
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. 
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