náklady podstatně 

převyšující cenu zvířete nejsou neúčelné, pokud by je v postavení poškozeného vynaložil i 

rozumný chovatel.282 Zákonodárce tím dává najevo, že při poranění zvířete by striktní 

posuzování účelnosti vynaložených nákladů na léčbu zvířete ve vztahu k jeho ceně, jak by tomu 

bylo v případě aplikace ustanovení určujícího výši náhrady za poškozenou věc, odporovalo 

povaze zvířete jako živého tvora.283 Jinými slovy, zvláštní povahou zvířete jako živého tvora je 

odůvodněno, že náklady na jeho léčení mohou dokonce podstatně převýšit cenu zvířete 

samotného.284 

Při zkoumání deklarované návaznosti ustanovení § 2970 občanského zákoníku na 

občanským zákoníkem přijatý postulát, že živé zvíře není věcí, lze konstatovat, že pravidlo zde 

zakotvené odpovídá závěrům, k nimž bylo dospěno v kapitole první této práce, a totiž že 

odvěcněním zvířete je zákonodárcem sledována nejen ochrana zvířat, ale také ochrana jejich 

vlastníků, přičemž později uvedené je nutno v kontextu soukromého práva považovat za zájem 

primární.285 Za smysl odpovídající rakouské právní úpravy, již důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku výslovně označuje za inspirační zdroj českého zákonodárce286, je primárně 

považována ochrana vlastníků zvířat. Ochrana zvířat bývá označována za nepřímou, neboť 

 
281 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 119. 
282 Srov. § 2970 obč. zák. 
283 PAŠEK, komentář k § 2970, cit. 88, s. 3136. 
284 VOJTEK, komentář k § 2970, cit. 145, s. 1150. 
285 Srov. kapitolu 1.2.1 a především kapitolu 1.2.5. 
286 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2951 až 2971, s. 578; srov. § 1332a JGS 

Nr. 946/1811, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der 

Oesterreichischen Monarchie, rakouský obecný zákoník občanský, v platném znění (dále jen jako „ABGB“). 
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nebýt této úpravy, zvíře by podle okolností nemuselo být léčeno.287 Nejinak je tomu v českém 

právu. Zákonodárce zde bere na vědomí, že vlastník má ke svému zvířeti mnohdy určitý 

emocionální vztah a právě tento bere ustanovením § 2970 občanského zákoníku v ochranu. 

Ochrana emocionálního vztahu ke zvířeti však není bezbřehá, nýbrž limitovaná rozsahem, 

v jakém by ji upřednostnil rozumný chovatel. Jedná se o měřítko objektivní, rozhodující proto 

bude typická povaha emocionálního vztahu ke zvířeti s ohledem na řadu níže uvedených 

faktorů.288  

Pravidlo však vlastníkovi nezakládá povinnost jeho zvíře léčit.289 I tato skutečnost 

svědčí o zjevném upřednostnění ochrany vlastníka před ochranou zvířete. Oproti svému 

inspiračnímu zdroji ale občanský zákoník poskytuje zvířeti ochranu intenzivnější, neboť přímé 

právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s péčí o zdraví zraněného zvířete 

přiznává nejen vlastníkovi, ale komukoli, kdo je vynaložil.290 Zajímavé právní otázce dává za 

vznik hypotetická situace, kdy třetí osoba zvíře léčí proti vůli jeho vlastníka, a totiž, zda si takto 

jednající třetí osoba svůj nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčbu zvířete vůči škůdci 

podrží (za předpokladu, že je takové léčení v souladu s přístupem rozumného chovatele).291 

Přesvědčivá je argumentace odkazující se zpět na smysl a účel této právní úpravy, jímž je 

primárně ochrana emocionálního vztahu vlastníka ke zvířeti. Nechce-li vlastník na léčení 

zvířete vynaložit tolik, kolik by vynaložil rozumný chovatel, svědčí to i o jeho emocionální 

vazbě ke zvířeti. Bylo by proto proti smyslu a účelu tohoto pravidla, aby byly nahrazovány 

vyšší náklady i v případě, kdy citový vztah vlastníka ke zvířeti absentuje. Tudíž nepřeje-li si 

vlastník léčení svého zvířete, třetí osoba právo na náhradu nákladů vynaložených na léčení 

zvířete vůči škůdci nemá.292  

Stanovením chování rozumného chovatele v postavení poškozeného jako měřítka 

účelnosti vynaložených nákladů zákonodárce staví najisto, že ač zvíře není věc, není ani rovno 

člověku. Ani citová vazba ke zvířeti neodůvodňuje žádat o náhradu neomezených výdajů na 

jeho léčbu.293 Bližšímu vymezení standardu rozumného chovatele se občanský zákoník 

nevěnuje. Co je za takový přístup možno považovat bude proto nutné posuzovat dle konkrétních 

 
287 REISCHAUER. Komentář k § 1332a. In: RUMMEL, P. (ed.). Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen 

Gesetzbuch. Band 2/2b. 3.vyd.Wien: Manz, 2004, s. 595 citováno podle Melzera viz MELZER, komentář k § 

2970, cit. 128, s. 1089. 
288 MELZER, komentář k § 2970, cit. 128, s. 1089-1091. 
289 Tamtéž, s. 1089. 
290 Tamtéž. 
291 Tamtéž, s. 1092. 
292 Tamtéž, s. 1092-1093; sluší se však připomenout, že leckdy je možné zvíře proti vůli jeho vlastníka ochraňovat, 

a to v těch případech, kdy to umožňují zvláštní právní předpisy (především právní předpisy cílící na ochranu zvířat 

proti týrání), viz tamtéž. 
293 BEZOUŠKA, komentář k § 2970, cit. 92, s. 1752. 
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okolností toho kterého případu. V úvahu bude nutno vzít hodnotu zvířete, jeho prospěšnost, 

význam, vzácnost, výjimečnost nebo oblibu u majitele či jiných osob294, stejně tak jako 

předpoklad, zda zvolená léčba povede k žádoucím výsledkům295. Při posouzení účelnosti 

nákladů tak bude ve prospěch vyšší náhrady přihlédnuto například k funkci, jež zvíře plní (tažný 

kůň) nebo ke zvláštnímu výcviku zvířete (vodicí pes).296 V doktríně lze také spatřovat shodu na 

tom, že u hospodářských zvířat bude zpravidla účelnost nákladů limitována cenou daného 

zvířete, neboť je předpokládáno, že rozumný chovatel by více nevynaložil. Do kontrastu je 

naopak stavěno zvíře chované jako domácí mazlíček, kde lze očekávat akceptaci nákladů 

výrazně vyšších.297 

Náklady spojenými s péčí o zdraví zvířete ve smyslu tohoto ustanovení je nutno rozumět 

nejen přímé náklady na léčení zvířete jako jsou náklady na léky či operace, ale také náklady na 

rehabilitace, zdravotní pomůcky nebo zvláštní potravinové doplňky pro zvíře, stejně tak jako 

náklady na přepravu zvířete ke zvěrolékaři. Hradí se i náklady na léčbu, která skončila 

neúspěšně, i zde ale pouze za předpokladu, že by takovou léčbu podstoupil i rozumný chovatel 

na místě poškozeného.298 Není zřejmé, zda lze pod pojem náklady spojené s péčí o zdraví 

zvířete zařadit i zvýšené životní náklady zvířete nevyléčitelného. Rakouský soud judikoval, že 

nic nebrání poškozenému, aby s ohledem na svoji citovou vazbu nebo citovou vazbu třetí osoby 

nechal nevyléčitelné zvíře žít, avšak že náklady z toho vzniklé nelze nahradit na základě 

ustanovení § 1332a ABGB.299 Ustanovení § 1332a ABGB jakožto inspirační zdroj českého 

zákonodárce však hovoří o náhradě nákladů vynaložených na léčení nebo na pokus léčení 

zvířete, kdežto český zákonodárce hovoří o nákladech spojených s péčí o zdraví zraněného 

zvířete, jež lze jazykově vykládat jako pojem širší. Nelze proto s jistotou říci, zda by 

rozhodovací praxe následovala výše uvedené závěry soudu rakouského, či zda by 

terminologický odklon od ustanovení, jež bylo občanskému zákoníku vzorem, vedl k 

závěru odlišnému. Jisté však je, že kdyby česká soudní praxe náhradu životních nákladů 

nevyléčitelného zvířete na základě ustanovení § 2970 občanského zákoníku připustila, byla by 

její výše limitována postupem rozumného chovatele v obdobné situaci. 

 
294 VOJTEK, komentář k § 2970, cit. 145, s. 1150. 
295 PAŠEK, komentář k § 2970, cit. 88, s. 3136. 
296 Tamtéž. 
297 Např. TINTĚRA, PETR a kolektiv, cit. 85, s. 213. 
298 BEZOUŠKA, komentář k § 2970, cit. 92, s. 1752. 
299 Rozhodnutí Oberster Gerichtshof ze dne 29. 9. 1998, sp. zn. 1 Ob 160/98f; na tento judikát, stejně jako na 

problematiku zvýšených životních nákladů nevyléčitelného zvířete, upozorňuje Melzer, viz MELZER, komentář 

k § 2970, cit. 128, s. 1094. 
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Občanský zákoník k tíži škůdce výslovně zakotvuje povinnost poškozenému na jeho 

žádost složit přiměřenou zálohu na náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete.300 

Přiměřenou zálohou je třeba rozumět adekvátní částku na náklady léčení zvířete, která může 

být odhadnuta například zvěrolékařem. Slovo záloha je zde však zákonodárcem použito 

nepřesně, neboť nekoresponduje s definicí tohoto pojmu danou ustanovením § 1807 

občanského zákoníku.301 Záloha ve smyslu ustanovení o náhradě při poranění zvířete je z 

povahy věci zúčtovatelná, proto převyšuje-li poskytnutá záloha celkové náklady v souvislosti 

s péčí o zdraví zraněného zvířete skutečně vynaložené, představuje rozdíl mezi těmito částkami 

bezdůvodné obohacení poškozeného, a poškozený tak nespotřebovanou část zálohy musí 

škůdci vrátit.302 Z titulu bezdůvodného obohacení musí být záloha vrácena také tehdy, vyjde-li 

najevo, že zálohu poskytl škůdce pouze domnělý. Poskytnutí zálohy totiž nelze chápat jako 

uznání existence povinnosti k náhradě škody.303 

 

4.3 Nemajetková újma 

4.3.1 Obecné úvahy 

Zcela běžně dnes domácí zvíře v životě člověka zastává roli společníka. Výjimkou není 

ani intenzivní emoční pouto, které člověka k jeho zvířeti pojí. O hlubokých citových vztazích 

k domácím zvířatům není pochybováno ani napříč doktrínou.304 Lze se setkat s výstižným 

konstatováním, že: „Každému je jasné, že poškození vázy a poranění psa má pro vlastníka 

odlišné následky. Zatímco v případě vázy jde ‚jen‘ o věc, kterou lze opravit, případně nahradit 

penězi, v případě poranění milovaného zvířete jde o zásah do osobní sféry vlastníka, který může 

mít dalekosáhlé následky.“305 Takový následek ztráty či poranění blízkého tvora bude typicky 

spočívat v citové újmě dané osoby. 

Jak bylo objasněno výše, právně relevantní je nikoli každá újma, kterou osoba ve své 

sféře pocítí, nýbrž pouze taková, kterou osoba utrpí na právem chráněném statku. Ve světle 

dereifikace zvířete je přitom za právě takovou nutno považovat újmu, kterou vlastník utrpí 

v důsledku narušení emocionálního vztahu ke svému zvířeti. Tento závěr je zřejmý z výše 

provedené analýzy smyslu a účelu právní úpravy dereifikace zvířete.306 Připomenout lze 

 
300 Srov. § 2970 obč. zák. 
301 Viz ELISCHER a kolektiv, cit. 86, s. 193; v ustanovení § 1807 občanského zákoníku zákonodárce stanoví 

vyvratitelnou domněnku, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha. 
302 VOJTEK, komentář k § 2970, cit. 145, s. 1150; srov. § 2991 odst. 1 obč. zák. 
303 BEZOUŠKA, komentář k § 2970, cit. 92, s. 1752. 
304 Např. PAŠEK, komentář k § 2970, cit. 88, s. 3137 či KOTULA, komentář k § 2970, cit. 269, s. 273. 
305 TINTĚRA, PETR a kolektiv, cit. 85, s. 212. 
306 Viz kapitoly 1.2.1 a 1.2.5 
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především skutečnost, že k ochraně vzájemného vztahu a emoční vazby mezi zvířetem a jeho 

pánem se důvodová zpráva k občanskému zákoníku, v rámci odůvodnění „dereifikačního“ 

ustanovení, výslovně hlásí. Netřeba dodávat, že újma vzniklá narušením vztahu vlastníka k jeho 

zvířeti, je újmou nemajetkovou, když její projevy jsou patrné v osobní, nikoli majetkové sféře 

daného člověka. 

V oblasti právní úpravy náhrady újmy způsobené zvířeti je emocionálnímu vztahu 

vlastníka k jeho zvířeti poskytnuta ochrana ustanovením § 2970 občanského zákoníku, v jehož 

důsledku mohou nahraditelné náklady vynaložené v souvislosti s péčí o zdraví (léčením) 

zraněného zvířete mnohdy i podstatně převýšit cenu zvířete samotného. Zákonodárce zde chrání 

emocionální vztah vlastníka k jeho zvířeti a tím současně i život zvířete, obě hodnoty jsou zde 

přitom chráněny co do jejich zachování (popřípadě co do minimalizace jejich narušení). 

Náhradu za zásah do emocionálního vztahu vlastníka ke zvířeti, jakožto ideální (nemajetkové) 

hodnoty307, toto pravidlo neřeší. Pravidlo zakotvené v ustanovení § 2970 občanského zákoníku, 

ačkoli bere v úvahu emocionální vztah ke zvířeti, a dokonce cílí na jeho ochranu, v konečném 

důsledku upravuje náhradu újmy majetkové, když se soustředí na náhradu nákladů 

vynaložených v souvislosti s péčí o zdraví zraněného zvířete. 

Náhradu nemajetkové újmy způsobené vlastníkovi narušením vztahu k jeho zvířeti 

výslovně neupravuje ani jiné ustanovení občanského zákoníku. Lze přitom přisvědčit soudu 

Pelikánové, totiž že: „Právní ochrana bez úplné reparace protiprávně způsobené újmy není ve 

světle současného práva dostatečná.“308 V duchu výše dovozeného nelze v kontextu tohoto 

výroku za výjimku považovat ani nemajetkovou újmu způsobenou vlastníkovi narušením 

emocionálního vztahu k jeho zvířeti, neboť i ta vznikla zásahem do právem chráněného statku, 

a proto je právně relevantní. Bere-li proto občanský zákoník slovy důvodové zprávy v ochranu 

i vzájemný vztah a emoční vazbu zvířete a jeho pána309, lze ve snaze o zajištění řádného 

standardu právní ochrany očekávat i zajištění možnosti reparace újmy způsobené jejich 

narušením. Ostatně právě rozšíření odpovědnosti i za nemajetkovou újmu je považováno za 

trend příznačný moderním odpovědnostním systémům občanského práva. Tento posun, mimo 

jiné, svědčí o úrovni ochrany, které se jednotlivci ve sféře soukromého práva dostává.310 Dle 

Telce: „Schopnost účinně postihnout nemajetkovou újmu nepochybně svědčí i o právně 

civilizační úrovni (humanistické hodnotě) celé právní infrastruktury té které společnosti.“311 

 
307 MELZER, komentář k § 2970, cit. 128, s. 1090. 
308 PELIKÁNOVÁ, cit. 82, s. 15-23. 
309 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 494, s. 120. 
310 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 363. 
311 TELEC, Ivo. Test přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Právní rozhledy. 2010, č. 4, s. 144-152. 
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Jsem si vědoma, že lze v této souvislosti očekávat leckdy opodstatněné námitky o 

bagatelní povaze nemajetkové újmy způsobené narušením emocionálního vztahu ke zvířeti. Je 

faktem, že nikoli každá újma, kterou člověk ve své sféře pocítí, je újmou odškodnitelnou. Jak 

konstatoval Nejvyšší soud, pro učinění závěru o takové povaze újmy bude vždy nutné zvažovat 

intenzitu a délku trvání nestandardního duševního stavu, přičemž slabá a krátkodobá duševní 

nepohoda odčiněna být nemusí.312 Mám však za to, že takovou bagatelní povahu, nezpůsobilou 

odčinění, nelze nemajetkové újmě způsobené narušením emocionálního vztahu ke zvířeti 

přiřknout kategoricky. Ačkoli jistě neusiluji o přirovnávání zkoumané nemajetkové újmy k 

nemajetkové újmě způsobené ztrátou blízkého člověka, když uvedené co do závažnosti 

považuji za následky neporovnatelné, za plně funkční ve zkoumané oblasti považuji závěr, na 

jehož základě byla odmítnuta dříve aplikovaná paušalizace náhrad za duševní útrapy 

pozůstalých313. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku v této souvislosti upozorňuje na 

nekonečnou variabilitu soukromého života a nedůvodnost snahy po jeho nivelizaci v tak 

navýsost individuálních záležitostech jako je, mimo jiné, ztráta blízkého člověka.314 Domnívám 

se, že na stejném základě, s odvoláním na nekonečnou variabilitu soukromého života, je třeba 

odmítnout i jednotný závěr při posuzování otázky náhrady nemajetkové újmy způsobené 

narušením emocionálního vztahu ke zvířeti, v tomto případě její odepření pro nedostatečný 

význam či intenzitu způsobené újmy. Obzvlášť v případech, kdy emoční pouto ke zvířeti 

nabývá mimořádné intenzity, se odškodnění případné nemajetkové újmy při jeho narušení jeví 

jako řešení spravedlivé. Takovou mimořádnou intenzitu emočního pouta lze předpokládat 

například tam, kde vztah ke zvířeti kompenzuje absenci vztahů mezilidských. Příkladem lze 

uvést emocionální vztahy, jež ke zvířatům nezřídka chovají osoby zdravotně či tělesně 

postižené. Klech v odborné publikaci věnované terapii ve speciální pedagogice v úvodu 

kapitoly pojednávající o zooterapii konstatuje, že: „Zvíře je nejspolehlivějším a mnohdy i 

jediným přítelem člověka s psychickým nebo zdravotním postižením.“315 Konkrétně lze 

vzpomenout autistické děti, pro něž je obtížné navazování mezilidských vztahů 

charakteristické. Mimořádnými společníky bývají v tomto ohledu především psi.316 Vedle 

uspokojení citových potřeb může pes pro takové dítě plnit roli jakéhosi prostředníka mezi ním 

 
312 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3849/2014. 
313 Srov. § 444 odst. 3 občanského zákoníku 1964, na jehož základě za škodu usmrcením náleženo taxativně 

vyjmenovaným pozůstalým jednorázové odškodnění v pevně dané výši, a to například 240 000 Kč každému dítěti 

a 175 000 Kč každému sourozenci zesnulého. 
314 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2951 až 2971, s. 577. 
315 KLECH, Pavel. Zooterapie (animoterapie). In: MÜLLER, Oldřich (ed.) a kolektiv. Terapie ve speciální 

pedagogice. 2. přepr. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 449.  
316 GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše, aneb, Canisterapie. Praha: Grada, 1999, s. 11 a 82-83. 
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a okolním světěm, který mu pomáhá rozlišovat společenské situace a porozumět ostatním 

lidem. Galajdová v takových případech přirovnává nepostradatelnost psa pro autistu 

k nepostradatelnosti vodicího psa pro nevidomého.317 Ke kompenzaci vztahů mezilidských 

vztahem ke zvířeti mnohdy dochází i u starých lidí, typicky například při ztrátě životního 

partnera.318 Vysoká intenzita emočního pouta ke zvířeti však bezpochyby není podmíněna 

výjimečnými okolnostmi a může být přítomna i ve zcela běžné životní situaci. 

Jistě však nelze vycházet z ryze subjektivního pojetí nemajetkové újmy. Takový přístup 

by podstatně zúžil možnost předvídatelnosti újmy a tím i narušil právní jistotu, navíc by 

docházelo ke vzniku zásadních praktických problémů ve sféře důkazní.319 Uvedené vystihuje 

Nejvyšší soud: „V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že vznik nemajetkové újmy zpravidla nelze 

dokazovat, neboť jde o stav mysli osoby poškozené. Jde tedy jde ‚pouze‘ o zjištění, zda tu jsou 

dány objektivní důvody pro to, aby se konkrétní osoba mohla cítit poškozenou. Jinými slovy 

řečeno, je třeba zvážit, zda vzhledem ke konkrétním okolnostem případu by se i jiná osoba 

v obdobném postavení mohla cítit být dotčena ve složkách tvořících ve svém souhrnu 

nemajetkovou sféru jednotlivce.“320 

Podle mého názoru odpovědnostní systém občanského zákoníku disponuje dostatečně 

efektivními „nástroji“ k tomu, aby při posouzení povinnosti k náhradě způsobené újmy zajistil 

spravedlivé vypořádání se s mimořádně intenzivním vnímáním nemajetkové újmy poškozeným 

a aby zabránil vzniku povinnosti k náhradě takové újmy, jež objektivně není dostatečně 

významná. Neexistuje proto důvod, aby závěry o kvalitě a povaze nemajetkové újmy způsobené 

narušením emocionálního vztahu ke zvířeti byly činěny plošně, nýbrž za spravedlivé lze 

považovat, aby taková újma byla posuzována s respektem k rozmanitostem soukromého života 

dle konkrétních okolností daného případu. Za takový nástroj lze považovat samotný požadavek 

přiměřenosti zadostiučinění, při jejímž posouzení jsou uvažovány jak subjektivní, tak 

objektivní okolnosti daného případu321. Bezouška uvádí, že požadavek přiměřenosti v sobě 

primárně zahrnuje rozhodnutí, zda vůbec má být zadostiučinění poskytnuto. Test přiměřenosti 

zadostiučinění má dle něho odfiltrovat banální či triviální případy nemajetkových újem.322 

Ochranou škůdce před povinností k náhradě excesivně prožívané újmy je navíc také požadavek 

adekvátní příčinné souvislosti mezi závadným jednáním či zákonem kvalifikovanou škodní 

 
317 Tamtéž, s. 83. 
318 KLECH, cit. 315, s. 485-486. 
319 MELZER, komentář k § 2894, cit. 128, s. 43. 
320 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3731/2011. 
321 K posouzení přiměřenosti zadostiučinění podrobněji v kapitole 2.4. 
322 BEZOUŠKA, komentář k § 2951, cit. 92, s. 1684. 
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událostí a způsobenou újmou, který vyžaduje, aby škodlivý následek byl následkem objektivně 

předvídatelným323.324 

 

4.3.2 Ustanovení § 2969 odst. 2 a § 2971 občanského zákoníku 

Právní základ pro odčinění nemajetkové újmy způsobené narušením emocionálního 

vztahu ke zvířeti hledá doktrína v ustanoveních § 2969 odst. 2 a § 2971 občanského 

zákoníku.325 K užití pravidla o ceně zvláštní obliby zakotveného v ustanovení § 2969 odst. 2 

občanského zákoníku při poranění či usmrcení zvířete nabádá i důvodová zpráva k občanskému 

zákoníku.326 Pravidlo se zabývá náhradou při poškození věci, přičemž jak již bylo objasněno 

výše, institut ceny zvláštní obliby reflektuje skutečnost, že reálná cena věci nemusí vždy 

odpovídat významu, jež daná věc představuje pro jeho vlastníka. Cena zvláštní obliby je cenou 

mimořádnou ve smyslu ustanovení § 492 odst. 2 občanského zákoníku, která zohledňuje citový 

vztah poškozeného k věci (typicky například k památce na významnou životní událost) nebo 

jiné jeho nemajetkové zájmy (například zájem dále využít autorské poznámky v knize). Vedle 

náhrady obvyklé ceny věci dochází prostřednictvím tohoto institutu i k satisfakci za ztrátu pro 

danou osobu takto oblíbené či jinak důležité věci.327  Zvláštní vztah vlastníka k jeho zvířeti je 

zjevně hodnotou, na niž tato norma cílí.  

Povinnost k náhradě ceny zvláštní obliby však škůdce tíží pouze tehdy, poškodil-li věc 

ze svévole nebo škodolibosti.328 Objasnění pojmů svévole a škodolibosti se věnuje sama 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Oba pojmy označují vystupňovaný úmysl škůdce, 

přičemž svévole směřuje k samotnému způsobení škody, škodolibost pak k osobě poškozeného. 

Svévolně jedná ten, kdo má potěšení z toho, že škodu působí, aniž mu zpravidla vznikne jiný 

prospěch. Škůdci je přitom lhostejné, kdo je jeho jednáním poškozen. V případě škodolibého 

jednání má škůdce naopak potěšení z toho, že škodu působí právě konkrétní osobě, jelikož tuto 

osobu chce pokořit nebo jí jinak ublížit.329
 

Druhé uvažované ustanovení, ustanovení § 2971 občanského zákoníku, bývá také 

označováno jako tzv. malá generální klauzule hrazení nemajetkové újmy, a to pro svoji šíři, 

která do jisté míry relativizuje základní pravidlo náhrady nemajetkové újmy zakotvené 

 
323 Srov. kapitolu 2.2.3. 
324 Podobně MELZER, komentář k § 2971, cit. 128, s. 1103. 
325 Např. VOJTEK, komentář k § 2970, cit. 145, s. 1150 či PAŠEK, komentář k § 2969 a § 2970, cit. 88, s. 3135 

a 3137. 
326 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2951 až 2971, s. 579. 
327 PAŠEK, komentář k § 2969, cit. 88, s. 3135. 
328 Srov. § 2969 odst. 2 obč. zák. 
329 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, zvláštní část, k § 2951 až 2971, s. 578. 
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v ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku, totiž že nemajetková újma je odčiňována 

pouze tehdy, je-li tak ujednáno nebo zákonem zvlášť stanoveno.330  

Pravidlo nachází užití tam, kde nemajetková újma není odčinitelná na základě jiného 

ustanovení. Náhrada nemajetkové újmy může být na jeho základě přiznána nejen primárně 

poškozenému, ale také osobě, jež není poškozena přímo, nýbrž je tzv. sekundární obětí, tedy 

osobou, jejíž újma je odvozena od újmy osoby jiné (reflexní újma).331 Ze samotné dikce 

ustanovení § 2971 občanského zákoníku je však zřejmé, že pravidlo zde zakotvené má povahu 

pravidla spíše výjimečného, když pro jeho aplikaci jsou vyžadovány zvlášť kvalifikované 

okolnosti při způsobení újmy na straně škůdce, jakož i zvláštní intenzita újmy pro poškozeného. 

Způsobení újmy protiprávním činem je nutno považovat za základní předpoklad.332 Příhodně 

pro tuto práci, Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí zkoumal uplatnění ustanovení § 2971 

občanského zákoníku v případě, kdy se žalobce domáhal náhrady újmy, jež mu vznikla 

poraněním jeho psa psem žalované. Nejvyšší soud přitom postavil najisto, že ačkoli je vlastník 

povinen nahradit újmu zvířetem způsobenou bez ohledu na protiprávnost a zavinění, dožaduje-

li se žalobce náhrady nemajetkové újmy na základě ustanovení § 2971 občanského zákoníku, 

musí tvrdit a prokázat, že daná újma byla způsobena protiprávním činem.333  

Zvláštní okolnosti na straně škůdce, za nichž ke způsobení újmy musí dojít, občanský 

zákoník jmenuje demonstrativně. Jako takové uvádí porušení důležité právní povinnosti z hrubé 

nedbalosti a způsobení újmy úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť 

zavrženíhodné.334 V prvním jmenovaném případě musí dojít k porušení důležité povinnosti, a 

to z hrubé nedbalosti, oba předpoklady tedy musí být splněny kumulativně. K objasnění pojmu 

důležité povinnosti občanský zákoník vodítka nedává. Dle Bezoušky je důležitost právní 

povinnosti odvislá od důležitosti právního statku, k jehož ochraně je právní povinnost 

stanovena. Dále je dle něho nutno zkoumat to, zda porušením dané povinnosti dochází 

k významnému zvýšení nebezpečí pro tento důležitý právní statek, není-li tomu tak, nejedná se 

o povinnost důležitou.335 Hrubá nedbalost není dalším typem nedbalosti vedle běžně 

rozlišované nedbalosti vědomé a nevědomé, jde o nejvyšší stupeň nedbalosti rozlišované dle 

jiného kritéria, a totiž dle míry její intenzity.336 Hrubá nedbalost vypovídá o lehkomyslném 

 
330 KOTULA, komentář k § 2971, cit. 269, s. 274. 
331 BEZOUŠKA, komentář k § 2971, cit. 92, s. 1753. 
332 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018-II. 
333 Tamtéž. 
334 Srov. § 2971 obč. zák. 
335 BEZOUŠKA, komentář k § 2971, cit. 92, s. 1754. 
336 Vedle hrubé nedbalosti bývá dle míry intenzity nedbalosti odlišována ještě nedbalost lehká, popřípadě nedbalost 

nejlehčí, viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2702/2012. 
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přístupu škůdce k plnění jeho povinnosti, jde o zanedbání požadavku náležité opatrnosti 

takovým způsobem, že to svědčí o zřejmé bezohlednosti škůdce k zájmům jiných osob.337 

Druhou demonstrativně jmenovanou zvláštní okolností zákonodárce míří, podobně jako u ceny 

zvláštní obliby, na vystupňovaný úmysl škůdce. Úmysl je v tomto případě veden touhou ničit, 

ublížit nebo jinou zvlášť zavrženíhodnou pohnutkou. Touha ničit obsahově odpovídá výše 

vymezenému pojmu svévole, touha ublížit zase výše vymezenému pojmu škodolibosti.338 Při 

vymezení zvlášť zavrženíhodné pohnutky si občanské právo vypomáhá naukou trestněprávní: 

„Za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku lze považovat takovou pohnutku, která je v příkrém 

rozporu s morálkou občanské společnosti a svědčí zpravidla o morální bezcitnosti, zvrhlosti, 

o bezohledném sobectví, o pohrdavém postoji k základním lidským hodnotám, zejména 

k lidskému životu.“339 Může jí být například pomstychtivost či sexuální zvrhlost.340 

Ustanovení § 2971 občanského zákoníku klade požadavky i na osobu poškozeného. Ke 

vzniku nároku k náhradě nemajetkové újmy na jeho základě dojde pouze tehdy, pociťuje-li 

poškozený způsobenou újmu důvodně jako osobní neštěstí. Předpokladem tedy je, že dotčená 

osoba utrpěnou újmu skutečně subjektivně jako újmu vnímá, slovem „důvodně“ pak 

zákonodárce vyjadřuje, že je zároveň třeba, aby také objektivně mohla být daná okolnost jako 

újma chápána.341 Občanský zákoník ani důvodová zpráva k občanskému zákoníku se 

výkladu pojmu osobní neštěstí blíže nevěnují. Vodítko však nabízí Nejvyšší soud, který 

dovodil, že újma je na základě tohoto ustanovení odškodnitelná tehdy, je-li s ohledem na 

specifické okolnosti případu pro poškozeného daný zásah srovnatelně či obdobně tíživý jako 

zásah do přirozených práv ve smyslu ustanovení § 2956 občanského zákoníku.342  

V doktríně se však lze setkat s názorem, jenž správnost právního názoru Nejvyššího 

soudu zpochybňuje. Smrž upozorňuje na to, že zákonem není vyžadováno, aby nemajetková 

újma byla svojí intenzitou srovnatelná s nemajetkovou újmou na přirozených právech. 

Ustanovení je dle jeho názoru třeba chápat jako ustanovení rozšiřující povinnost k náhradě 

újmy i na jakoukoli nemajetkovou újmu, je-li to odůvodněno mimořádnými okolnostmi daného 

 
337 Tamtéž. 
338 PAŠEK, komentář k § 2971, cit. 88, s. 3137. 
339 PÚRY, František. Komentář k § 54. In: ŠÁMAL, Pavel a kolektiv. Trestní zákoník I. § 1- 139. Komentář. 2. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře, s. 740; na toto vymezení trestněprávní doktríny odkazuje např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016. 
340 BEZOUŠKA, komentář k § 2971, cit. 92, s. 1754. 
341 MELZER, komentář k § 2971, cit. 128, s. 1103. 
342 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018-II. 



59 

 

případu. Účelem dle něho naopak není současné omezení náhrady nemajetkové újmy nižší 

intenzity.343 

Provedená analýza pravidla zakotveného v ustanovení § 2971 občanského zákoníku 

potvrzuje závěr o výjimečné povaze pravidla, jež své uplatnění najde pouze v případech zcela 

mimořádných. Nejinak tomu jistě bude při snaze o odčinění nemajetkové újmy způsobené 

narušením vztahu ke zvířeti na jeho základě, kde navíc vyvstává otázka, zda tato nemajetková 

újma vůbec může dosahovat srovnatelné intenzity jako nemajetková újma na přirozených 

právech, jak pro použití této normy požaduje Nejvyšší soud. Jak nasvědčuje počínání 

Nejvyššího soudu v již zmiňovaném případě, kdy soud posuzoval újmu vzniklou poškozenému 

poraněním jeho psa psem jiným, tuto skutečnost bude nutno posuzovat dle konkrétních 

okolností toho kterého případu.344 

Lze souhlasit s názorem, že právě v rámci ustanovení § 2971 občanského zákoníku 

nacházejí své místo úmyslné útoky proti zvířatům.345 Domnívám se, že pod toto ustanovení lze 

subsumovat i případy, o nichž u nás v minulosti několikrát informovala média, kdy došlo 

k rozmístění otrávených návnad na veřejných prostranstvích za účelem usmrcení náhodných 

psů či jiných zvířat (za předpokladu splnění podmínek kladených na intenzitu újmy 

poškozeného). V úvahu dle Bezoušky připadá i odčinění nemajetkové újmy v případě, kdy 

někdo bude svědkem krutého týrání cizího zvířete.346
  

 

4.3.3 Odčinění cestou ochrany osobnosti 

Občanský zákoník chrání osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv.347 

Právě respekt k osobnosti člověka jako svobodného individua přitom občanský zákoník přijímá 

za své myšlenkové východisko.348 Jako dílčí hodnota osobnosti člověka je, mimo jiné, chráněno 

soukromí člověka.349  

Právě cestou ochrany osobnosti při konstatování zásahu do soukromí člověka byla za 

účinnosti občanského zákoníku 1964 odčiňována nemajetková újma sekundárních obětí 

prožívaná při ztrátě osoby blízké350, a to nejen v době, kdy absentovala jakákoli právní úprava 

 
343 SMRŽ, Ivo. Nejvyšší soud se vyjádřil k aplikaci ustanovení § 2971 občanského zákoníku. In: Zdravotnické 

právo a bioetika [online]. Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i, 25. 11. 2019. [cit. 17. 2. 2021]. Dostupné 

z: https://zdravotnickepravo.info/nejvyssi-soud-se-vyjadril-k-aplikaci-ustanoveni-%C2%A7-2971-obcanskeho-

zakoniku/. 
344 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018-II. 
345 BEZOUŠKA, komentář k § 2971, cit. 92, s. 1754. 
346 Tamtéž. 
347 Srov. § 81 odst. 1 obč. zák. 
348 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, obecná část, k hlavním zásadám, s. 19. 
349 Srov. § 81 odst. 2 obč. zák. 
350 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1678/2004. 



60 

 

této problematiky, ale také poté, co zákonodárce taxativně vyjmenovaným osobám výslovně 

přiznal nárok na jednorázové odškodnění v pevně dané výši351. Po přijetí tohoto pravidla 

využívaly cestu ochrany osobnosti osoby zákonodárcem nejmenované, žaloba na ochranu 

osobnosti se ale také stala prostředkem navýšení zákonem přiznaných částek v mimořádných 

případech.352 Za stěžejní závěr, jenž se stal základem pro posouzení usmrcení blízké osoby jako 

zásahu do soukromí člověka, lze považovat závěr, že rodinný život zahrnující i vztahy mezi 

blízkými příbuznými je součástí života soukromého.353 

Učebnice občanského práva hmotného autorského kolektivu Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy soukromí definuje jako: „souhrn či okruh všeho, tj. lidí, prostor… i hodnot, 

tedy všeho, co je člověku nejbližší. Jde nejen o to, co se týká jeho vlastního života, ale i o všechny 

jeho vztahy k tomu, co jeho soukromý život spoluvytváří, tj. členové rodiny, lidé (a také věci) 

jemu nejbližší, ať z důvodů pokrevenství, práva, místní nebo pracovní souvislosti, ideového, 

náboženského, pohlavního a jiného spojení.“354 Přičemž, spoluvytváří-li soukromý život 

člověka věci jemu nejbližší, lze se domnívat, že tím spíš ho mohou spoluvytvářet i zvířata, 

k nimž ho pojí citová vazba. 

V duchu této definice, jež vztah ke zvířatům (věcem) člověku nejbližším považuje za 

součást soukromého života, se lze domnívat, že i narušení emocionálního vztahu ke zvířeti bude 

možné v určitých případech považovat za zásah do soukromí člověka, a že i nemajetkovou újmu 

takto vzniklou tak bude možné odčinit cestou ochrany osobnosti355. Uvedená úvaha odpovídá i 

výše nastíněné argumentační linii, jež byla sledována za účinnosti občanského zákoníku 1964 

při posouzení usmrcení blízké osoby jako zásahu do soukromí člověka. Takové odčinění 

nemajetkové újmy způsobené narušením emocionálního vztahu ke zvířeti samozřejmě 

předpokládá zcela jiná měřítka a případně výše částek, v nichž se může odškodnění pohybovat. 

Nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené člověku na jeho přirozeném právu chráněném 

první částí občanského zákoníku zakládá ustanovení § 2956 tohoto zákona. 

Řešení cestou ochrany osobnosti prostřednictvím konstatování zásahu do soukromí 

člověka však odmítá Nejvyšší soud, který v již citované věci, ve které se žalobce domáhal 

náhrady nemajetkové újmy, jež mu vznikla poraněním jeho psa, judikoval, že: „Z § 2956 o. z. 

 
351 S účinností od 1. 5. 2004 tak zákonodárce učinil prostřednictvím ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku 

1964; srov. též cit. 313. 
352 BEZOUŠKA, komentář k § 2959, cit. 92, s. 1719. 
353 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99; obdobně i Nejvyšší soud viz např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1678/2004. 
354 DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 262. 
355 Podobnou úvahu uvádí Melzer, který posouzení usmrcení či vážného poranění zvířete jako zásahu do soukromí 

dotčené osoby nevylučuje. Dle jeho názoru by se tato právní konstrukce mohla uplatnit například v případě, kdy 

zvíře je jeho vlastníkovi již jediným životním partnerem, viz MELZER, komentář k § 2970, cit. 128, s. 1089-1090. 
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nelze dovodit zásah do základních práv žalobce chráněných první částí občanského zákoníku, 

neboť demonstrativní výčet základních hodnot v § 81 odst. 2 o. z. … neoznačuje dovolatelem 

tvrzené narušení práva na budování a rozvíjení vztahu člověka se zvířetem za základní lidské 

právo, které by zakládalo důvod k náhradě nemajetkové újmy podle § 2894 odst. 2 věty první 

o. z.“356 

Široký výklad pojmu soukromí, respektive soukromého života, podává Ústavní soud, a 

to s příklonem k interpretaci čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

podávané Evropskou komisí a Evropským soudem pro lidská práva.357 Tento článek zaručuje 

právo na respektování rodinného a soukromého života na půdě Rady Evropy. V rozhodovací 

praxi Evropské komise pro lidská práva lze přitom najít rozhodnutí, z něhož vyplývá, že dle 

názoru této komise se ochrana poskytovaná článkem 8 Úmluvy na vztah člověka s jeho 

zvířetem nevztahuje, jinými slovy že Evropská komise pro lidská práva (respektive Evropský 

soud pro lidská práva) vztah člověka s jeho zvířetem do sféry pojmu soukromý život ve smyslu 

čl. 8 Úmluvy neřadí.358 I z tohoto širšího pohledu je tak zřejmě nutno Nejvyššímu soudu 

přisvědčit. Namítat lze pouze skutečnost, že nastíněné rozhodnutí Evropské komise pro lidská 

práva je téměř padesát let staré, a není proto zcela jisté, zda obstojí i v dnešním společenském 

kontextu. K měnícímu se postoji lidí ke zvířatům bylo pojednáno v kapitole 1.2.1, ostatně 

důkazem jistého posunu je i samotný proces dereifikace zvířete. 

 

4.3.4 Zhodnocení odškodnitelnosti nemajetkové újmy 

Vzhledem ke koncepci náhrady nemajetkové újmy občanského zákoníku, jež taxativně 

vyjmenovává případy, v nichž je poškozeným právo na náhradu nemajetkové újmy přiznáno, 

se uvažovanou náhradou cestou ochrany osobnosti v úvahu připadající možnosti odčinění 

nemajetkové újmy způsobené narušením vztahu ke zvířeti vyčerpávají. Je-li tato odmítnuta, lze 

uzavřít, že jsou to právě a jen ustanovení § 2969 odst. 2 a § 2971 občanského zákoníku, na 

jejichž základě lze takovouto nemajetkovou újmu odčinit. Jak však bylo výše rozebráno, taková 

náhrada připadá v úvahu jen v případech, kdy to odůvodňují okolnosti zcela mimořádné. 

Nemajetková újma způsobená poraněním a především ztrátou blízkého tvora však jistě může 

 
356 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018-II. 
357 Srov. čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vyhlášené pod č. 209/1992 Sb., ve znění 

pozdějších protokolů (dále jen jako „Úmluva“); v souvislosti se zkoumanou problematikou srov. zejména nález 

Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99, kde se Ústavní soud k interpretaci čl. 8 odst. 1 Úmluvy 

Evropské komise a Evropského soudu pro lidská práva výslovně hlásí, v jiných aspektech práva na soukromí srov. 

např. nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 
358 Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 18. 5. 1976, č. stížnosti 6825/74, X. v. ISLAND. 
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být přítomna i jindy, v některých případech, jak bylo příkladmo nastíněno, přitom může nabývat 

značného významu. Lze zpochybnit, že například usmrcení psa v důsledku takového jednání 

škůdce, jež bylo vedeno kvalifikovaným úmyslem (představit si lze výše zmiňované rozmístění 

otrávených návnad na veřejných prostranstvích), povede u poškozeného k podstatně 

významnější újmě než jiné rovněž úmyslné usmrcení jeho psa. 

S jistou nadsázkou lze také upozornit na poněkud paradoxně vyznívající důsledek 

rozebrané právní úpravy, kdy se ve světle ustanovení § 2970 občanského zákoníku škůdci, co 

se zachování života zvířete týče, mnohdy „vyplatí“ škodit více nežli méně, když v případě 

usmrcení zvířete jiného nebude náhrada, k níž bude škůdce povinen, v převážné většině případů 

přesahovat obvyklou cenu zvířete, která u řady domácích zvířat nebývá valná (vzpomenout lze 

například tzv. nečistokrevné psy či kočky), kdežto v případě poranění zvířete jiného bude 

taková náhrada potenciálně čítat částku výrazně vyšší. 

Zhodnocení skutečnosti, že koncepce náhrady nemajetkové újmy občanského zákoníku 

prostor pro odčinění uvažované nemajetkové újmy povětšinou neposkytuje, zůstane 

v konečném důsledku na každém. Osobně se domnívám, že i v této sféře lze uvažovat o újmě 

pro dnešního člověka značně citelné, jejíž neodškodnitelnost (neodčinitelnost) se může jevit 

jako nespravedlivá především v kontrastu s jinými nemajetkovými újmami, jejichž náhradu 

občanský zákoník zná (příkladem lze uvést újmu za narušení dovolené359). 

 Naopak objektivně lze říci, že v souvislosti s dereifikací zvířete proklamovaná ochrana 

vztahu a emoční vazby ke zvířeti zůstává v rámci deliktního práva do jisté míry nenaplněna, 

když vlastníkovi (ani jiné osobě) není až na výjimky umožněna reparace újmy způsobené 

narušením takového vztahu, neboť v duchu výše konstatovaného, stěží lze dnes právní ochranu, 

jež neumožňuje reparaci protiprávně způsobené újmy, považovat za dostatečnou360.  

Domnívám se, že přijatá koncepce náhrady nemajetkové újmy, jež taxativně 

vyjmenovává případy, kdy lze nemajetkovou újmu odčinit, může pro nedostatek své flexibility 

ve svém důsledku vést k zakládání nedůvodných rozdílů. Tomuto závěru je dobrým příkladem 

právě rozebíraná nemajetková újma způsobená narušením vztahu ke zvířeti, jejíž relevance je 

navíc umocněna v kontextu dereifikace zvířete. Uvedenému předchází PETL, které koncepčně 

nerozlišují mezi náhradou újmy majetkové a nemajetkové, když oba typy újmy soustředí do 

jednoho pojmu, s nímž pracují361. Právě obecné přijetí povinnosti k náhradě nemajetkové újmy 

je považováno za významnou vývojovou tendenci odpovědnostního práva. Tento posun přitom 

 
359 Srov. § 2543 obč. zák. 
360 Srov. kapitolu 4.3.1. 
361 Srov. kapitoly 2.2.2 a 2.4. 
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bývá přičítán stále dokonalejší a úplnější ochraně lidských práv.362 V duchu tohoto pokroku lze 

očekávat, že nemajetkové újmě různého charakteru se bude dostávat stále širší pozornosti. 

Příkladů v rámci českého práva nereparabilní nemajetkové újmy tak může nabývat. V tomto 

kontextu Ústavní soud již v roce 2005 vyjádřil své přesvědčení, že: „z legislativního hlediska 

by bylo správnější opustit stávající pojetí škody jako majetkové újmy a pokládat za škodu i újmu 

vzniklou působením na tělesnou a duchovní integritu poškozeného. K takovému pojetí se ostatně 

hlásí i principy evropského deliktního práva, které definují škodu jako majetkovou nebo 

nemajetkovou újmu zákonem chráněného zájmu.“363 

Za stávající koncepce náhrady nemajetkové újmy by inspirací ve zkoumané oblasti 

mohlo českému zákonodárci být ustanovení čl. 43 odst. 1bis švýcarského obligačního 

kodexu364, které stanoví, že v případě usmrcení nebo poranění zvířete, které je chované jako 

domácí mazlíček, může soud při určování formy a rozsahu náhrady újmy zohlednit také citovou 

hodnotu takového zvířete pro jeho vlastníka nebo vlastníkovy rodinné příslušníky. Právě i 

švýcarský občanský zákoník přitom obsahuje dereifikační ustanovení podobné tomu našemu365 

a právě i švýcarský zákoník provolává důvodová zpráva k občanskému zákoníku za jeden z 

inspiračních zdrojů tohoto zákona.366 Pozitivně lze hodnotit především prostor, který tato 

švýcarská úprava ponechává oné „nekonečné variabilitě“ soukromého života, když umožňuje 

reflektovat jedinečné okolnosti jednotlivých případů. V návaznosti na výše uvedené lze ale jistě 

uvažovat o širším řešení ve prospěch flexibility odškodňování nemajetkové újmy, tedy 

takovém, jež by se dotklo odškodnitelnosti nemajetkové újmy nejen v této oblasti. Tím se však 

jistě nepřimlouvám za reparabilitu každé nemajetkové újmy, již člověk ve sféře pocítí, naopak 

za zcela odpovídající považuji již zavedený standard odškodnitelnosti pouze takové újmy, která 

dosahuje určité vyšší intenzity367. 

Jak vyplývá z komparativní studie provedené roku 2015, která zkoumala 

odškodnitelnost nemajetkové újmy způsobené ztrátou zvířete napříč Evropou, s žalobními 

nároky domáhajícími se náhrady nemajetkové újmy utrpěné ztrátou či poraněním zvířete se již 

 
362 Např. PELIKÁNOVÁ, cit. 82, s. 15-23; podobně DVOŘÁK, ŠVESTKA, ZUKLÍNOVÁ a kolektiv, cit. 78, s. 

363. 
363 Nález Ústavního soudu ze dne: 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04. 
364 AS 27 317, Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: 

Obligationenrecht), švýcarský obligační kodex, v platném znění; ačkoli je švýcarský obligační kodex samostatným 

právním předpisem, materiálně je považován za součást švýcarského občanského zákoníku (AS 24 233, 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, v platném znění [dále jen jako „ZGB“]), podrobněji viz SCHWENZER, 

Ingeborg, HACHEM, Pascal, KEE, Christopher, Global Sales and Contract Law. New York: Oxford University 

Press, 2012, s. 19. 
365 Srov. čl. 641a ZGB. 
366 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, cit. 17, obecná část, k hlavním zásadám, s. 17. 
367 Srov. kapitolu 4.3.1. 
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musely vypořádat soudy mnoha evropských států. Studie zkoumala odškodnitelnost na příkladu 

nemajetkové újmy způsobené v hypotetické situaci, kdy kůň, k němuž měl jeho vlastník blízký 

citový vztah, byl usmrcen v důsledku zanedbání povinnosti dohledu jiného. Závěry studie 

nejsou pro tuto práci plně vypovídající, neboť povinnost dohledu byla v dané situaci založena 

smluvně. Kontextuálně je však přesto zajímavé, že nárok na odškodnění této hypotetické 

nemajetkové újmy byl konstatován hned v několika státech, a to ve Francii, Itálii a Portugalsku. 

Opačný výsledek byl shledán například v Německu, Holandsku či Polsku.368 

  

 
368 PALMER, Vernon Valentine (ed.). The recovery of non-pecuniary loss in European contract law. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. Common core of European private law, s. 226-249. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo poskytnout komplexní vhled do právní úpravy náhrady 

jednak újmy způsobené zvířetem, jednak újmy způsobené zvířeti a současně zhodnotit, zda tato 

právní úprava adekvátně reflektuje zvláštní povahu zvířete jako živého tvora, a to především 

v kontextu dereifikace zvířete. 

K naplnění prvního dílčího cíle podstatným způsobem přispěla kapitola druhá, která 

nastínila fungování odpovědnostního systému občanského zákoníku. Kapitola se zhostila 

terminologického vymezení stěžejního pojmu odpovědnosti a objasnila jeho postavení ve 

stávající právní úpravě, rozebrala pravidla upravující předpoklady vzniku povinnosti nahradit 

újmu a samotnou náhradu způsobené újmy, neopomenula se vyjádřit ani ke zvláštním 

skutkovým podstatám formovaným pro specifické případy náhrady újmy, mezi které se řadí i 

náhrada újmy způsobené zvířetem. Kapitola tak vytvořila teoretický základ pro podrobnou 

analýzu zkoumané problematiky, již poskytla kapitola třetí a čtvrtá. 

Obdobný teoretický základ pro druhý dílčí cíl poskytla kapitola první, jež nikoli 

povšechně rozebrala legislativní jev dereifikace zvířete, přičemž se soustředila především na 

jeho praktické aspekty. Kapitola představila nejednotné přijetí této konstrukce ze strany 

odborné veřejnosti a při vypořádání argumentů jejích odpůrců odmítla pojetí dereifikace jako 

pouhé proklamace bez praktických důsledků. Tento závěr byl podložen nejen myšlenými 

příklady, ale též judikaturou Nejvyššího soudu. Za zvlášť podstatné je v kontextu této práce 

nutno považovat označení dereifikací zvířete sledovaných zájmů, a totiž ochrany zvířat a 

ochrany jejich vlastníků, a to při zdůraznění vzhledem k povaze soukromého práva 

ospravedlnitelné a logické priority později uvedeného. S ohledem na druhý dílčí cíl práce se 

jako vhodné jeví zopakovat též postřeh o proklamaci ochrany vzájemného vztahu zvířete a jeho 

pána, již obsahuje důvodová zpráva k občanskému zákoníku. Významným přínosem kapitoly 

první je též důkladný rozbor pojmu zvíře upozorňující na skutečnost, že jeho soukromoprávní 

pojetí se neomezuje pouze na určitou skupinu příslušníků živočišné říše, zejména obratlovce, 

jak tomu mnohdy činí právo veřejné.  

Třetí kapitola nabídla hluboký pohled do právní úpravy náhrady újmy způsobené 

zvířetem. Vymezila odchylky od právní úpravy obecné, totiž absenci požadavku zavinění a 

protiprávního jednání jako předpokladů vzniku povinnosti nahradit újmu zvířetem způsobenou 

a objasnila účel, jenž sledují, když identifikovala zvíře jako rizikový prvek lidského soužití. 

Přísnější odpovědnostní režim k tíži toho, kdo rizikový prvek do společnosti přináší, lze 

považovat za odpovídající reflexi nevyzpytatelnosti zvířecí povahy. Ačkoli přecházející právní 
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úprava neobsahovala zvláštní ustanovení o náhradě újmy způsobené zvířetem, nelze tu 

současnou bez dalšího považovat za odraz dereifikace zvířete (respektive za odraz širší 

pozornosti v souvislosti s dereifikací zvířete věnované zvláštní povaze zvířete), neboť jak bylo 

poukázáno, již za účinnosti občanského zákoníku 1964 judikatura formulovala závěry, byť na 

základě jiných pravidel, jež měly v praxi obdobné dopady jako právní úprava stávající. Přestože 

odpovědnost za újmu způsobenou zvířetem byla za účinnosti občanského zákoníku 1964 

v souladu s obecnými pravidly konstruována jako odpovědnost subjektivní, zavinění ve formě 

nedbalosti se předpokládalo a soudy při posuzování splnění povinnosti generální prevence 

kladly na chovatele značně vysoké nároky. V konečném důsledku se tak odpovědnost za újmu 

způsobenou zvířetem přibližovala povaze odpovědnosti objektivní, jež právní úpravu náhrady 

újmy zvířetem způsobené ovládá dnes. 

Třetí kapitola rovněž postavila najisto, že právní úprava náhrady újmy zvířetem 

způsobené není pro všechny zvířecí majitele, popřípadě jiné povinné osoby, konstruována 

stejně. Zákonodárce zde formulací liberačních důvodů privileguje domácí zvířata, která jsou 

chována, a do života společnosti tak rizikový prvek vnáší, nikoli pouze pro potěchu či zálibu, 

nýbrž pro užitek, jež považuje za podstatnější. Stran sledovému cíli tak lze říci, že vedle povahy 

zvířat jako takových zde zákonodárce navíc reflektuje zvláštní povahu zvířat některých. Jak 

však bylo nastíněno, ačkoli lze vyzdvihnout oproti inspiračnímu zdroji rozšířené pojetí skupiny 

privilegovaných zvířat o ta zvířata, která slouží jako pomocníci osobám se zdravotním 

postižením, je zákonodárci při vymezení skupiny zvýhodněných zvířat nutno vytknout jistou 

nedůslednost, jež by v praxi mohla vést ke vzniku nedůvodných rozdílů. Namítnout lze rovněž 

rozpor s jedním ze základních principů, k němuž se občanský zákoník hlásí, a to zásadou 

kladení vyšších nároků na profesionály. Jelikož dle provedené analýzy zvýhodnění daných 

zvířat převážně, alespoň ve svém důsledku, sleduje zájmy prospěšné společnosti jako celku, lze 

dle mého názoru zpochybnit i soulad se základními ideami soukromého práva. Na mysli mám 

zejména jeho individualistickou povahu, jež sleduje především zájmy soukromé. 

Diplomová práce zdůraznila širokou povinnost vlastníka k náhradě újmy zvířetem 

způsobené, jež ho tíží i v situacích, kdy zvíře fakticky nemá ve své moci. S příklonem k 

přesvědčivé argumentaci Melzera odmítla nikoli neobvyklý přístup, jenž vymezení 

vedle vlastníka solidárně odpovědného subjektu interpretuje tak, že s vlastníkem je solidárně 

odpovědný každý detentor zvířete a pokusila se o vymezení přesnější, když odděleně zkoumala 

pojmy svěření, chování a jiné užívání zvířete.  Ve snaze o komplexnost výkladu se práce také 

věnovala zákonodárcem neobjasněnému vztahu mezi těmito pojmy. Na základě vlastního 

rozboru a s přihlédnutím k judikatuře Nejvyššího soudu při tom došla k závěru, že svěření 
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zvířete je nutno považovat za poměr základní, jenž je při chování či jiném užívání zvířete vždy 

přítomen, jinými slovy, že vztah mezi těmito pojmy je třeba chápat tak, že chov či jiné používání 

zvířete zahrnuje i jeho svěření. Tento závěr podle mého názoru nečiní široké vymezení vedle 

vlastníka solidárně odpovědného subjektu redundantním. Mám za to, že odlišení jednotlivých 

poměrů ke zvířeti může mít význam při posuzování konkrétních okolností daných případů, 

jejich vyjmenování navíc přispívá právní jistotě. 

Čtvrtá a zároveň poslední kapitola poskytla prostor právní úpravě náhrady újmy 

způsobené zvířeti. Zdůraznila při tom, že s výjimkou zvláštního pravidla upravujícího rozsah 

náhrady při poranění zvířete se právní úprava náhrady této újmy řídí pravidly obecnými (tedy 

jako by zvíře bylo věc). Především s ohledem na vlastníka a jeho citovou vazbu, přirozeně však 

současně ve prospěch ochrany zvířete, zákonodárce tímto zvláštním pravidlem zdůraznil zájem 

na zachování života, popřípadě zdraví, zvířete, byť v limitované míře. Ochrana zvířete je zde 

navíc ve srovnání s inspiračním zdrojem intenzivnější, když nárok na náhradu nákladů 

vynaložených v souvislosti s péčí o zdraví zraněného zvířete je přiznán nejen vlastníkovi, ale 

každému, kdo je vynaložil. Co se tohoto pravidla týče, lze tak přisvědčit zjevné návaznosti na 

dereifikační ustanovení, již označuje sama důvodová zpráva k občanskému zákoníku. 

Reflexe dereifikace zvířete na poli práva deliktního se však tímto pravidlem vyčerpává. 

Druhá část kapitoly čtvrté přijala za své přesvědčení, že právní ochranu bez úplné reparace 

protiprávně způsobené újmy dnes nelze považovat za dostatečnou. V návaznosti na kapitolou 

první označený účel dereifikace zvířete, a především v souvislosti s proklamovanou ochranou 

emocionálního vztahu zvířete a jeho pána, byla proto zkoumána odškodnitelnost nemajetkové 

újmy způsobené vlastníkovi narušením emocionálního vztahu k jeho zvířeti. Právě v kontextu 

dereifikace zvířete přitom byla tato újma shledána za právně relevantní. Rovněž bylo 

poukázáno, že i tato újma může pro poškozené osoby nabývat značného významu. Vzhledem 

k taxativně vyjmenovaným případům, v nichž občanský zákoník přiznává právo na náhradu 

nemajetkové újmy, byla v rámci kapitoly čtvrté prozkoumána všechna ustanovení, jež jako 

právní základ pro odčinění uvažované nemajetkové újmy připadají v úvahu, přičemž byl učiněn 

závěr, že takováto újma, s výjimkou skutkových případů zcela mimořádných, v rámci 

občanského zákoníku odškodnitelná (odčinitelná) není. 

Občanský zákoník v jisté míře chrání vztah vlastníka ke zvířeti, když v mezích 

ustanovení § 2970 tohoto zákona usiluje o jeho zachování, až na výjimky však neumožňuje 

reparaci újmy způsobené zásahem do tohoto vztahu. Ve světle přijatého východiska je tak nutno 

právní ochranu poskytovanou vlastníkovi ve vztahu k jeho zvířeti označit za nedostatečnou. Co 

se reparace nemajetkové újmy způsobené zásahem do emocionálního vztahu týče, netěší se 
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vlastník zvířete v rámci deliktního práva postavení odlišnému od vlastníka věci. Byl to přitom 

právě měnící se vztah člověka ke zvířeti, jenž spustil proces odvěcňování zvířete napříč 

evropskými právními řády. Mám za to, že zavádějící není ani tvrzení, že ztráta blízkého tvora 

je lidmi zpravidla vnímána úkorněji než ztráta pouhé věci. Postavení zvířete naroveň věci 

zrovna v tomto ohledu tak působí přinejmenším rozporuplně. Ačkoli v první kapitole byl 

odmítnut závěr označující dereifikaci zvířete za pouhou proklamaci bez praktických dopadů, a 

tento pořád stojí, z nastíněného hlediska ochrana vlastníka ve vztahu k jeho zvířeti roli prázdné 

proklamace skutečně nepřekonává. Na základě uvedeného se proto domnívám se, že zvláštní 

povaha zvířete jako živého tvora, ani dereifikace zvířete, v oblasti deliktního práva adekvátně 

reflektována není.  

Diplomová práce neusiluje o vykreslení nemajetkové újmy způsobené zásahem do 

emocionálního vztahu ke zvířeti jako újmy nezměrné společenské závažnosti. Upozorňuje ale, 

že i taková může být jednotlivcem jako závažná vnímána. Oponovat její neodškodnitelnosti pak 

lze nejen v kontextu dereifikace zvířete, ale také v kontrastu jiných nemajetkových újem, 

jejichž odškodnitelnost občanský zákoník zná. Demonstrací na příkladu nemajetkové újmy 

způsobené narušením vztahu ke zvířeti lze podle mého názoru poukázat na nedostatečnou 

flexibilitu občanského zákoníku při odškodňování nemajetkových újem, která znemožňuje 

reagovat na nejrůznější životní situace, jež život ve své rozmanitosti může vytvořit. 
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− Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

− Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

− Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

− Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a 

další související zákony. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvha
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvha
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
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− Zákon č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

− Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., 

ve znění pozdějších protokolů. 

− AS 24 233, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, švýcarský občanský zákoník, v platném 

znění. 

− AS 27 317, Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), švýcarský obligační kodex, 

v platném znění. 

− JGS Nr. 946/1811, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen 

Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, rakouský obecný zákoník občanský, 

v platném znění. 

− RGBl. S. 195, Bürgerliches Gesetzbuch, německý občanský zákoník, v platném znění. 

 

4. Seznam použité judikatury 

− Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 

− Nález Ústavního soudu ze dne: 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04. 

− Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05. 

− Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10. 

− Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1094/2001. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 43/2002. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 25 Cdo 972/2003. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1678/2004. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3117/2006. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 30 Cdo 3731/2011. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 30 Cdo 509/2013. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2702/2012. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3849/2014. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018-II. 

− Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1722/2018. 

− Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2681/2019-II. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/280792/1/JUD%253A/JUD438518CZ%2523
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− Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. 17 Co 15/2010. 

− Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 23 Co 

338/2019. 

− Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 15 C 194/2016. 

− Rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 117 C 2/2017. 

− Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 13. 7. 2018, sp. zn. 38 C 327/2017. 

− Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 18. 5. 1976, č. stížnosti 6825/74, 

X. v. ISLAND. 

− Rozhodnutí Oberster Gerichtshof ze dne 29. 9. 1998, sp. zn. 1 Ob 160/98f. 

− Rozhodnutí Bundesgerichtshof ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. VI ZR 312/09. 

− Rozhodnutí Oberlandesgericht Celle zde dne 11. 6. 2012, sp. zn. 20 U 38/11. 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

− Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády České republiky ze dne 19. 3. 

1988, ve znění účinném k 25. 5. 2011. 
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Zvíře a povinnost k náhradě újmy 

Abstrakt 

Počínaje rokem 2014 není zvíře v českém právním řádu nadále považováno za pouhou 

věc. Zákonodárce tím reagoval na měnící se postoj společnosti ke zvířatům. I v životech 

jednotlivců zvíře nabylo na významu. Nezřídka dnes zastává také roli blízkého společníka. Pro 

svoji nevyzpytatelnost se však zvířata často ocitají mimo kontrolu člověka, a mnohdy tak 

dochází k újmám na právem chráněných statcích.  

Ústředním zájmem této diplomové práce je jak újma způsobená zvířetem, tak újma 

způsobená zvířeti. Hlavním cílem práce je poskytnout komplexní vhled do právní úpravy 

náhrady těchto újem a současně zhodnotit, zda tato právní úprava adekvátně reflektuje zvláštní 

povahu zvířete jako živého tvora, a to především v kontextu dereifikace zvířete. 

Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje zvířeti a jeho právnímu 

postavení. Nejdříve se kapitola zaměřuje na pojmové vymezení zvířete, následně je pojednáno 

o legislativním jevu dereifikace zvířat. Kapitola identifikuje dereifikací zvířete sledované zájmy 

a odmítá pojetí dereifikace jako pouhé proklamace bez praktických důsledků. Druhá kapitola 

mapuje základní pravidla a principy právní úpravy náhrady újmy v občanském zákoníku. Spolu 

s kapitolou první slouží z velké části jako teoretická východiska pro kapitolu třetí a čtvrtou, jež 

lze označit za kapitoly stěžejní. Třetí kapitola poskytuje hluboký pohled do právní úpravy 

náhrady újmy způsobené zvířetem. Kapitola objasňuje odchylky od právní úpravy obecné a 

příslušnou právní úpravu analyzuje také v závislosti na tom, jakým zvířetem byla újma 

způsobena. Zvlášť podrobně se třetí kapitola zabývá subjekty povinnými k náhradě způsobené 

újmy. Čtvrtá kapitola se soustředí na právní úpravu náhrady újmy způsobené zvířeti. Její první 

část věnuje značnou pozornost zvláštní úpravě rozsahu náhrady při poranění zvířete. Druhá část 

pak ve světle dereifikace zvířete zkoumá odškodnitelnost nemajetkové újmy způsobené 

vlastníkovi narušením emocionálního vztahu k jeho zvířeti. 

 

Klíčová slova: újma způsobená zvířetem – újma způsobená zvířeti – dereifikace zvířat 
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Animal and duty to provide compensation for damage 

Abstract 

As of 2014, an animal is no longer considered a mere thing within the Czech legal 

system. The legislator thus responded to society's changing attitude towards animals. Animals 

have gained in importance also in private lives. It is not exceptional for an animal to take on a 

role of a close companion today. However, due to their unpredictability animals often find 

themselves out of human control. Consequently, damage to legally protected goods often 

occurs. 

This diploma thesis concentrates on damage caused by an animal as well as damage 

caused to an animal. The aim of the thesis is to provide a complex insight into the legal 

regulation of compensation for the damage in question and to evaluate whether the regulation 

adequately reflects the special nature of an animal as a living creature, especially in the context 

of dereification of animals. 

The thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to an animal and its 

legal status. First, the chapter focuses on the conceptual definition of an animal. Subsequently, 

the phenomenon of dereification of animals is discussed. The chapter identifies interests 

pursued by the dereification of animals and rejects the notion of dereification as a mere 

proclamation without practical consequences. The second chapter maps basic rules and 

principles of the legal regulation of compensation for damage in the Civil Code. Together with 

the first chapter they serve largely as theoretical bases for the third and the fourth chapter, which 

can be described as key chapters. The third chapter provides a deep insight into the legal 

regulation of compensation for damage caused by an animal. The chapter clarifies deviations 

from the general regulation of compensation for damage and analyses the legal regulation 

concerned depending on what animal caused the damage. Special attention is paid to persons 

who are to provide compensation for damage caused. The fourth chapter deals with the legal 

regulation of compensation for damage caused to an animal. Its first part pays considerable 

attention to the special regulation of the extent of compensation for an injury of an animal. The 

second part of the chapter examines compensability of non-pecuniary damage caused to an 

owner by disrupting an emotional relationship with his animal. 

 

Keywords: damage caused by an animal – damage caused to an animal – dereification of 

animals 


