
Za škodu se považuje podle § 379 ObchZ. skutečná škoda a ušlý zisk. Obchodní 
zákoník škodu jako takovou ani její jednotlivé formy blíže nespecifikuje a ponechává výklad 
obsahu pojmů škody, skutečná škoda a ušlý zisk judikatuře a právní teorii. V rozhodovací praxi soudů 
se ustálil výklad skutečné škody, který podal Nejvyšší soud ČSSR ve svém 
stanovisku R 55/1971 již v roce 1970. „V právní teorii i soudní praxi se "škoda" (jako 
kategorie občanského práva) chápe jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře 
poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi (a je tedy - 
nedochází-li k naturální restituci - napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především 
poskytnutím peněz). Takto vymezená škoda je právě relevantní škodou, tj. jedním z 
předpokladů, na jejichž základě vzniká odpovědnostní právní vztah …“ 1 

Škodou, která se projevuje ve formě skutečné škody je soudní praxí i právní teorií 
míněna majetková újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného, k němuž došlo 
v důsledku škodní události. Ve své výše uvedeném stanovisku ji Nejvyššího soud ČSSR 
popsal jako „ … skutečnou škodou je nastalé zmenšení (úbytek) majetku poškozeného; 
představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k uvedení v předešlý stav, popř. k vyvážení 
důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v předešlý stav“2 

Za ušlý zisk se považuje nenastalé zvětšení majetku poškozeného, ke kterému by při 
pravidelném běhu událostí došlo nebýt škodné události. K tomu Nejvyšší soud ČSSR opět ve 
svém stanovisku z roku 1970 uvádí „… jiná škoda (rozuměj ušlý zisk)3 jež je v podstatě ušlým 
majetkovým prospěchem a spočívá v nenastalém zvětšení (rozmnožení) majetku poškozeného, 
které bylo možno – kdyby nebylo škodné události – důvodně očekávat s ohledem na 
pravidelný běh věcí“4 

Aby byl splněn předpoklad požadující vznik škody, je nezbytné, aby škoda nejen 
vznikla, ale musí být také vyjádřitelná v penězích a poškozený ji musí být schopen prokázat. 
V případě škody ve formě ušlého zisku umožňuje obchodní zákoník ustanovením § 
381 ObchZ. poškozené straně, místo skutečně ušlého zisku s jehož prokazováním by mohly 
vznikat problémy, požadovat náhradu zisku dosahovaného zpravidla v poctivém obchodním 
styku za obdobných obchodních podmínek v okruhu podnikání v němž podniká. 
Rozsah náhrady škody je omezen pouze na škodu, kterou bylo možno objektivně 
předvídat v době vzniku závazku. Další omezení rozsahu náhrady škody nebo jejího úplného 
vyloučení mohou vyplynout ze splnění (resp. nesplnění) dalších zákonných povinností jako 
např. povinnost poškozeného předcházet vzniku škody nebo omezit její rozsah § 382 a § 384 
ObchZ.), povinnost poškozeného uzavřít náhradní smlouvu při odstoupení od smlouvy pro porušení 
smluvní povinnosti (§ 385 ObchZ.). 
Na rozdíl od občanského zákoníku5 neobsahuje úprava náhrady škody v obchodním 
zákoníku moderační právo soudu ke snížení výše náhrady škody. Naopak v ustanovení § 386 
odst. 2 ObchZ. je výslovně uvedeno, že náhradu škody nemůže soud snížit. 


