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1 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

1.1 Odpovědnost za škodu v soukromém právu 

Obecná soukromoprávní úprava odpovědnosti za škodu je obsažena v zákonu č. 

40/1964 Sb. ve znění novel, tj. v občanském zákoníku (dále jen ObčZ.). Zákon č. 513/1991 

Sb. ve znění novel, tj. obchodní zákoník (dále jen Obchoz.) je ve vztahu k ObčZ. v postavení 

speciálního zákona, jak vyplývá zejména z § 1 odst. 2 ObčZ. a § 1 odst. 1 a 2 ObchZ., který 

upravuje v některých případech specificky otázky postavení podnikatelů, obchodní závazkové 

vztahy a některé jiné vztahy s podnikáním související. Také obchodní zákoník obsahuje 

úpravu náhrady škody, a to zejména pro případy porušení povinnosti ze závazkových vztahů a 

z porušení povinností stanovených obchodním zákoníkem.Tato úprava náhrady škody bude 

použita ve vztazích na něž se vztahuje přednostně. Pokud některé skutkové podstaty nebudou 

podléhat úpravě náhrady škody podle obchodního zákoníku, použije se na ně v souladu 

s ustanovením § 1 odst. 2 ObchZ. úprava náhrady škody obsažená v občanském zákoníku. 

1.2 Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku 

Pro vznik nároku na náhradu škody podle obchodního zákoníku je nezbytné, aby byly 

kumulativně splněny následující základní předpoklady: 

- vznik škody 

- porušení právní povinnosti 

- příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právní povinnosti  

A současně  

- nebyly prokázány okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinností 

Na rozdíl od obecné úpravy soukromoprávní odpovědnosti za škodu, která je uvedena 

v občanském zákoníku a má povahu odpovědnosti subjektivní s presumovaným zaviněním, je  

odpovědnost za škodu v obchodním zákoníku koncipována jako odpovědnost objektivní, což 

znamená, že ke vzniku odpovědnostního vztahu není požadováno zavinění, ale postačuje 

splnění výše uvedených předpokladů. 

1.2.1 Vznik škody 

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 
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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 

                                                 
1 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18.11.1970 uveřejněné pod č. 55/1971 
2 tamtéž 
3 Pozn. autora 
4 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18.11.1970 uveřejněné pod č. 55/1971  
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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.  

1.2.2 Porušení povinnosti ze závazkového vztahu 

Úprava náhrady škody v obchodním zákoníku je systematicky zařazena do části třetí – 

závazkové vztahy. Úprava náhrady škody v obchodním zákoníku je především úpravou 

náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze závazkových vztahů. Kdo poruší svou 

povinnost ze závazkového vztahu je povinen nahradit škodu tím způsobenou, stanoví § 373 

ObchZ. Odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu, 

která je touto úpravou uzákoněna, a z ní vyplývající povinnost k náhradě této škody, je 

v tomto smyslu povinností sankční bez níž by význam smluvních ujednání nebo zákonná 

úprava závazkových vztahů ztrácely mnohé ze své váhy. 

Který závazkový vztah a odpovědnost za škodu vzniklá jeho porušením, budou 

podléhat obchodnímu zákoníku je vymezeno především v § 261 a §262 ObchZ.  

Je bezpochyby, že pod úpravu odpovědnosti za škodu dle obchodního zákoníku 

podřadíme veškeré případy odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních povinnosti 

ze smluv uzavřených mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti (§ 261 odst. 1 

ObchZ.) a případy porušení smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi podnikateli při 

jejich podnikatelské činnosti a státem nebo samosprávnou územní jednotkou, jestliže se týkají 

zabezpečování veřejných potřeb (§ 261 odst. 2 ObchZ.). Není rozhodné, zda-li jsou tyto 

smlouvy upraveny jako smluvní typy obchodním zákoníkem nebo občanským zákoníkem, 

případně se jedná o smluvní typy neupravené (§ 261 odst 6 ObchZ.). Výjimku mohou tvořit 

pouze smlouvy upravené občanským zákoníkem, jejichž úprava obsahuje speciální ustanovení 

o náhradě škody. Taková ustanovení obsahuje například úprava příkazní smlouvy podle 

občanského zákoníku6. 

                                                 
5 Srov. § 450 ObčZ. 
6 V § 729 odst 1 ObčZ. je stanovena povinnost příkazce uhradit příkazníkovi nejen škodu zaviněnou (rozuměj 
příkazníkem), ale i škodu, která vznikla v souvislosti s výkonem příkazu. § 730 odst 2 ObčZ. pak podmiňuje 
nárok na náhradu škody, která příkazníkovi vznikla jen náhodou, podmínkou, že příkazník se zavázal provést 
příkaz bezplatně a omezuje náhradu škody vzniklé náhodou výší obvyklé odměny, kterou by příkazníku za 
provedení příkazu náležela. V § 732 ObčZ. je stanovena povinnost příkazce nahradit příkazníku utrpěnou škodu 
vzniklou v případě zániku příkazní smlouvy odvoláním nebo bylo-li dokončení příkazního jednání zmařeno 
náhodnou k níž nedal příkazník podnět.  
Odvolání příkazní smlouvy je zákonným způsobem ukončení takového smluvního vztahu (§ 33b odst. 1 písm b) 
(pokr.) ObčZ. za použití § 731 ObčZ.), tedy úkonem, který je v souladu s právem.  V tomto případě je příkazce 
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Obchodním zákoníkem se řídí také závazkové vztahy, které sice nejsou závazkovými 

vztahy mezi podnikateli týkající se jejich podnikatelské činnosti, ale jsou vyjmenované v  

§ 261 odst. 3 (absolutní obchody) a také vztahy vzniklé při zajištění plnění závazkových 

vztahů, jež se řídí obchodním zákoníkem, jak uvádí § 261 odst. 4 ObchZ.  

Obchodním zákoníkem se podle § 262 odst. 1 ObchZ. ale můžou řídit také závazkové 

vztahy, pro které si to strany písemně dohodnou, za podmínky, že taková dohoda nebude 

směřovat ke zhoršení jejich právního postavení (fakultativní obchody). Pro vztahy 

obchodnímu zákoníku podřízené dohodou dle § 262 odst. 1 ale zároveň z § 262 odst. 4 

ObchZ. vyplývá, že může být použita odlišná právní úprava na odpovědnost za škodu smluvní 

strany, která je podnikatelem – úprava dle obchodního zákoníku, a jiná právní úprava může 

být použita na smluvní stranu, která není podnikatelem – úprava dle občanského zákoníku, 

což konkretizuje podmínka uvedená v 1. odstavci § 262 ObchZ., která zakazuje zhoršení 

právního postavení účastníků takových závazkových vztahů. Znamená to, že může dojít 

k jisté nerovnoprávnosti v postavení stran závazkového vztahu, který se sice řídí obchodním 

zákoníkem, neboť jedna strana – podnikatel - bude za porušení své závazkové povinnosti 

odpovídat dle obchodního zákoníku, tedy objektivně bez ohledu na zavinění a druhá strana – 

nepodnikatel – bude za porušení své závazkové povinnosti z téhož závazku odpovídat pouze 

v případě, že neprokáže, že škodu nezavinila.  

Zajímavé může být posouzení odpovědnosti za škodu z porušení  závazkových vztahů 

podléhajících úpravě obchodního zákoníku dle § 261 odst. 3, které se týkají vztahů 

společností a společníků, případně společníků navzájem, kdy může paradoxně dojít k situaci, 

kdy bude režim takovýchto vztahů podléhat úpravě obchodního zákoníku, ale odpovědnost za 

škodu vzniklou z porušení těchto závazků může podléhat výhradně občanskému zákoníku.  

Jako příklady si představme smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti 

s ručením omezením, jejímiž účastníky jsou fyzické osoby – nepodnikatelé. Taková smlouva 

a vztahy jí založené se budou řídit obchodním zákoníkem dle § 261 odst. 3 písm. a), ale 

případná odpovědnost za škodu z porušení smluvních závazků bude dle § 262 odst. 4 bude 

posuzována dle občanského zákoníku. V uvedeném případě ale můžou být stranami smlouvy 

o převodu obchodního podílu jak právnická osoba – podnikatel tak i fyzická osoba – 

nepodnikatel. V tomto případě bude na základě ustanovení § 262 odst. 4 použita na subjekty 

takové smlouvy různá úprava odpovědnosti za škodu pro případ porušení závazkové 

                                                                                                                                                         
odpovědný za škodu jejíž příčinou není porušení smluvní ani zákonné povinnosti. Jedná se tedy o případ 
odpovědnosti za škodu za jednání po právu. (pozn. autora) 
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povinnosti. 

Otázkou je zda-li formulace věty druhé § 262 odst. 2 ObchZ. „Smluvní strana, která 

není podnikatelem nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů7 podle 

občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku“ 

znamená, že podle občanského zákoníku budou u nepodnikatelů v uvedených případech 

posuzovány pouze podmínky vzniku odpovědnosti za škodu (tj. subjektivní namísto 

objektivní odpovědnosti) nebo je tím míněno použití celé úpravy odpovědnosti za škodu 

uvedené v občanském zákoníku a vyloučení úpravy uvedené v obchodním zákoníku zcela. 

V takovém případě by připadalo v úvahu také použití § 450 ObčZ. ve prospěch 

nepodnikatelů, které umožňuje soudu přiměřeně náhradu škody snížit z důvodů zvláštního 

zřetele hodných. Vzhledem k tomu, že hlavním účelem § 262 odst. 4 ObchZ. je snaha 

poskytnout ochranu „slabším“ proti „silnějším“ přikláním se spíše k druhé možnosti výkladu 

výše uvedené věty, neboť přiznání moderačního práva soudu ve prospěch „slabšího“ 

systémově odpovídá záměru chránit „slabší“ stranu.  

Obdobně by měla být posuzována kontraktní odpovědnost za škodu ve vztazích mezi 

statutárním orgánem a obchodní společností. Obchodní zákoník upravuje § 194 odst. 5 

ObchZ.  odpovědnost za škodu způsobenou jednatelem společnosti s ručením omezeným  a 

členy představenstva akciové společnosti porušením právní povinnosti. Odpovědnost 

jednatele a člena představenstva za porušení závazkové povinnosti se bude řídit příslušnou 

smlouvou nebo ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě upravenou v § 566 

až 576 ObchZ. za použití § 66 odst. 2 ObchZ. V případě zákonné odpovědnosti za škodu bude 

jednatel nebo člen představenstva odpovídat za způsobenou škodu dle obchodního zákoníku 

s tím, že ponese důkazní povinnost případného prokázání požadovaného liberačního důvodu, 

kterým je prokázání jednání s péčí řádného hospodáře. , 

V případě porušení závazkové povinnosti jednatelem nebo členem představenstva se 

bude odpovědnost za škodu řídit dle § 262 odst.4 ObchZ. především občanským zákoníkem, 

(nebyla-li ve smlouvě upravena odpovědnost za škodu jinak). Bude se tedy jednat o 

subjektivní odpovědnost s nutností průkazu zavinění. Jedinou výjimkou, kdy může připadat 

v úvahu použití obchodního zákoníku je případ, kdy podle § 66 odst. 2 ObchZ. bude na 

závazkový vztah mezi jednatelem nebo členem předsednictva použita úprava mandátní 

smlouvy dle obchodního zákoníku. V tom případě bude dle ustanovení § 570 ObchZ. (nebylo-

li smlouvou vyloučeno nebo upraveno odlišně), mandatář (jednatel nebo člen představenstva) 

                                                 
7 Vztahů podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku dohodou (pozn. autora) 
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objektivně odpovědným za škodu na věcech převzatých od mandanta (společnosti) a na 

věcech převzatých od třetích osob v souvislosti s výkonem funkce. Jediným liberačním 

důvodem je v tomto případě nemožnost odvrácení škody ani při vynaložení odborné péče.  

Zajímavá situace může nastat v případě, kdy jednatel resp. člen představenstva 

společnosti způsobí společnosti škodu porušením povinnosti uložené mu jak smlouvou tak i 

zákonem. V praxi bývá obvyklé, že smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu, uzavírané 

mezi společností a statutárním orgánem, ukládají statutárnímu orgánu povinnosti, které jsou 

často jen výčtem povinností vyplývajících ze zákona. Posouzení, zda se jedná primárně o 

porušení zákonné nebo smluvní povinnosti bude záviset především na charakteru daného 

ustanovení. Bude-li se jednat o povinnost uloženou jednateli nebo členu představenstva 

kogentním ustanovením zákona, jsem toho názoru, že přednostní bude zákonná odpovědnost 

za škodu, v případě porušení povinnosti uložené dispozitivním ustanovením zákona a 

současně smlouvou, bude podle mého názoru odpovědnost možné posuzovat jako 

závazkovou. Z toho pak plyne i volba úpravy odpovědnosti k náhradě škody obsažené 

v občanském nebo obchodním zákoníku.  

1.2.3 Porušení zákonné povinnosti 

Porušením povinnosti ze závazkového vztahu, který podléhá obchodnímu zákoníku, 

vzniká závazková (kontraktní) odpovědnost za škodu.  

Ustanovením § 757 ObchZ. je vznik odpovědnosti za škodu podle  úpravy v 

obchodním zákoníku rozšířen na porušení jakékoli povinnosti stanovené obchodním 

zákoníkem. Z takového porušení vzniká zákonná (deliktní, mimosmluvní) odpovědnost za 

škodu.  

Ustanovení § 757 výslovně rozšiřuje působnost úpravy náhrady škody na porušení 

povinnosti daných obchodním zákoníkem, nikoli však na porušení povinností stanovených 

jinými zákony, k nimž jsou podnikatelé povinni. Porušení povinností jinými právními 

předpisy bude i pro subjekty jinak podléhající obchodnímu zákoníku mít za následek vznik 

odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku případně podle speciální úpravy obsažené 

v těchto zákonech. To bude platit i v případě, že půjde o odpovědnostní vztah mezi dvěma 

podnikateli 

Jinak by tomu mohlo být jenom v případě, že by zvláštní zákon, pokud jde o takovou 

odpovědnost, výslovně odkazoval na obchodní zákoník. Tak např. zákon o cenných papírech 

č. 591/1992 Sb. ve znění novel (dále jen ZCP) v § 5 odst 5 odkazuje na úpravu odpovědnosti 
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za škodu podle obchodního zákoníku. 

Z povinností stanovených obchodním zákoníkem bude vyplývat odpovědnost za škodu 

podle obchodního zákoníku, která vznikla zejména8 

- neoprávněným podnikáním (§ 2 odst. 3 ObchZ.) 

- neoprávněným užíváním firmy (§ 12 odst. 2 ObchZ.) 

- porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství (§ 20 ObchZ. ve spojení s § 53 

ObchZ.) 

- nekalosoutěžním jednáním (§ 53 ObchZ.) 

- nepředložením seznamu jednání před vznikem společnosti zakladateli (§ 64 odst. 2 

ObchZ.) 

- porušením zákazu konkurence (§ 65 odst. 2 ObchZ.) 

- neplatností právního úkonu (§ 268 ObchZ.) 

- neoprávněné užití nebo vyzrazení důvěrných informací poskytnutých při jednání o 

uzavření smlouvy (§ 271 obch) 

- nesplněním oznamovací povinnosti při porušení povinnosti (§ 377 odst. 2 ObchZ.)9 

Obchodní zákoník stanoví také řadu povinností v ustanoveních věnovaných právní 

                                                 
8 Níže uvedený výčet se týká explicitních odkazů uvedených v konkrétních ustanovení obchodním zákoníku, 
které přímo obsahují právo na  náhradu škody. Nejedná se tedy o výčet všech  povinností, které obchodní 
zákoník obsahuje. Výčet a rozbor všech povinností, které obchodní zákoník obsahuje a jejichž porušení zakládá 
odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku aniž by bylo explicitně zmíněno, přesahuje rámec této práce. 
(pozn. autora) 
9 Samotná úprava náhrady škody v obchodním zákoníku stanoví v § 377 odst. 1 obchz  straně, která porušuje 
svou povinnost nebo která má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, povinnost, aby oznámila 
druhé straně povahu překážky, která jí brání ve splnění povinností a informovala ji o jejích důsledcích. Takto 
stanovenou povinnost lze podle mého názoru považovat za povinnost stanovenou obchodním zákoníkem ve 
smyslu § 757 obchz a odpovědnost z jejího porušení tedy bude odpovědností deliktní, tedy odpovědností za 
porušení povinnosti stanovené obchodním zákoníkem. Ačkoli je nárok na náhradu škody vzniklé  porušením 
uvedené oznamovací povinnosti zakotven v § 377 odst. 2 obchz, podle mého názoru vyplývá již z § 757 obchz.  
Zajímavá je ovšem otázka, zda-li se oznamovací povinnost bude vztahovat na jakékoli porušení povinnosti 
stanovené obchodním zákoníkem ve smyslu § 757 obchz, který na použití úpravy náhrady škody v § 373 a násl. 
obchz  odkazuje. V takovém případě by bylo možné dovodit, že (v podstatě) každé porušení povinnosti a 
předpokládané porušení povinnosti podle obchodního zákoníku, je porušující strana povinna oznámit druhé 
straně. V důsledku toho, že porušení právní povinnosti zakládá odpovědnost vůči každému komu vznikla 
v příčinné souvislosti s takovým porušením škoda, mohli bychom se dopracovat ke zcela absurdnímu závěru, že 
ten kdo porušuje nebo poruší povinnost stanovenou obchodním zákoníkem je povinen  oznámit všem 
potencionálně ohroženým (v podstatě všem) povahu překážky, která mu brání nebo bude bránit ve splnění 
povinnosti. 
Z výše uvedeného by také vyplývalo, že ten kdo porušil nebo poruší povinnost stanovenou obchodním 
zákoníkem je povinen oznámit povahu překážky a důsledky nesplnění povinnosti. Povinností dle obchodního 
zákona je také právě samotné oznámení povahy překážky a důsledků nesplnění povinnosti. Ten kdo nesplní tuto 
povinnost je povinen oznámit druhé straně (tedy všem) také to, že nesplnil svou oznamovací povinnost. Pokud 
tuto povinnost nesplní, je povinen oznámit … a na principu pes jitrničku sežral bychom mohli pokračovat (pozn. 
autora)  
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úpravě společností, při jejichž porušení vznikne deliktní odpovědnost za škodu. 

Taková odpovědnost může vzniknout např: 

- osobám, které na základě dohody, podílu na společnosti nebo jiné skutečnosti 

ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti (§ 66 odst. 6 ObchZ.) 

- porušení speciálního zákazu konkurence v jednotlivých společnostech (§ 84, § 136,  

§ 196 ObchZ.) 

- porušení povinností jednatele společnosti s ručením omezeným (§ 135 ObchZ. a § 

194 odst. 4 ObchZ.)   

- společnosti s ručením omezeným za škodu, kterou utrpěly osoby, v důsledku toho, že 

rozhodnutí valné hromady bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, společenskou 

smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami (§ 131 odst. 4 ObchZ.) 

- odpovědnost členů představenstva akciové společnosti za porušení povinnosti 

vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných 

informacích a skutečnostech,jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit 

škodu (§ 194 odst. 4 ObchZ.)10. 

1.2.4 Vznik odpovědnosti za škodu bez porušení právní povinnosti 

Obchodní zákoník však obsahuje také některá speciální ustanovení, která úpravu 

povinnosti k náhradě škody uvedenou v § 373 až §386 ObchZ. rozšiřují i na situace, kdy není 

škoda způsobena porušením povinnosti. Jedná se o § 353 ObchZ., který stanoví povinnost 

hradit vzniklou škodu v případě, kdy závazek dlužníka zanikl pro dodatečnou nemožnost 

plnění. Odpovědnost za škodu v tomto případě vzniká aniž by došlo k porušení jakékoli 

právní povinnosti. Povahu dodatečné nemožnosti plnění, s nímž jsou spojené účinky zániku 

závazku, má také pravomocné zamítnutí žádosti o udělení úředního povolení v závazkových 

vztazích v mezinárodním obchodě, jak je uvedeno v § 731 odst. 4 ObchZ. Strana, která o 

povolení neúspěšně požádala je povinna nahradit druhé straně škodu způsobenou zánikem 

závazku, ledaže smlouva byla uzavřena s odkládací podmínkou udělení povolení.  

Povinnost k náhradě škody pro případ, že smluvní strana odstoupila od smlouvy pro 

zmaření účelu smlouvy (§ 357 ObchZ.) je povinností k náhradě škody z oprávněného jednání 

a ani v tomto případě nepožaduje obchodní zákoník ke vzniku odpovědnosti za škodu 

porušení jakékoli právní povinnosti. V tomto případě se dokonce jedná o povinnost k náhradě 

                                                 
10 Specialita tohoto ustanovení je dána tím že důkazní břemeno nese člen představenstva akciové společnosti 
resp. jednatel společnosti s ručením omezeným 
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škody vzniklou výkonem oprávnění.11 

Za případ kdy vzniká odpovědnost za škodu bez porušení právních povinností lze 

považovat také speciální úpravu náhrady škody, kterou v obchodním zákoníku obsahují 

ustanovení o smlouvě o uložení věci v § 521 odst. 1 ObchZ. Podle tohoto ustanovení je 

povinen  uložitel nahradit opatrovateli škodu způsobenou věcí, pokud ji opatrovatel nemohl 

odvrátit vynaložením péče uvedené v § 517 ObchZ.12. Také v tomto případě může nastat, že  

uložitel bude odpovídat za škodu vzniklou bez porušení právní povinnosti, neboť není 

povinností uložitele upozornit opatrovatele na charakter a stav věci, kterou uložil. Důvodem 

vzniku odpovědnosti za škodu uložitele bude faktický stav věci, který zapříčinil vznik škody 

opatrovateli.  

Za případ vzniku odpovědnosti za škodu bez porušení právních povinností lze 

považovat také povinnost k náhradě škody, která je obsažena v úpravě bankovní záruky, 

konkrétně v  § 321 odst. 4 ObchZ. Jedná se o povinnost věřitele nahradit dlužníku škodu, 

která mu vznikla tím, že věřitel dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl 

nárok. Což je v podstatě speciální úprava bezdůvodného obohacení. Úprava odpovědnosti za 

škodu v tomto ustanovení je speciální úpravou k obecné úpravě náhrady škody v obchodním 

zákoníku a je odpovědností absolutní, tedy odpovědností za výsledný stav bez možnosti 

liberace. Tato speciální úprava se však vztahuje pouze na stanovení podmínek vzniku 

odpovědnosti za škodu nikoli již na úpravu způsobu a rozsahu náhrady škody, kde bude 

použita úprava obecná.  

1.2.5 Příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právní povinnosti  

Nezbytnou podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku je 

příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi škodou a porušením právní povinnosti. Porušení 

konkrétní právní povinnosti musí být bezpochybnou příčinou vzniku konkrétní škody. 

K obecnému obsahu  pojmu příčinná souvislost se precizně vyjádřil Nejvyššího soudu ČR 

v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1946/2000 ze dne  24.5.2001. Citace části zdůvodnění uvedeného 

rozhodnutí je pro pojem příčinná souvislost ve věcech náhrady škody téměř vyčerpávající. 

"O vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem protiprávního 

úkonu škůdce, tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a 

tudíž je-li doloženo, že nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo. Byla-li příčinou 

                                                 
11 Štenglová, I, Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník komentář“, 10. vydání, str. 1108, C.H.Beck, 2005 
12 Tj. opatrovatel je povinen věc pečlivě opatrovat a dbát s přihlédnutím k její povaze a svým možnostem , aby 
nevznikla škoda. Zvláštní opatření je opatrovatel povinen učinit jen byl-li na ně složitelem upozorněn před 
uložením věci nebo jsou uvedena ve smlouvě. 
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vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou škody může být jen ta 

okolnost, bez jejíž existence by škodný následek nevznikl. Přitom nemusí jít o příčinu jedinou, 

nýbrž stačí, jde-li o jednu z příčin, která se podílí na nepříznivém následku, o jehož 

odškodnění jde, a to o příčinu podstatnou. Je-li příčin více, působí z časového hlediska buď 

souběžně anebo následně, aniž se časově překrývají; v takovém případě je pro existenci 

příčinné souvislosti nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl ve 

vztahu ke vzniku škody natolik propojen (prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako 

následek příčinu jinou a ta postupně případně příčinu další), že již z působení prvotní příčiny 

lze důvodně dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku. Časové hledisko 

pak není rozhodujícím a jediným kritériem a příčinnou souvislost nelze zaměnit za souvislost 

časovou, neboť újma může být důsledkem škodné události, i když nevznikla v době škodné 

události, ale později. (…) Existenci příčinné souvislosti tedy nelze vztahovat pouze k příčině 

„nejbližší" způsobenému následku. (…) 

Na druhé straně řetězec příčin nezakládá příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a 

vzniklou škodou tehdy, vstupuje-li do děje jiná, na jednání škůdce nezávislá skutečnost, která 

je pro vznik škody rozhodující. Příčinná souvislost je přerušena i v těch případech, kdy 

bezprostřední příčinou škody je skutečnost, která je již sama následkem, za nějž škůdce 

odpovídá z jiného právního důvodu.“13 

V konkrétních případech bude potřeba příčinnou souvislost mezi vznikem škody a 

porušením právní povinnosti zkoumat vždy individuálně s přihlédnutím ke konkrétním 

okolnostem daného případu, protože „otázka příčinné souvislosti mezi porušením právní 

povinnosti a vznikem škody je věcí skutkovou, nikoli právní“14 a je pravděpodobné, že vznik 

každé škody bude mít jiné skutkové okolnosti.  

1.2.6 Odpovědnost podle § 375 – odpovědnost za třetího 

Je potřeba ještě upozornit na odpovědnost za škodu, která je způsobena porušením 

závazkové povinnosti třetí osobou, které povinná strana svěřila plnění své povinnosti (§ 375 

ObchZ.). Při použití § 757 ObchZ. můžeme také úpravu této odpovědnosti rozšířit i na 

porušení povinnosti stanovené obchodním zákoníkem. Povinná strana odpovídá za třetí 

osobu, které svěřila plnění své povinnosti a nese tak zcela odpovědnost za škodu takovým 

porušením právní povinnosti způsobenou. Podle ustanovení § 375 ObchZ. odpovídá za 

                                                 
13 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR vydané dne  18.11.1970 pod č. Rc 55/71 (Cpj 87/70), Sb.NS 71, 7:339, 
ASPI 
14 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR  21 Cdo 300/2001, ze dne 21.2.2002, ASPI 
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takovou škodu   

1.2.7 Subjekty odpovědnostního závazkového vztahu 

Obecně budou subjekty odpovědnostního závazkového vztahu poškozený a povinný. 

V případě odpovědnosti za škodu za porušení zákonné povinnosti je povinný potenciálně 

odpovědný vůči všem a v případě prokázání příčinné souvislosti mezi porušením povinnosti a 

vznikem škody bude povinen takto způsobenou škodu nahradit  každému kdo ji prokáže. 

V případě odpovědnosti za škodu za porušení smluvní povinnosti může dle § 373 

ObchZ. vzniknout odpovědnostní závazkový vztah pouze mezi stranami původního 

závazkového vztahu.  

Až potud se zdá, že obchodní zákoník je stručný, jasný a vyčerpávající. Rozhodování 

Nejvyššího soudu ČR však v několika případech vyložilo uvedené ustanovení § 373 ObchZ. 

šíře a okruh subjektů odpovědných za škodu z porušení závazkového vztahu rozšířilo také na 

subjekty, které sice nejsou stranami původního závazkového vztahu, ale jednání je způsobilé 

ovlivnit majetkovou sféru poškozeného 

1.2.8 Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu podle ObchZ. je odpovědností objektivní což znamená, že není 

podstatné, zda porušení smluvní nebo právní povinnosti bylo zaviněné či nezaviněné. Není 

však odpovědností absolutní, neboť je možné se jí zbavit prokázáním tzv. liberačních důvodů. 

Jak uvádí § 373 ObchZ., povinnosti k náhradě škody se lze zprostit jen prokázáním okolností 

vylučujících odpovědnost. Podrobnější specifikace okolností vylučujících odpovědnost za 

škodu je obsažena v následujícím paragrafu ObchZ., tedy v § 374 odst. 1 a 2 ObchZ. 

Obchodní zákoník však obsahuje také některá speciální ustanovení, která právě okolnosti 

vylučující odpovědnost za škodu ještě nadále rozšiřují. 

V obecné úpravě náhrady škody se podle formulace 1. odstavce § 374 ObchZ. za 

okolnost vylučující odpovědnost za škodu dle ObchZ. považuje překážka, jež nastala 

nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Z toho zřejmě vyplývají 

omezující podmínky pro okolnosti, které lze považovat za liberační důvody odpovědnosti za 

škodu dle ObchZ.  

V první řadě je nezbytné, aby taková okolnost byla překážkou bránící povinné straně 

ve splnění její povinnosti, tzn. je nezbytné zkoumat zda-li je v daném individuálním případě 

kauzální nexus mezi konkrétní překážkou a splněním konkrétní povinnosti a je-li překážka 
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způsobilá tomuto splnění povinnosti zabránit.  

V druhé řadě je podmíněn liberační důvod svou objektivní existencí a vznikem 

nezávisle na vůli strany povinné. Je tedy nezbytné zkoumat nakolik mohla strana povinná 

ovlivnit, byť i zprostředkovaně vznik takové překážky a nakolik nastala zcela samovolně 

případně na základě vlivu třetí osoby. Příkladem překážky nastalé nezávisle na vůli strany 

povinné může být přírodní pohroma, například vichřice, která zabrání splnění povinnosti, 

například položení střešní krytiny. Avšak tatáž přírodní pohroma, vichřice, vzniklá nezávisle 

na vůli povinného, již nemusí být liberačním důvodem při nesplnění povinnosti zaplatit řádně 

a včas závazek bezhotovostním převodem, neboť nemusí být splněna první podmínka tedy 

způsobilost překážky zabránit splnění povinnosti.  

Třetí podmínkou uvedenou v § 374 odst 1 ObchZ., která musí být splněna, aby bylo 

možné považovat konkrétní překážku za okolnost vylučující odpovědnost je nepřekonatelnost 

překážky pro stranu povinnou resp. nemožnost odvrácení nebo překonání jejích následků, to 

vše v rámci rozumných předpokladů. Strana povinná je povinna vyvinout maximální rozumné 

úsilí k překonání překážky nebo k odvrácení jejích následků bránících ji ve splnění povinnosti 

vyplývající ji ze závazku i ze zákona. Meze rozumných předpokladů nejsou v zákoně nijak 

blíže stanoveny a jejich výklad je dán soudcovskou interpretací. 

Čtvrtou a poslední podmínkou, kterou zákon vyžaduje pro uznání překážky za 

okolnost vylučující odpovědnost je nepředvídatelnost překážky v době vzniku závazku. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že za okolnost vylučující odpovědnost k náhradě škody dle 

ObchZ. budou zejména okolnosti blížící se svým charakterem okolnostem vis maior za 

předpokladu, že jsou v příčinné souvislosti s nesplněním povinnosti, neexistovali v době 

vzniku povinnosti a nebylo je možné jim předejít, překonat je nebo odvrátit jejích následky za 

rozumných předpokladů. Všechny výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.  

Účinky okolností vylučující odpovědnost za škodu dle ObchZ. je omezena ve 3. 

odstavci § 374 pouze na dobu trvání překážky s níž jsou tyto účinky spojeny.  

Ve 2. odstavci § 374 ObchZ. zákonodárce blíže specifikuje co za okolnost vylučující 

odpovědnost za škodu nepovažuje. Jsou zde uvedeny dva důvody za nichž nebude překážka 

považována za okolnost vylučující odpovědnost z škodu dle ObchZ. ani v případě splnění 

předpokladů uvedených v odstavci 1. §  374 ObchZ. Okolností vylučující odpovědnost za 

škodu dle ObchZ. nebude překážka vzniklá teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení 

s plněním své povinnosti a okolností vylučujících odpovědnost za škodu dle ObchZ. nebude 

ani překážka vzniklá z hospodářských poměrů strany povinné.  
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Jak jsem uvedl v předchozím textu, odpovědnost za škodu dle ObchZ. je odpovědností 

objektivní z níž se lze vyvinit pouze při existenci liberačních důvodů, které jsem blíže popsal. 

Takovým liberačním důvodem zdánlivě může být zaviněné či nezaviněné jednání (omisivní i 

omisivní) třetí osoby, které strana povinná svěřila resp. zadala splnění své povinnosti. Takové 

vyloučení odpovědnosti za škodu dle ObchZ. je vyloučeno § 375 ObchZ., který stanoví, že je 

u povinné strany v takovém případě vyloučena odpovědnost za škodu dle ObchZ. jen 

v případě, kdy je u ní vyloučena odpovědnost dle § 374 a současně by také třetí osoba, které 

bylo svěřeno plnění povinností za stranu povinnou, nebyla dle § 374 odpovědná, kdyby 

oprávněné straně byla přímo zavázána místo strany povinné. Toto ustanovení ObchZ. tedy 

uzákoňuje odpovědnost strany povinné za své subdodavatele. Není však vyloučeno, aby 

v případě vzniku škody, která byla způsobena subdodavatelem strany povinné a kterou je 

strana povinná povinna uhradit straně oprávněné, následně neuspokojila na svém 

subdodavateli právě z titulu náhrady škody, kdy strana v primárním vztahu povinná bude 

v tomto sekundárním vztahu, tedy vztahu se svým subdodavatelem jemuž svěřila plnění své 

povinnosti, stranou oprávněnou.  

1.2.9 Vyloučení nároku na náhradu škody způsobené jednáním poškozeného nebo 

neposkytnutím součinnosti poškozeným 

Důležitým ustanovením a v praxi zřejmě často uplatňovaným důvodem obrany 

povinného proti povinnosti k náhradě škody je § 376 ObchZ., který stanoví, že nárok na 

náhradu škody je vyloučen pokud strana poškozená způsobila nesplnění povinností povinné 

strany svým jednáním nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna. 

Toto ustanovení obchodního zákoníku je kogentní, což vylučuje, aby se strany dohodli jinak.   

Ačkoli součinnost není v textu zákona blíže specifikována, podle mého názoru je 

nezbytné za takový nedostatek součinnosti, který je způsobilý vyloučit nárok na náhradu 

škody poškozeného, považovat pouze součinnost, která je v příčinné souvislosti se splněním 

konkrétní povinnosti, o kterou se v daném případě jedná, a nedostatek je natolik závažný, aby 

byl způsobilý ovlivnit splnění povinnosti stranou povinnou. Takovým nedostatkem může být 

nesdělení místa dodání věci, neposkytnutí podkladů nezbytných pro vyhotovení díla nebo 

nepřevzetí předmětu smlouvy. Je otázkou, zda-li by za neposkytnutí součinnosti bylo možné 

považovat např. nevystavení případně nedoručení nebo ještě lépe neschopnost věřitele 

prokázat doručení faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení v zákonné lhůtě. Základní 

povinností dlužníka je splnit svůj závazek řádně a včas. Otázkou je zda-li a kdy se dostane 

dlužník do prodlení s plněním svého peněžitého závazku neobdržel-li od věřitele fakturu 
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případně obdržel fakturu s formálními chybami nebo není věřitel schopen prokázat doručení 

faktury a zda-li a kdy nastává porušení jeho právní povinnosti zakládající nárok na náhradu 

škodu věřiteli a zda-li a kdy vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení. Podle našeho názoru je 

možné použít pro tento případ ustanovení § 369a zejména odst. 2 písm. b), podle něhož 

vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení uplynutím 30 dnů od obdržení zboží nebo služby 

v případě, kdy není možno určit den obdržení faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení a 

analogicky je aplikovat též na případ určení lhůty v níž je dlužník povinen uhradit svůj 

závazek resp. kdy nastává prodlení dlužníka, v případě, že není možno určit den obdržení 

faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení a není smlouvou stanovena lhůta jiná a není-li 

v rozporu s ustanovením § 369a odst.4. Pokud přijmeme předchozí závěr, znamená to, že také 

vznik povinnosti k náhradě škody bude v konkrétně uvedeném případě nedoručení faktury 

stanoven uplynutím 30 lhůty od obdržení zboží nebo služby. Pokud bychom tuto argumentaci 

založenou na zákonném určení vzniku nároku na úrok z prodlení nepřijali, mohlo by to vést 

paradoxně k situaci, kdy věřitel je na základě § 369a odst. 2 písm. b) ObchZ. oprávněn 

účtovat úrok z prodlení, ale dlužník ještě není povinen uhradit svůj závazek neboť zpochybní 

termín doručení faktury resp. její doručení vůbec. Otázkou zůstává, je-li možné výklad § 369a 

odst. 2 písm. b) extenzivně rozšířit nejen na, v textu zákona uvedenou, pouhou nemožnost 

určení dne doručení faktury, ale i na její nedoručení vůbec. Z hlediska důkazního břemena je 

pravděpodobné, že s dokázáním doručení faktury souvisí i dokázání dne doručení a naopak, 

neschopnost dokázat den doručení faktury může implicitně souviset s neschopností dokázat 

její doručení vůbec. Tento případ může být v běžné obchodní praxi velmi častým díky 

každodenní vysoké frekvenci vystavování faktur a obtížné prokazatelnosti jejich doručení a 

vyjasnění jeho právní úpravy by přispělo k právní jistotě celé řady podnikatelských subjektů. 

Tím se vracíme zpět k nedostatku součinnosti strany poškozené při plnění závazku strany 

povinné a k vyloučení nároku na náhradu škody a posuzování toho, co je nedostatkem 

součinnosti v příčinné souvislosti s nesplněním závazku.   

1.2.10 Oznamovací povinnost 

Strana, která porušuje nebo, která má vědět, že poruší svou povinnost je povinna 

oznámit druhé straně povahu překážky, která ji brání nebo bude bránit ve splnění povinnosti, 

a o jejích důsledcích. Tuto zprávu je povinna doručit druhé straně bez zbytečného odkladu 

poté kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Jestliže 

povinná strana tuto povinnost nesplní odpovídá za škodu, která tím straně poškozené vznikla. 

Oznamovací povinnost strany povinné je zakotvena v § 377 odst. 1 ObchZ. a důsledky 
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jejího nesplnění, tedy odpovědnost za škodu způsobenou jejím nesplněním v § 377 odst. 2 

ObchZ. Jak z uvedených paragrafů vyplývá, strana povinná je nejenže povinna oznámit straně 

poškozené překážku, o které ví nebo by se při náležité péči měla vědět, že jí zabrání ve 

splnění její povinnosti ze závazkového vztahu nebo, při použití § 757 ObchZ. také povinnosti 

vyplývající z ObchZ., ale také odpovídá za doručení takové zprávy straně poškozené. Ke 

splnění povinnosti uvedené v § 377 ObchZ. nestačí samotné oznámení překážky, ale je nutné 

také včasné doručení zprávy. Důkazní povinnost o oznámení a včasném doručení zprávy bude 

na straně poškozené. V případě nesplnění oznamovací povinnosti ve celém jejím rozsahu a 

vzniku škody, odpovídá strana povinná – kromě škody z porušení závazku - také za škodu 

vzniklou nesplněním oznamovací povinnosti.   

1.2.11 Speciální úprava náhrady škody v obchodním zákoníku  

Obchodní zákoník obsahuje kromě obecné úpravy náhrady škody uvedené v § 373 a 

násl. také některá speciální ustanovení, která upravují náhradu škody odlišně od úpravy 

obecné. Podle obecného pravidla  úprava speciální nahrazuje úpravu obecnou, takže v těch 

případech, které jsou v obchodním zákoníku upraveny speciálně bude tato úprava mít 

přednost před úpravou obecnou. Vzhledem k tomu, že úprava náhrady škody obsahuje 

několik částí15, bude nezbytné zkoumat, zdali speciální úpravy nahrazují úpravu obecnou 

zcela nebo pouze některou z jejich části.  

Velká většina těchto speciální ustanovení se týká povinnosti k náhradě škody na 

převzatých věcech nebo dokumentech a je obsažena v jednotlivých ustanoveních  úpravy 

různých smluvní typů. Podstatou těchto speciálních ustanovení, které modifikují obecnou 

úpravu náhrady škody v obchodním zákoníku je stanovení povinnosti k náhradě škody na 

převzatých věcech nebo dokumentech, ledaže ji nebylo možno odvrátit s vynaložením 

odborné péče. Požadavek na vynaložení odborné péče zpřísňuje obecnou objektivní 

odpovědnost a bude ji prokazovat ten komu byla věc nebo dokumenty svěřeny. Vynaložení 

odborné péče se tak stává povinností, jejíž splnění je nezbytné i v případě existence obecných 

liberačních důvodů, které jinak můžou vyloučit ve stanovených případech odpovědnost za 

vzniklou škodu.  

V úpravě smlouvy mandátní v obchodním zákoníku je uvedeno v § 570 ObchZ., že 

mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení záležitostí a 

věcech převzatých k jejich zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani 

                                                 
15 Částí jsou zde míněny např. podmínky vzniku odpovědnosti za škodu, okolnosti vylučující odpovědnost za 
škodu, způsob náhrady škody, rozsah náhrady škody, atp. (pozn. autora) 
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při vynaložení odborné péče. Z toho je zřejmé, že obchodní zákoník ukládá mandatáři, aby 

pečoval o převzaté věci, v § 570 ObchZ. specifikované, s odbornou péčí a s odbornou péčí  

předcházel resp. odvracel případnou škodu na převzatých věcech. Jedině prokázáním odborné 

se může mandatář zprostit povinnosti k náhradě škody. Prokazovat odbornou péči bude 

mandatář. Také rozsah náhrady škody je § 570 ObchZ. upraven odlišně od úpravy obecné. 

V případě vzniku škody na věcech převzatých od mandanta k zařízení záležitostí a věcech 

převzatých od třetích osob při jejich zařizování je mandatář, pokud neprokáže odbornou péči, 

povinen nahradit pouze škodu vzniklou na těchto věcech. Škoda na věci je jednou částí 

skutečné škody a skutečná škoda je jednou ze dvou složek16 škody jako takové. Z textu § 570 

ObchZ. lze dovodit, že zákonodárce měl v tomto případě na mysli skutečně omezení rozsahu 

náhrady škody pouze na škodu na věci17. Důležité je podotknout, že uvedená speciální úprava 

se vztahuje výhradně na škodu způsobenou na věcech převzatých od mandanta k zařízení 

záležitostí a věcech převzatých k jejich zařizování od třetích osob, takže na škodu způsobenou 

mandatářem na jiných součástech mandantova majetku se použije obecná úprav náhrady 

škody. 

Význam této úpravy spočívá zejména v tom, že ustanoveními o mandátní smlouvě se 

použijí přiměřeně na úpravu vztahů mezi obchodní společností a osobou, která je statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu společnosti anebo společníkem 

při zařizování záležitostí společnosti (§ 66 odst. 2 ObchZ.).  

Speciální úprava podmínek vzniku odpovědností za škodu a rozsahu povinnosti 

k náhradě škody je obsažena také v úpravě smlouvy o skladování v § 533 ObchZ. Skladovatel 

odpovídá pouze za škodu na skladované věci, jež vznikla po převzetí věci, a to až do jejího 

vydání, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Také v tomto případě 

je podmínkou odpovědnosti skladovatele za škodu vznik škody jemuž nebylo možno zabránit 

ani s vynaložením odborné péče skladovatele (§ 533 odst. 1 ObchZ.), odpovědnost je 

omezena pouze na dobu, kdy měl skladovatel věc ve své péči a rozsah povinnosti k náhradě 

škody je omezen na škodu na skladované věci. Podle ustanovení § 533 odst. 2 ObchZ. 

umožňuje skladovateli, aby se zbavil odpovědnosti za škodu na věci převzaté k uskladnění, 

pokud škoda byla způsobena ukladatelem nebo vlastníkem věci nebo byla způsobena vadou 

nebo přirozenou povahou věci, případně vadným obalem na který skladovatel nebyl 

                                                 
16 Druhou složkou je ušlý zisk (pozn. autora) 
17 V jiném případě by zákonodárce pravděpodobně použil přesnější formulaci, např. mandatář odpovídá za škodu 
způsobenou škodou na věci …nebo mandatář odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, zničením, poškozením, 
znehodnocením věci …(pozn. autora) 
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upozorněn a vadnost obalu nebyla poznatelná. V těchto případech je ovšem skladovatel 

povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší (§ 533 odst. 3 ObchZ.).  

Obdobným způsobem, tedy s obdobnými podmínkami vzniku odpovědnosti za škodu 

a s obdobným omezením rozsahu náhrady škody je upravena odpovědnost za škodu na movité 

věci převzaté k prodeji komisionáře podle smlouvy komisionářské (§ 583 odst. 2 ObchZ.). 

Do této skupiny speciálních ustanovení o náhradě škody, která modifikují obecnou 

úpravu náhrady škody v obchodním zákoníku patří také úprava smlouvy zasílatelské, která 

podle § 603 odst. 2 ObchZ., umožňuje zasílateli vyloučit odpovědnost za náhradu škody na 

převzaté zásilce vzniklou při obstarání přepravy pouze prokázáním odborné péče, při jejímž 

vynaložení nemohl škodu odvrátit. Také v tomto případě je omezena odpovědnost za škodu 

zasílatele na dobu po kterou měl zásilku ve své moci a rozsah náhrady škody je omezen na 

škodu na zásilce.V případě zasílatelské smlouvy je potřeba podotknout, že se jedná o smlouvu 

o obstarání přepravy nikoli o přepravu samotnou a zasílatel neodpovídá příkazci za škodu 

vzniklou při samotné přepravě, přestože ji zasílatel obstarává svým jménem a na svůj účet.18  

Smlouva o přepravě věci v § 622 odst. 1 ObchZ. činí dopravce odpovědného pouze za 

škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí dopravcem až do jejího vydání příjemci, ledaže 

ji dopravce nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Také  tomto případě je náhrady 

škody omezena pouze na škodu na zásilce vzniklou v době, kdy měl dopravce zásilku ve své 

péči. Dále je vyloučena odpovědnost dopravce za škodu na převzaté zásilce, jestliže prokáže, 

že byla způsobena odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem, nebo vadou nebo přirozenou 

povahou zásilky včetně obvyklého úbytku, nebo vadným obalem, na který dopravce upozornil 

odesílatele při převzetí zásilky nebo nebyla-li vada obalu při převzetí zásilky poznatelná (§ 

622 odst. 2 ObchZ.). Také v tomto případě je dopravce povinen vynaložit odbornou péči, aby 

byla škody co nejmenší. Kogentní ustanovení § 622 odst. 4 umožňuje smluvně uvedenou 

odpovědnost dopravce za škodu rozšířit, ale vylučuje jakékoli její smluvní omezení.  

Prokázání jednání s odbornou péči, přes jehož vynaložení nebylo možno škodu 

odvrátit, je jedinou okolností vylučující odpovědnost za škodu také v dalších případech. 

Pouze vynaložení odborné péče k odvrácení škody umožňuje vyloučit povinnost k náhradě 

škody banky příkazci v případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentů převzatých od 

oprávněného jak je uvedeno v ustanovení § 690 odst. 2 ObchZ. V tomto případě však bude 

banka odpovídat za veškerou škodu podle obecného úpravy náhrady škody v obchodním 

zákoníku.  Obdobně je upravena také zodpovědnost banky za škodu vzniklou příkazci ztrátou, 

                                                 
18 K tomu např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 152/2003, ASPI 
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zničením nebo poškozením přijatých cenných papírů v úpravě smlouvy o inkasu. Pouze 

vynaložení odborné péče banky, která nezabránila vzniku uvedené škodné události vylučuje 

povinnost banky k náhradě vzniklé škody (§ 694 ObchZ.). Rozsah náhrady škody se bude 

řídit obecnou úpravou náhrady škody. Také smlouva o bankovním uložení věci obsahuje 

ustanovení (§ 704 ObchZ.), které činí banku odpovědnou za škodu způsobenou složiteli 

ztrátou, zničením nebo poškozením předmětu uložení, ledaže je nemohla odvrátit při 

vynaložení odborné péče. Banka bude odpovídat za veškerou vzniklou škodu podle obecné 

úpravy náhrady škod. 

Z uvedených speciálních ustanovení obchodního zákoníku, které modifikují nebo 

nahrazují obecnou úpravu odpovědnosti za škody uvedenou v obchodním zákoníku je zřejmé, 

že v řadě případů odpovědnosti za škodu vzniklou na převzatých věcech nebo dokumentech, 

zákonodárce vyžaduje po odpovědné straně vynaložení odborné péče k zamezení vzniku 

škody na věcech nebo dokumentech, které jsou jí (obvykle dočasně) svěřeny k nějakému 

účelu. Prokázání takové odborné péče je na vždy straně povinné. Současně v některých 

případech obchodní zákoník nahrazuje obecnou povinnost k náhradě veškeré škody pouze na 

škodu vzniklou na svěřené věci a tím významným způsobem rozsah náhrady škody omezuje. 

1.3 Způsob náhrady škody 

Primárním způsobem náhrady škody je v soukromém právu náhrada škody v penězích, 

jak je uvedeno v § 378 ObchZ. Současně umožňuje obchodní zákoník také  vedlejší způsob 

náhrady škody uvedením v předešlý stav, ale  za podmínek, že o to oprávněná strana požádá a 

je to možné a obvyklé. Všechny tři podmínky musí být splněny kumulativně.  

Občanský zákoník upravuje způsob náhrady škody v podstatě totožně v § 442 odst. 2 

s jediným rozdílem, kterým je použití kriteria účelnosti namísto obvyklosti pro náhradu škody 

uvedením v předešlý stav. Jinak shodně s obchodním zákoníkem požaduje požádání 

poškozeného a možnost náhrady škody uvedením v předešlý stav. V praxi by se neměl tento 

formulační rozdíl v zásadě projevit, ačkoli samozřejmě vnímáme, že mezi pojmy obvyklý a 

účelný je sémantický rozdíl. Účelem uvedených zákonných ustanovení však zřejmě nebude 

odlišit použití náhrady škody v předešlý stav v obchodních a občanských vztazích. Podle 

mého názoru se spíše jedná se o nedůslednost tvůrců zákonů, kteří ve své nekoordinovanosti 

patrně nedokázali důsledně pohlídat, aby shodný význam byl vyjádřen také shodnými 

formulacemi. V přísně pozitivistickém pojetí bychom pravděpodobně dokázali mezi významy 

slov účelně a obvykle nelézt rozdíly. 
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K uvedenému způsobu náhrady škody je třeba dodat, že zákonná úprava je v tomto 

případě dispozitivní a v podstatě nic by nemělo bránit tomu, aby si strany případně sjednali 

jiný způsob náhrady škody resp. jiný ekvivalent, za podmínky, že nebude odporovat právním 

předpisům. Pokud bychom se pokusili zamyslet nad teoretickými možnostmi jiného způsobu 

náhrady škody než je uveden v § 378 ObchZ.; dovedeme si představit, že strany závazkového 

vztahu sjednají pro případ nesplnění závazku některé ze stran a vzniku škody povinnost 

povinné strany nahradit způsobenou škodu ve formě  výkonů. Bude-li výkonem zboží nebo 

služba, zřejmě nic nebude bránit platnosti a vymahatelnosti takové dohody, ale měly-li by jimi 

být práce, mohlo by se takové ujednání dostat do rozporu s Listinou základních práv a svobod 

a jí poskytovanou ochranou před nucenou prací uvedenou v čl. 9 Listiny. 

Stejně tak by mělo být možné, aby smluvní strany naturální restituci jako způsob 

náhrady škody zcela vyloučily nebo určily pro právo poškozené strany k náhradě škody 

formou naturální restituce odlišné podmínky, než které stanoví obchodní zákoník. Za určitých 

podmínek můžou strany také dohodnout, že právo volby způsobu náhrady škody má povinná 

strana.19  

 

                                                 
19 Srov. Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy, Praha: ASPI, a.s., 2006 
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2 ROZSAH NÁHRADY ŠKODY 

Podstatnými ustanoveními obchodního zákoníku, která upravují rozsah náhrady škody 

jsou §§ 379 až 381 ObchZ. Zásadně se nahrazuje veškerá, objektivně předvídatelná skutečná 

škoda, náklady vynaložené v důsledku porušení povinnosti a ušlý zisk. Jedním z hlavních 

účelů institutu náhrady škody je ochrana majetkových hodnot poškozeného proti škodám 

způsobeným mu povinným jeho porušením povinnosti. Aby bylo možno takového účelu 

dosáhnout je nezbytné aby náprava způsobené škody umožňovala úplnou reparaci majetku 

poškozeného. Až potud je zákonná úprava rozsahu náhrady škody poměrně jasná. Způsobí-li 

někdo škodu je povinen ji nahradit v plné míře, a to jak škodu skutečnou tak ušlý zisk a 

náklady poškozeného vynaložené v důsledku porušení povinností škůdcem. Aby bylo možné 

stanovit rozsah způsobené škody, je nezbytné objasnit obsah jednotlivých složek škody. 

Zákon však dále pojmy škoda, skutečná škoda ani ušlý zisk nerozvádí, neupřesňuje ani 

nevysvětluje. Jsme schopni jednoznačně odpovědět na otázku co to je skutečná škoda? Co to 

je  ušlý zisk? Případně náklady vynaložené v důsledku porušení povinnosti? 

2.1 Skutečná škoda 

První formou škody je skutečná škody (damnum emergens). Obchodní zákoník sám o 

tomto pojmu blíže nehovoří a jeho výklad je ponechán judikatuře a právní teorii, snad i proto, 

že posuzování skutečné škody v konkrétních případech může být velmi rozmanité a je 

otázkou individuálního posouzení konkrétních okolností toho kterého případu. Přesto se mi 

zdá nanejvýš praktické pokusit se obsah pojmu skutečná škoda definovat. 

2.1.1 Pojem skutečné škody v judikatuře 

V současné judikatuře se ustálil výklad skutečné škody zformulovaný Nejvyšším 

soudem ČSSR, který ve svém rozsáhlém stanovisku vydaném dne 18.11.1970 a uveřejněném 

pod číslem R 55/1971, uvádí „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 …  

Z hlediska rozsahu náhrady škody stojí občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb. ) na 

principu náhrady "skutečné škody" ( § 442 odst. 1 o. z. ). Touto skutečnou škodou je nastalé 
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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“ 20 

V tomto duchu je pojem skutečná škody vykládán i v novější judikatuře a na uvedené 

stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR bývá hojně odkazováno. S výkladem skutečné škody jak 

byl zformulován v stanovisku Nejvyššího soudu ČSSR vydaným pod číslem R 55/1971 se 

ztotožnil a potvrdil jej jako konformní výklad pojmu skutečná škoda také Ústavní soud ČR ve 

svém rozhodnutí IV. ÚS 548/99 a současně upřesnil, že „škodu představují nejen majetkové 

hodnoty, které již bylo nutno vynaložit, ale i ty, které by bylo nutno vynaložit k tomu, aby 

došlo k uvedení věci do předchozího stavu“21 . Tímto výkladem potvrdil Ústavní soud ČR , že 

pojem skutečné škody v právním smyslu je třeba chápat spíše v rovině teoretické než reálné 

kategorie. Podle mého názoru z něj lze dovodit, že pro stanovení rozsahu skutečné škody 

nejsou směrodatné skutečně vynaložené majetkové hodnoty na uvedení věci22 do původního 

stavu, ale majetkové hodnoty hypotetické, které představují zmenšení majetku z hlediska 

porovnání jeho hodnoty v okamžiku škodní události a po ní. Právě tento rozsah vyjadřuje 

majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaložit na uvedení věci, tedy majetkového stavu 

poškozeného, do jeho původní úrovně. Za podstatné u výše uvedených charakteristik skutečné 

škody resp. škody jak je formuloval Nejvyšší soud ČSSR v roce 1970 a Ústavní soud ČR 

v roce 1999  však považuji to, že rozsah způsobené škody je odvozován nikoli od zmenšení 

majetkového stavu poškozeného, ale od majetkových hodnot které by bylo nutno vynaložit na 

uvedení v původní stav.  

K výše uvedené definici pojmu skutečné škody, jak ji formuloval Nejvyšší soud ČSSR 

v roce 1970, považuji za nutné poznamenat, že vycházela z tehdy platné zákonné úpravy, 

která preferovala naturální restituci škody před restitucí peněžní. Snad z tohoto důvodu je 

v závěru citace rozsah skutečné škody vyjádřen jako „ … majetkové hodnoty potřebné k 

uvedení v předešlý stav, popř. k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v 

předešlý stav“23. Současné právní úpravě náhrady škody 24 by snad postačovala a lépe 

odpovídala formulace uvedená v předešlé větě citovaného stanoviska Nejvyššího soudu ČSSR 

                                                 
20 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR vydané dne  18.11.1970 pod č. Rc 55/71 (Cpj 87/70), Sb.NS 71, 7:339, 
ASPI 
21 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR vydané pod sp.zn. IV. US 548/99, ASPI, 1999 
22 Podle mého názoru je zde výraz věc ve smyslu majetku (pozn. autora) 
23 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR vydané dne  18.11.1970 pod č. Rc 55/71 (Cpj 87/70), Sb.NS 71, 7:339, 
ASPI 
24 Základním způsobem náhrady škody je náhrada v penězích (pozn. autora)  
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„ … skutečnou škodou je nastalé zmenšení (úbytek) majetku poškozeného;“25. Jak bude patrno 

z dalšího textu, tento zdánlivě zanedbatelný rozdíl v charakteristice rozsahu skutečné škody 

může mít významné praktické následky. Tomuto výkladu svědčí i charakteristika škody 

uvedená v první větě uvedené citace "… škoda" se (…) chápe jako újma, která nastala (se 

projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi …“26. Zjednodušeně je škoda újma na majetku vyjádřitelná penězi a 

penězi také nahraditelná.  

Občanská zákoník platný v době vydání výše citovaného stanoviska Nejvyššího soudu 

ČSSR27 preferoval naturální restituci způsobené škody, což znamená, že vůdčí zásadou 

náhrady škody bylo uvedení majetkového stavu poškozeného do stavu před škodní události. 

Z toho také vyplynulo určování rozsahu náhrady škody podle rozsahu prostředků potřebných 

k uvedení do předešlého stavu, ať již skutečně vynaložených či pouze teoreticky potřebných 

ke splnění zákonného požadavku.  

Novela občanského zákoníku k 1.1.1992 provedená zák. č. 509/1991 Sb. stejně jako 

obchodní zákoník upřednostnily náhradu škody v penězích před naturální restitucí, což by 

bylo možné vyložit nejen jako změnu způsobu náhrady škody, ale také jako změnu 

stanovování rozsahu škody. Změnou preference způsobu náhrady škody občanský i obchodní 

zákoník opustily zásadu obnovení majetkového stavu v jeho naturální podobě a upřednostnily 

náhradu škody v podobě peněžní, z čehož by bylo lze dovodit, že rozsah náhrady škody by 

měl být určován jako rozdíl mezi majetkovým stavem poškozeného před škodní událostí a po 

škodní události. Tento rozdíl pak přesně vyjadřuje újmu, kterou poškozený škodní událostí 

utrpěl a rozsah náhrady škody (vyjádřený v penězích), kterým bude jeho majetkový stav 

obnoven. Tento způsob určování rozsahu škody a tím i její náhrady podporuje také obsah 

zásadního pojmu majetkový stav resp. majetek. Majetek zdaleka nezahrnuje pouze věci (u 

nichž je přeci jen možné uvažovat o uvedení v předešlý stav), ale také pohledávky a práva a 

jiné hodnoty, u jejichž „poškození“ je často byť jen představa uvádění v předešlý stav zcela 

nemožná.  

Na tomto místě je však nutno konstatovat (bohužel), že soudní judikatura tento názor 

nesdílí a ve svých rozhodnutích setrvale zůstává u stanovování rozsahu náhrady škody 

spočívajícím na zásadách obnovy naturálního majetkového stavu poškozeného. Postoj 

Nejvyššího soudu ČR lze nejlépe dokumentovat následující citací „Bez ohledu na to, že 

                                                 
25 Stanovisko NS ČSSR vydané dne  18.11.1970 pod č. Rc 55/71 (Cpj 87/70), Sb.NS 71, 7:339, ASPI 
26 Stanovisko NS ČSSR vydané dne  18.11.1970 pod č. Rc 55/71 (Cpj 87/70), Sb.NS 71, 7:339, ASPI 
27 V roce 1970 
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občanský zákoník ve znění účinném od 1. 1. 1992 (po novele provedené zákonem č. 509/1991 

Sb.) upřednostňuje náhradu v penězích před tzv. naturální restitucí (uvedením v předešlý 

stav), jsou i nadále uplatnitelné závěry, které k definici škody formuluje stanovisko Nejvyššího 

soudu ČSSR Cpj 87/70, publikované pod č. 55 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 

ročník 1971, neboť vyjadřuje-li se škoda srovnáním majetkového stavu poškozeného před a po 

poškození, pak i rozsah náhrady v penězích musí zohledňovat výši prostředků (vyjádřenou v 

penězích) nutnou k obnovení původního majetkového stavu. U škody vzniklé na věci použité a 

částečně opotřebované pak musí být přihlédnuto k obecné ceně věci v době poškození a 

k rozsahu poškození, přičemž od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena 

částka odpovídající zhodnocení vozidla jeho opravou oproti původnímu stavu (v opačném 

případě by poškozenému vznikalo bezdůvodné obohacení zhodnocením věci, pokud by 

opotřebené součásti byly nahrazeny součástmi novými).28  

2.1.2 Pojem skutečné škody v právní teorii 

Odborná teorie se výše uvedeným problémem prakticky nezabývá, až na výjimky, 

které se polemicky vyjadřují ke konkrétním soudním rozhodnutím, které byly postiženy právě 

výše uvedenou soudní interpretací stanovování rozsahu náhrady škody.  

Co se týče samotného pojmu skutečné škody, odborná teorie se v jeho výkladu 

v zásadě shoduje. Přesto lze nalézt mezi výklady jednotlivých odborníků jisté odlišnosti. 

Stanislav Plíva (PrF UK) ve svém komentáři k obchodnímu zákoníku29 a obdobně i 

v dalších publikacích30, uvádí, že za skutečnou škodu se považuje především  

- škoda na věci, způsobená poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením věci. 

Věcí je v tomto případně myšlena jak věc movitá tak věc nemovitá. 

- škoda vzniklá snížením nebo ztrátou majetkového práva 

- nutnost vynaložit náklady, které by za pravidelného běhu věcí nebylo nutno 

vynaložit. 

- nemožností využít majetkových práv, která představují určitou majetkovou hodnotu 

(marně vynaložené náklady) 

Současně S. Plíva označuje za duplicitní a nadbytečné ustanovení § 380 ObchZ., které 

pouze vyjasňuje obsah již uvedený v § 379 ObchZ. 
                                                 
28 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1629/2000, vydané dne 27.6.2002  a zveřejněné pod č. R 54/2003, 
in Vojtek, P. :„Přehled judikatury ve věcech náhrady škody“, str. 115, ASPI 2006  
29 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M.: Obchodní zákoník komentář, 10. podstatně rozšířené vydání, 
Nakladatelství C.H.Beck, 2005,   
30 Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy, Praha: ASPI, a.s., 2006, str. 142 
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S tímto vymezením forem skutečné škody se v zásadě shodují také další autoři, 

přičemž samozřejmě dochází i k menším odlišnostem. Tak například Josef Bejček31 (PrF MU) 

uvádí jako formy skutečné škody  

- zničení, ztráta, poškození nebo znehodnocení věci. K věci musí mít poškozená strana 

vlastnický nebo jiný legální vztah.  

- náklady vynaložené poškozenou stranou v důsledku škodné události (srov. § 380 

ObchZ. zák.).  

- tzv. marně vynaložené náklady, které poškozená strana dříve uhradila v zájmu 

výkonu svých majetkových práv.; 

- ztráta majetkových práv (částečná nebo úplná), případně ztráta možnosti v důsledku 

škodné události vymáhat na dlužníkovi pohledávku  

V případě druhé z uvedených forem rovněž odkazuje na § 380 ObchZ. 

Karel Marek32 (PrF MU) uvádí jako formy skutečné škody  

- zmenšení hodnoty majetku 

- snížení nebo ztráta majetkového práva a  

- vynaložené náklady, které by jinak nebylo třeba vynaložit 

Na rozdíl od výše uvedených autorů však odlišuje od předchozích forem skutečné 

škody újmu, vzniklou poškozené straně tím, že musela vynaložit náklady v důsledku porušení 

povinnosti strany povinné jak je uvedeno v § 380 ObchZ. a označuje ji jako náklady souvisící 

(nebo související)33  

Karel Eliáš (FPr ZČU) ve svém článku 34 uvádí, že „skutečnou škodou se podle 

ustálených názorů teorie a praxe rozumí zmenšení majetkového stavu poškozeného škodlivou 

skutečností“ a dále člení vyjádření velikosti skutečné škody na: 

- peněžní vyvážení tohoto zmenšení, případně majetkové hodnoty nutné pro uvedení 

toho, co bylo poškozeno, do původního stavu, 

- náklady účelně vynaložené k odvrácení škody, 

- náklady účelně vynaložené v důvodném očekávání , že se druhá strana zachová podle 

práva, 

                                                 
31 Bejček, J.: Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích, PPr, ročník 1993, číslo 9, str. 520 
32 Marek, K.: K limitaci náhrady škody a smluvním pokutám, Právní Fórum, ročník 2005, číslo 6, str. 236 
33 tamtéž 
34 Eliáš, K.: Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu I, Pravniradce.ihned.cz, ročník 2007, 
číslo 12, Economia OnLine 
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- náklady účelně vynaložené k vyvážení majetkových důsledků toho, že uvedení do 

původního stavu nebylo provedeno. 

Celá řada dalších autorů se podrobnějším vymezením forem skutečné škody nezabývá 

a spokojuje se s konstatováním, že skutečnou škodou se rozumí zmenšení majetku 

poškozeného jež nastalo v příčinné souvislosti se škodnou událostí35.  

Zajímavé na výše uvedeném výčtu forem skutečné škody podle jednotlivých 

odborných autorů je zejména rozdíl v obsahu, který přiřazují pojmu „marně vynaložené 

náklady“ a také ve výkladu § 380 ObchZ. Podle mého názoru spolu obojí velmi těsně souvisí. 

Pojem „marně vynaložené náklady“ je vhodnější vyhradit pro náklady, která poškozená strana 

musela vynaložit v souvislosti se získáním svého majetku a výkonem majetkových práv, které 

byly poškozeny v souvislosti se škodnou událostí. Přikláním se tedy k spíše k pojetí zde 

prezentovaném v podání Bejčka. Marně vynaložené náklady jsou totiž náklady, které již byly 

vynaloženy v souvislosti s majetkem poškozeného. Jedná se o náklady, které byly vynaloženy 

na získání majetku (ve smyslu věci i majetkového práva, jiného práva a jiné majetkové 

hodnoty) nebo na jeho užití, a v důsledku škodné události jejíž příčinou bylo zmenšení 

majetku, došlo také k znehodnocení tedy marnému vynaložení těchto nákladů. Typicky se 

může jednat např. o náklady vynaložené na zprostředkovatelské provize, náklady na mzdy 

zaměstnanců, kteří nemohli vykovávat práci k jejímuž účelu byli najati, ale i náklady na jejich 

získání nebo náklady na vytvoření projektu k jehož realizaci vinou škodné události nedošlo. 

Ne nevýznamným představitelem marně vynaložených nákladů mohou být také náklady 

vynaložené na reklamu.  

V tomto smyslu se vyjádřil také Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí číslo 25 Cdo 

1807/2001 v němž přiznává povahu skutečné škody nákladům na mzdy a dalším souvisejícím 

nákladům, které zaměstnavatel vynaložil zbytečně „ Náklady na mzdy a další související 

náklady, které poškozený vynaložil zbytečně, tj. k jiné než zamýšlené činnosti, neboť jeho 

zaměstnanci nemohli vykonávat činnost, pro kterou byli zaměstnáni (nevykonávali ani jinou 

pracovní činnost ve prospěch poškozeného) představují skutečnou škodu.36 

Druhým pojmem, který bývá s často s pojmem „marně vynaložené náklady“ 

zaměňován a směšován je pojem „účelně vynaložené náklady“, který považuji za odpovídající 

obsahu zákonného ustanovení § 380 ObchZ. „Účelně vynaloženými náklady“ jsou náklady, 

které byly vynaloženy v příčinné souvislosti se škodnou událostí a podle mého názoru 

                                                 
35 Např. Pelikánová, I: Komentář k § 379 zák. č. 513/1991 Sb, ASPI,  
36 Vojtek, P.: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. Zn. 25 Cdo 1807/2001, Přehled judikatury ve věcech 
náhrady škody, ASPI 2006 
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odpovídají spíše Plívově pojetí formy skutečné škody spočívající ve vynaložených nákladech, 

které by za pravidelného běhu věcí nebylo nutno vynaložit. Souhlasíme v tomto případě 

s pojetím Marka, který náklady odpovídající ustanovení § 380 ObchZ. nazývá souvisícími 

(nebo souvisejícími) náklady a vnímá je do jisté míry jako samostatnou formu skutečné 

škody. Ačkoli by již z formulace § 379 ObchZ. bylo pravděpodobně možné dovodit, že 

takovéto náklady jsou součástí skutečné škody, nepovažujeme ustanovení § 380 ObchZ. za 

nadbytečné, ale pouze za speciální k § 379 ObchZ., které upřesňuje a činí bezpochybnou 

jednu z forem skutečné škody. Naopak jsem přesvědčen, že obdobné zákonné upřesnění by 

bylo přínosné také pro ostatní zmíněné formy skutečné škody. Obecně jsou účelně 

vynaloženými náklady náklady vzniklé v příčinné souvislosti se škodnou událostí, které by za 

obvyklého běhu věcí nebylo nutné vynakládat, vzniklé až po škodné události. Ve srovnání 

s tím je charakteristickým rysem marně vynaložených nákladů jejich vznik již před škodnou 

událostí. Typicky by takovými účelně vynaloženými náklady byly náklady na právní 

zastoupení v případě vymáhání škody nebo náklady na zjišťování rozsahu způsobené škody 

jako je znalecký posudek. 

Na druhé straně marně vynaloženými náklady mohou být např. investice do propagace 

užití nehmotných majetkových práv nebo nevyužité náklady na mzdy zaměstnanců (viz výše 

uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu37) 

Společné pro marně vynaložené a účelně vynaložené náklady, co je odlišuje od 

ostatních forem škody je však to, že aby byly uznány za škodu je nezbytné nejen, aby vznikly, 

ale také aby byly v době jejich vymáhání již vynaloženy. Na rozdíl od ostatních forem škody, 

kdy je rozsah náhrady stanoven podstatě teoretickým výpočtem zmenšení hodnoty majetku 

aniž by bylo nezbytné skutečně vynaložit prostředky na uvedení do původního stavu, je 

v případě marně a účelně vynaložených nákladů nezbytné, aby již vznikly, tedy byly 

vynaloženy. Pouhý vznik závazku na straně povinného nepostačuje k jejich uznání. 

Minimálně tento rozdíl odůvodňuje smysluplnost odlišování marně vynaložených nákladů a 

účelně vynaložených nákladů jako samostatné formy škody a současně může být obhajobou 

samostatné existence § 380 ObchZ. 

2.1.3 Majetek 

Přesnější definici obsahu pojmu skutečná škoda považuji za významnou zejména pro 

následné posuzování rozsahu náhrady škody. Bez teoretického zdůvodnění obsahu pojmu 

                                                 
37  Vojtek, P.: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. Zn. 25 Cdo 1807/2001, Přehled judikatury ve věcech 
náhrady škody, ASPI 2006 
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skutečná škoda může docházet k výkladovým nejasnostem a problémům. Pokud se pokusíme 

hledat východisko k vyložení obsahu pojmu skutečná škoda v obchodních vztazích a 

přijmeme ustálený výklad soudů, pak klíčovou roli bude hrát především obsah pojmu majetek 

poškozeného resp. majetková sféra poškozeného.  

V souladu s výkladem pojmu skutečná škoda ve stanovisku NS ČSSR uveřejněném 

pod č. 55/1971 ve sbírce rozhodnutí je za skutečnou škodu považováno zmenšení majetku 

poškozeného. S tím se lze bezpochyby ztotožnit, a proto, abychom mohli přesně vyložit 

pojem skutečná škoda, je nezbytné nejdříve vyložit pojem majetek, resp. určit co vše lze za 

majetek poškozeného považovat tak, aby mohlo vlivem škodní události dojít k jeho snížení.  

V současné právní úpravě se můžeme s definicí obsahu pojmu majetek setkat 

v obchodním zákoníku, který v § 6 odst. 1, uvádí, že obchodním majetkem podnikatele, který 

je fyzickou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva 

a penězi ocenitelné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání. 

Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho 

majetek.  

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud ČSSR formuloval svou dodnes používanou 

definici škody v době kdy ještě obchodní zákoník neexistoval a tím ani definice majetku 

v něm dnes obsažená, stojí za to uvést i další, širší, pojem, který v souvislosti s majetkem 

obchodní zákoník obsahuje, a to jmění resp. obchodní jmění. Obchodním jměním 

podnikatele, který je fyzickou osobou, je podle § 6.odst.2 ObchZ. soubor obchodního majetku  

a závazků vzniklých podnikáním. Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je pak 

podle téhož ustanovení obchodního zákoníku soubor jeho veškerého majetku a závazků.  

Z toho je zřejmé, že pojem jmění resp. obchodní jmění je širší než pojem obchodní 

majetek neboť obsahuje také závazky. 

Pokud přijmeme jednoduchý výklad a ztotožníme pojem majetku jak jej použil 

Nejvyšší soud ČSSR ve svém stanovisku zformulovaném roce 1970 s pojmem majetek jak jej 

definuje dnešní obchodní zákoník, bude vymezení uvedeného pojmu obchodním zákoníkem 

pro stanovování rozsahu náhrady škody v mnoha směrech klíčové. Jak je uvedeno v § 6 odst. 

1 výše uvedené vymezení obchodního majetku je významné a platné pro účely obchodního 

zákoníku. Z tohoto důvodu bude nezbytné abychom i při stanovení rozsahu skutečné škody 

v případech odpovědnosti za škodu posuzovaných podle obchodního zákoníku vycházeli z v 

obchodním zákoníku uvedeném vymezení pojmu majetek.  

Majetkem § 6 odst. 1 ObchZ. jsou tedy  
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- věci,  

- pohledávky a jiná práva  

- penězi ocenitelné jiné hodnoty  

Z textu § 6 odst. 1 ObchZ. i z obsahu pojmů jednotlivých složek majetku je zřejmé, že 

tento výčet je taxativní.  

A současně majetkem nejsou závazky.38. 

Pokusme se definovat jednotlivé součásti majetku resp. hledat jejich zákonné definice. 

A Věci v právním smyslu i 

Pojem věci není v obchodním ani občanském zákoníku definován. Občanský zákoník 

v §§ 119 až 121 ObčZ. pouze uvádí, že věci jsou movité a nemovité a nemovité věci dále 

specifikuje jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Dále občanský zákoník 

definuje součást věci a příslušenství věci. Podle právní teorie lze pro definici věcí v  právním 

smyslu podpůrně  použít § 13 zrušeného zákoníku mezinárodního obchodu (zákon 

č. 101/1963 Sb.), který považoval za věci v právním smyslu hmotné předměty a ovladatelné 

přírodní síly, které slouží potřebám lidí.39 Z této poměrně široké definice budeme vycházet i 

nadále. Podrobněji je pojem věci, zejména co se týče případných sporných otázek, vyložen 

také v rozsáhlé judikatuře.  

B Pohledávky a jiná práva 

Významnou součástí majetku v souladu s jeho definicí obsaženou v obchodním 

zákoníku jsou pohledávky a jiná práva. Pohledávka sama o sobě je právem, zákon však 

nevystačí pouze se zahrnutím pohledávek do majetku, ale výslovně uvádí také jiná práva než 

pohledávky.   

                                                 
38 Na tomto místě si dovolím zopakovat, že vycházím z obecně přijatého výkladu pojmu skutečná škoda jak je 
interpretován tuzemskou judikaturou a většinou právních  teoretiků, která vychází při posuzování skutečné škody 
z obsahu pojmu majetek ve smyslu majetku jak jej definuje obchodní zákoník a nikoli z pojmu majetku ve 
smyslu jmění, který je současným obchodním zákoníkem definován šíře. Je však potřeba podotknout, že 
formulace, kterou Nejvyšší soud ČSSR popsal skutečnou škodu je z roku 1970, tedy vznikla mnohem dříve než 
zákonné vymezení  pojmu majetek resp. obchodní majetek jak je uvedeno v obchodním zákoníku a je tudíž 
představitelné, že obsah pojmu majetek mohl být v době formulace stanoviska Nejvyššího soudu ČSSR mnohem 
blíže dnešnímu pojetí pojmu jmění (nebo také dále, ale prostě jinde). K tomu tématu se vyjadřuje mj. K. Eliáš ve 
svém článku „Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu I“ včetně odkazu na rozhodnutí 
prvorepublikového Nejvyššího soudu, jehož pojetí svědčí širšímu výkladu pojmu majetek a  zahrnuje do 
skutečné škody také závazky vzniklé poškozenému škodnou událostí.  
Diskuze na téma obsahu pojmu majetek jak by měl být chápan při určování skutečné škody, tj. zejména zda-li 
závazek vniklý poškozenému v příčinné souvislosti se škodnou událostí je součástí škody ač nebyl zaplacen , 
přesahuje rozsah této práce.   
39 Srov. Knapová, M., Švestka, J. a kol.: „Občanské právo hmotné“, svazek I, díl první, třetí aktualizované a 
doplněné vydání, ASPI Publishing, s.r.o., 2002 nebo Nesnídal, J. a kol.: „rejstřík pojmů obchodního práva“, 
heslo „majetek“, www.sagit.cz 
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Pohledávkou je právo na plnění. Základní právní vymezení obsahu pojmu pohledávka 

je třeba hledat v občanském zákoníku, zejména pak v § 488 ObčZ., které definuje závazkový 

vztah. Pohledávkou je právo na plnění, které vzniká věřiteli od dlužníka na základě 

závazkového vztahu a dlužníkovy vzniká závazek. Závazky vznikají z právních úkonů, 

zejména pak ze smluv, jakož i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných 

skutečností uvedených v zákoně. Z toho lze a contrario  § 489 ObčZ. dovodit, že i pohledávky 

vznikají z právních úkonů, zejména pak ze smluv, jakož i ze způsobené škody, 

z bezdůvodného obohacení a jiných skutečností uvedených v zákoně.  

Obsahem pohledávek je, podle § 494 ObčZ., právo požadovat od dlužníka splnění jeho 

povinnosti něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět.  

Z uvedeného se můžeme pokusit o následující definici pohledávky: Pohledávkou je 

právo věřitele, vzniklé z právních úkonů, zejména pak ze smluv, jakož i ze způsobené škody, 

z bezdůvodného obohacení a jiných skutečností uvedených v zákoně, aby dlužník něco dal, 

konal, něčeho se zdržel nebo něco konal.  

Takto definované pohledávky, jsou-li současně penězi ocenitelné, můžeme považovat 

za součást majetku také pro účely náhrady škody. Ačkoli je znak ocenitelnosti penězi 

výslovně uveden pouze pro jiné hodnoty, které jsou součástí majetku, považuji z dikce 

uvedeného odstavce za přirozené, že požadovaná ocenitelnost penězi resp. jinak řečeno, 

možnost vyjádřit hodnotu konkrétní součásti majetku všeobecným ekvivalentem, tedy penězi, 

se vztahuje na všechny uvedené složky majetku.  

Jinými právy, která jsou součástí majetku a současně nejsou pohledávkami budou 

zejména majetková práva k nehmotným statkům.  

C Penězi ocenitelné jiné hodnoty 

Součástí majetku však mohou být i hodnoty, které nelze podřadit ani pod věci, 

pohledávky nebo jiná práva, tak jak jsem se je pokusil popsat výše, a přesto můžou 

představovat významnou součást, někdy dokonce jedinou, majetku daného subjektu. 

Představme například nikoli ojedinělý jev, obchodní společnost jejímž jediným majetkem je 

vlastnictví obchodního podílu jiné společnosti.  

Penězi ocenitelnou jinou hodnotou budou především obchodní podíly, které subjekt 

majetku vlastní.  

2.1.4 Složky skutečné škody 

Na základě výše uvedené argumentace lze členit skutečnou škodu na následující 
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složky:  

 

Majetková újma 

- majetková újma způsobená na věci (zničení, ztráta, poškození, znehodnocení,  

- majetková újma způsobená na pohledávkách a jiných právech (ztráta, znehodnocení, 

snížení, nemožnost využít) 

- majetková újma způsobená na jiných penězi ocenitelných hodnotách (znehodnocení, 

snížení, nemožnost využít) 

Související náklady 

- marně vynaložené náklady (vynaložené náklady související s majetkem)  

- účelně vynaložené náklady (vynaložené náklady související se způsobenou škodou) 

Při posuzování rozsahu způsobené škody bude nezbytné zjišťovat rozsah skutečné 

škody spočívající ve zmenšení majetku způsobeného škodnou na majetku jako celku, který je 

tvořen každou z těchto složek.  Je třeba vnímat majetek v celém jeho rozsahu s přihlédnutím 

k jeho struktuře a vzájemnému propojení jeho jednotlivých složek . Posuzování majetkové 

újmy jako snížení hodnoty pouze jedné ze složek majetku nebo dokonce pouze jednotlivé věci 

bez ohledu na její vztahy k ostatním složkám a celku jako takovému může být vytrháváním 

jednotlivostí z celého kontextu majetku a může směřovat k nesprávnému posouzení věci. 

Bohužel, jak si ukážeme dále, praxe soudního rozhodování ve věcech náhrady škody, se 

přiklání spíše k variantě vnímání majetku v jeho jednotlivosti a posuzování rozsahu 

majetkové újmy způsobené škodnou událostí bez ohledu na majetek jako celek. 

2.1.5 Majetková újma způsobená na věci (zničení, ztráta, poškození, znehodnocení, 

Obecná úprava náhrady škody v obchodním zákoníku blíže neurčuje co je myšleno 

skutečnou škodou a ušlým ziskem, ale v § 368 odst. 2 ObchZ., který je součástí úpravy 

věnované prodlení dlužníka je uvedeno, že škodou na věci ve smyslu tohoto zákona je ztráta, 

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to z jakých příčin k nim došlo. 

Z tohoto ustanovení lze dovodit bližší definici škody na věci také pro obecnou úpravu    

náhrady škody podle obchodního zákoníku. 

Dalším upřesňujícím ustanovením, které blíže charakterizuje rozsah náhrady škody 

v případě poškození, ztráty, zničení nebo znehodnocení věci, je ustanovení § 443 ObčZ., které 

bude subsidiárně použitelné i v obchodních vztazích a které říká, že při určení výše škody na 

věci se vychází z ceny v době jejího poškození.  
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Výklad pojmu skutečná škoda v případě škody na věci se stává poněkud sporným 

zejména při praktické aplikaci výše uvedených norem resp. judikátů, a to zejména při 

posuzování rozsahu skutečné škody  na věcech použitých a opotřebovaných. Přičemž 

v případě škody na věci je zcela převažující část škod způsobena právě na věcech použitých a 

opotřebovaných. Přestože zmíněná problematika bude mít významnější místo v kauzách 

náhrady škody spadajících do problematiky občanskoprávní (zejména proto, že nejčastějšími 

případy bývají škody způsobené při haváriích vozidel, které budou řešeny i v případě 

podnikatelů při jejich podnikatelské činnosti dle § 420a případně § 427 an. ObčZ.) , lze si 

představit i situace, které budou subsumovány pod ustanovení  obchodního zákoníku. Na 

samotném stanovení rozsahu skutečné škody to v podstatě nic nemění neboť úprava rozsahu 

skutečné škody je v občanském i obchodním zákoníku v zásadě totožná (srov. § 442 ObčZ. a 

§ 379 ObchZ.).  

V čem problém spočívá. Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích (např. 25 Cdo 

1629/2002 a 25 Cdo 347/2000) opakovaně judikoval, že skutečná škoda na věci opotřebované 

a použité se rovná hodnotě součástek a prací nutných  opravě věci snížené o amortizaci 

odpovídající rozsahu opotřebení věci „…Jestliže v posuzovaném případě odvolací soud výši 

náhrady škody vzniklé poškozením ojetého vozidla žalobkyně určil podle nákladů potřebných 

k jeho uvedení do stavu před poškozením, tedy s přihlédnutím k hodnotě vozidla podle jeho 

stavu před havárií stanovil rozsah poškození a za výši škody pak vedle hodnoty práce na 

opravě považoval hodnotu náhradních součástek nutných k opravě sníženou o tzv. amortizaci 

korespondující s rozsahem opotřebení vozu, vyložil otázku rozsahu náhrady škody v souladu s 

ustanovením § 442 obč. zák.“ 40. 

Obdobně se vyjádřil Nejvyšší soud ČR také ve svém rozhodnutí 25 Cdo 1629/2000, 

v jehož zdůvodnění uvádí „U škody vzniklé na věci použité a částečně opotřebované pak musí 

být přihlédnuto k obecné ceně věci v době poškození a k rozsahu poškození, přičemž od 

částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení 

vozidla jeho opravou oproti původnímu stavu (v opačném případě by poškozenému vznikalo 

bezdůvodné obohacení zhodnocením věci, pokud by opotřebené součásti byly nahrazeny 

součástmi novými). 

Nelze proto přisvědčit námitce dovolatele, že skutečnou škodou jsou náklady nezbytně 

nutné k novému pořízení věci i tehdy, pokud přesahují cenu věci v době škody. Odvolací soud 

v posuzovaném případě při určení výše škody vzniklé poškozením ojetého vozidla žalobce 

                                                 
40 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR číslo 25 Cdo 347/2000, www.resourcecity.com  
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vycházel z nákladů potřebných k jeho uvedení do stavu před poškozením [hodnota náhradních 

součástí (sedadel) nutných k opravě a hodnota práce na provedení opravy], přihlédl přitom k 

hodnotě vozidla podle stavu před jeho zajištěním a při vyčíslení výše náhrady hodnotu nové 

součásti snížil o částku odpovídající opotřebení dosavadní poškozené věci (instalací nových 

sedadel se vůz zhodnotil o rozdíl mezi hodnotou nových a starých sedadel)“41  

S tímto pojetím Nejvyššího soudu ČR při stanovování rozsahu náhrady skutečné 

škody nesouhlasí někteří autoři, kteří se problematice náhrady škody věnují. Argumentaci 

proti takovému zjednodušenému pojetí stanovování rozsahu náhrady škody podal např. Karel 

Eliáš42 a s rozhodováním Nejvyššího soudu ČR polemizují také JUDr. Vašíček a Dan 

Dvořák43 a vytýkají mu při posuzování skutečné škody v uvedených rozhodnutích zejména 

zjednodušené chápání pojmu majetek a stanovování rozsahu náhrady škody při poškození 

věcí opotřebených a použitých na hodnotu ceny náhradních dílů k jejich opravě potřebných, 

ale sníženou o amortizaci odpovídající použití poškozené věci. Polemiku posledně 

jmenovaných autorů použiji pro výklad svého názoru na problematiku stanovování rozsahu 

náhrady skutečné škody na věci použité a opotřebované. 

Pokud odhlédneme od ústavně právní roviny argumentace, kterou výše uvedení autoři 

podávají a jejímž účelem je zejména uvést do celkového kontextu konkrétní právo na náhradu 

škody jak je formulováno v soukromoprávních zákonných předpisech a vykládáno soudy, 

s obecnými ústavními principy práva na ochranu vlastnictví, a zůstaneme u argumentace 

v rovině soukromého práva, musím souhlasit s mnohými argumenty zde uvedenými a 

zejména s celkovým postojem autorů zpochybňujícím výše zmíněná rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR. Současně však musím některé jejich argumenty odmítnout. Základním 

východiskem zmíněných autorů je rozpor v chápaní hodnoty majetku jednak v  jeho pouze 

účetní hodnotě, což je stanovisko vyplývající z uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a 

jednak jako  ekonomické kategorie, u níž je podstatná nejen její výše, ale také struktura, což je 

stanovisko, které zastávají sami. „ Sice lze určit jakousi, zpravidla hypotetickou, úhrnnou 

hodnotu majetku, nicméně ekonomickou kauzou vlastnictví je uspokojování životních potřeb 

vlastníka a úhrnná hodnota jeho majetku je vlastníkovi pramálo platná, není-li majetek 

správně strukturován. (…) Poškozenému není nijak k užitku, že se jeho celkový majetek koupí 

nového automobilu nezmenšil, jestliže měl původně v plánu užívat nadále svou „ojetinu“ a 

                                                 
41 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1629/2000, www.profiprávo.cz 
42 Eliáš, K.: Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu II, pravniradce.ihned.cz, 24.1.2008, 
Economia, a.s.  
43 Vašíček, M., Dvořák,D.: K pojmu skutečné škody na věci použité a opotřebené, Právní rozhledy, 2003 č. 11, 
Nakladatelství C.H.Beck 
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disponibilní zdroje alokovat na zahraniční dovolenou.“44.   

Jestliže tedy soudy stanovením výše náhrady škody poskytují ochranu vlastnictví tak, 

jak jim ukládá ústavní pořádek České republiky, musejí přihlížet nejen k tomu, aby náhrada 

poskytnutá škůdcem dostačovala k doplnění agregovaného majetku poškozeného do původní 

výše, ale aby též umožňovala účelnou a přiměřenou obnovu struktury tohoto majetku tak, aby 

mohl být nadále užíván nejméně v takové míře a takovým způsobem jako před poškozením. 

Jen takový výklad je totiž konformní jak s ústavním pořádkem ČR, tak s účelem právní 

úpravy odpovědnosti za škodu. Jakýkoli jiný postup naopak vede k tomu, že soud poskytne 

vlastníkovi ochranu jeho práv jen částečnou, protože ochrání jeho vlastnictví jen objemově a 

nikoli strukturálně 

Není po právu argument soudů (a škůdců), že při respektování navrhovaného postupu 

by zpravidla docházelo k tomu, že se celkový majetek poškozeného zvýší nad hodnotu, kterou 

měl před poškozením. Majetek poškozeného tvoří komplex věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot, jejichž celková hodnota není dána prostým součtem jejich dílčích hodnot, ale též 

oceněním jejich vzájemných vazeb a jejich struktury. Dojde-li k poškození věci, není celkový 

majetek poškozeného snížen pouze o hodnotu této věci, ale rovněž o částku vyjadřující 

narušení vazeb v majetku poškozeného, protože majetek poškozeného zhoršil svou funkčnost 

jako celek. K obnovení původní hodnoty majetku poškozeného tak dojde teprve tehdy, až je 

tento majetek ve svém úhrnu schopen jako celek plnit funkce, které plnil před poškozením. 

Dokud tomu tak není, je hodnota majetku nižší než před poškozením, a vlastnické právo tedy 

nebylo dostatečně ochráněno.  

Až potud lze se stanoviskem a argumentací Vašíčka a Dvořáčka v podstatě souhlasit. 

Majetek je v rozhodování Nejvyššího soudu ČR, jak vyplývá z uvedených rozhodnutí, 

skutečně chápan zjednodušeně a při rozhodování o rozsahu náhrady škody je skutečná škoda 

stanovována výhradně s použitím nejjednodušších matematických operací součet, rozdíl, 

děleno, bez přihlédnutí ke kvalitativním parametrům majetku, jeho struktuře a vzájemného 

propojení jednotlivých součástí, tzn. hodnota věci před škodní událostí se rovná  hodnota věci 

po škodní události plus součet ceny náhradních dílů potřebných k opravě krácený v poměru 

odpovídajícím amortizaci věci před škodní událostí.  

V další části své argumentace se autoři zmíněné statě zabývají právě nedostatečným 

akcentováním změn ve struktuře majetku poškozeného, k němuž nutně dochází vlivem škodní 

události, v uvedených rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR. „Pokud poškozený peníze získané 

                                                 
44 tamtéž 
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jako náhradu škody doplní z vlastních zdrojů (je-li to vůbec možné) a pořídí náhradní věc, je 

jeho majetek naopak strukturálně znehodnocen tím, že v něm ubylo disponibilních zdrojů. 

Může se tak snadno stát, a to i za předpokladu, že je náhradní věc hodnotnější než věc 

původní opotřebená a zničená, že majetek je po pořízení náhradní věci méně hodnotný než 

před jejím pořízením, protože likvidní zdroje v majetku představují hodnotu výrazně vyšší, než 

jaká je hodnota těchto prostředků alokovaných v nové věci“45. Podle mého názoru v tomto 

případě uvedená argumentace pomíjí podstatnou část významu institutu náhrady škody, a to, 

že principem náhrady škody, tedy alespoň při náhradě škody skutečné, je uvedení majetku 

poškozeného v předchozí stav formou peněžní restituce. Jak uvádí i výše citované a dodnes 

platné stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR z roku 1970 „Touto skutečnou škodou je nastalé 

zmenšení (úbytek) majetku poškozeného; představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k 

uvedení v předešlý stav…“46 . Náhrada škody nemá přinést poškozenému nic víc (a nic méně) 

než uvedení jeho majetku v předchozí stav a účelem institutu náhrady škody a jeho zákonné 

úpravy není, aby si poškozený pořizoval náhradní věc v kvalitě a hodnotě vyšší než jakou měl 

před škodní událostí. Učiní-li tak, nelze důsledky ve změně struktury jeho majetku přisuzovat 

škodní události, ale svobodnému rozhodnutí poškozeného, který se zcela dobrovolně k 

takovéto změně  struktury svého majetku rozhodne.  

Podobně a ze stejných důvodů je pak třeba nesouhlasit i s argumentací Vašíčka a 

Dvořáčka v závěru textu jejich článku, v němž požadují zohlednění zásahu do autonomie vůle 

poškozeného při stanovování náhrady škody  „Jiným, neméně významným hlediskem, které je 

potřeba při stanovování výše náhrady škody brát v úvahu, je hledisko zohledňující rovnost 

účastníků soukromoprávních vztahů a na něj navazující princip autonomie vůle uplatňující se 

při činění právních úkonů. Je třeba bezvýhradně trvat na tom, že nikdo nemůže v rámci 

občanskoprávních vztahů vnutit jinému svou vůli a přinutit ho, aby konal něco, co zákon 

neukládá. (.) Dojde-li k poškození věci patřící do majetku vlastníka, je narušena i jeho 

„vlastnická vůle“, dojde ke změně jejího obsahu, protože vlastník již nemůže s majetkem 

provádět to, co původně zamýšlel. Pokud dojde k přiznání náhrady škody pouze ve výši 

izolovaného znehodnocení poškozené věci, dochází tak k situaci, kdy škůdce nepřímo vnucuje 

vlastníkovi vůli, kterou si tento svobodně nevytvořil. Kdyby nikdy k poškození jeho věci 

nedošlo, vlastníka by nikdy ani nenapadlo, aby opotřebenou věc prodal, utržené peníze 

doplnil vlastními zdroji a pořídil si obdobnou věc, jenže novou. I kdybychom připustili 

                                                 
45 Vašíček, M., Dvořák,D.: K pojmu skutečné škody na věci použité a opotřebené, Právní rozhledy, 2003 č. 11, 
Nakladatelství C.H.Beck 
46 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR vydané dne  18.11.1970 pod č. Rc 55/71 (Cpj 87/70), Sb.NS 71, 7:339, 
ASPI 
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nesmyslný názor, že takovýmto úkonem byla zachována výše majetku poškozeného, je třeba 

trvat na tom, že bylo dotčeno vlastnické právo, protože vlastník byl nucen udělat změnu ve 

struktuře svého majetku, kterou nikdy nezamýšlel a kterou provést nechtěl.“47. 

V tomto případě autoři výše uvedené citace zcela ignorují, že poškozený má obvykle 

možnost, aby prostřednictvím náhrady škody uvedl svůj majetek do původního stavu a je 

pouze na jeho svobodné autonomní vůli, zda-li se rozhodne použít prostředky takto získané 

jinak nebo se rozhodne obnovit svůj původní majetek na kvalitativně příp. kvantitativně vyšší 

úrovni a k tomu doplnit prostředky přiznané mu jako náhrada škody dalšími prostředky ze 

svého majetku. Samozřejmě, že určitě budou existovat případy, v nichž je svobodné 

autonomní rozhodování poškozeného determinováno objektivním  omezením trhu, který 

nemusí nabízet odpovídající součásti nezbytné k uvedení věci do předchozího stavu ve stejné 

podobě, ale to nepřísluší řešit soudu. Ale pokud se vrátíme k právní větě uvedené ve 

stanovisku Nejvyššího soudu ČSSR z roku 1970 již dvakrát zde citované, která zjednodušeně 

říká, že skutečnou škodou jsou majetkové hodnoty nezbytné k uvedení v předešlý stav, 

uvědomíme si lépe význam institutu náhrady škody, kterým je obnovení původního stavu, 

stavu před škodní událostí. I když současná zákonná úprava náhrady škody preferuje 

majetkovou restituci před naturální, tak jak občanský zákoník (§ 442 odst. 2) tak i obchodní 

zákoník (§ 378) umožňují poškozenému žádat o uvedení svého majetku do stavu před škodní 

událostí v plné míře formou naturální restituce a přenést tak případné problémy s objektivními 

omezeními trhu na škůdce.  

Ale vraťme se ještě jednou k textu Vašíčka a Dvořáka a uveďme argument, se kterým 

souhlasím, a který může snad být i postačujícím k tomu, abychom výše zmíněná rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR považovali přinejmenším za sporná. „Soudy rovněž často chybují, když 

nedostatečně zohledňují fakt, že poškozená věc byla příslušenstvím nebo dokonce součástí 

věci hlavní. Dochází tak až k nepřirozené separaci poškozených věcí na „součástky“, kdy je 

zvlášť a izolovaně oceněna každá jednotlivá součástka a z oceněných opravených či 

vyměněných součástek je pak (právně) smontována zpět poškozená věc. To je chybný postup, 

který není konzistentní s § 120 a § 121 ObčZ., které jasně stanoví, co je součástí a 

příslušenstvím věci. Zejména v případě škod na automobilech a jiných technologických 

celcích je třeba důsledně trvat na tom, že dojde-li ke zničení či poškození součásti, je 

poškozen celek, tedy např. zničení nárazníku automobilu je správné kvalifikovat ne jako 

zničenou věc – nárazník, ale jako poškozenou věc – automobil. Důsledky pro výši náhrady 
                                                 
47 Vašíček, M., Dvořák, D.: K pojmu skutečné škody na věci použité a opotřebené, Právní rozhledy, 2003 č. 11, 
Nakladatelství C.H.Beck 
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škody jsou velké. Pokud bychom výše popsaný příklad hodnotili jen jako zničený nárazník 

(součást věci), náhrada škody může dosáhnout maximálně cenu nového nárazníku. Snížení 

hodnoty automobilu vlivem toho, že na něm byl z důvodu poškození měněn nárazník či jiné 

jeho součásti, však může být až řádově vyšší.“48 

Z některých judikátů se zdá, že Nejvyšší soud ČR ve svém posuzování obvykle nebere 

v úvahu nakolik se změní hodnota poškozené věci již samotným zásahem do své podstaty a 

nakolik se změní její hodnota právě výměnou (opravou) původních poškozených dílů, které 

byly její funkční součástí ve smyslu součásti věci dle § 121 odst. 1. ObčZ. A přitom jsou 

teoretická východiska Nejvyššího soudu ČR v podstatě správná. Ve zdůvodnění svého 

rozhodnutí ve věci 25 Cdo 214/2002 Nejvyšší soud ČR vykládá podstatu skutečné škody a 

rozsahu její náhrady mnohem precizněji, než ve výše uvedených rozhodnutích „… vyjadřuje-

li se škoda srovnáním majetkového stavu poškozeného před a po poškození, pak i rozsah 

náhrady v penězích musí zohledňovat výši prostředků (vyjádřenou v penězích) nutnou k 

obnovení původního majetkového stavu. U škody vzniklé na věci použité a částečně 

opotřebované pak musí být přihlédnuto k obvyklé ceně věci v době poškození a k rozsahu 

poškození, přičemž od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka 

odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu (v opačném případě by 

poškozenému vznikalo bezdůvodné obohacení zhodnocením věci, pokud by opotřebené 

součásti byly nahrazeny součástmi novými) (…) Cena obvyklá pak představuje cenu, za 

kterou lze v daném místě a čase koupit náhradní věc (obecnou cenu), a nikoli účetní hodnotu 

poškozené věci vyjádřenou odečtem amortizace od pořizovací ceny věci, která nerespektuje 

užitnou hodnotu věci k okamžiku jejího poškození.“49  V praktickém životě je obvykle cena 

obvyklá u havarovaného automobilu, byť zcela opraveného za použití nových dílů, nižší než 

cena obvyklá téhož vozu, který nikdy poškozený nebyl. Z toho vyplývá, že v praktickém 

životě je hodnota majetku vyjádřena nejen hodnotou součástek z nichž se věc skládá 

s přihlédnutím k jeho opotřebení, ale také z neporušenosti funkčního celku. Úvaha o 

neoprávněném obohacení, které by připadlo poškozenému v případě přiznání náhrady škody 

v rozsahu hodnoty dílů potřebných k uvedení věci do původního stavu je sama o sobě 

správná, ale neobstojí bez úvahy o snížení hodnoty majetku, k němuž došlo v důsledku 

narušení celku a nezbytnosti zásahu do takového funkčního celku. Tudíž je třeba trvat na 

obnovení majetkového stavu před poškozením a náhrada skutečné škody by měla být taková, 

                                                 
48 Vašíček, M., Dvořák, D.: K pojmu skutečné škody na věci použité a opotřebené, Právní rozhledy, 2003 č. 11, 
Nakladatelství C.H.Beck 
49 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 214/2002, www.profiprávo.cz 
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aby hodnota (cena obvyklá) věci po opravě dosahovala hodnoty (ceny obvyklé) věci před 

opravou. Teprve rozdíl v hodnotě věci před opravou a po opravě je možné považovat za 

případné neoprávněné obohacení a v této části je třeba náhradu škody snížit. Rozhodujícím 

důkazem při rozhodování soudu o rozsahu náhrady škody způsobené na věci použité a 

opotřebené bude obvykle posudek znalce, který za použití metod oceňování stanoví cenu věci 

v okamžiku škodné události a cenu věci po škodné události a stejným způsobem může 

stanovit cenu věci po opravě resp. po uvedení do původního stavu (ať už skutečné nebo 

hypotetické). Není nic jednoduššího než z takto znaleckým posudkem stanovených cen dospět 

k rozsahu náhrady skutečné škody.  Nezbytností je samozřejmě použití stejných oceňovacích 

metod pro stanovování hodnoty věci před opravou a po opravě.  

V praxi jsou ale obdobné případy řešeny obvykle odlišně. Soudní znalec určí 

znaleckým posudkem hodnotu věci před poškozením, hodnotu dílů nutných k uvedení věci 

v předchozí stav a hodnotu nákladů na opravu. Soud pak rozhodne o náhradě skutečné škody 

ve výši rovnající se hodnotě dílů nutných k uvedení věci do stavu před poškozením snížené o 

částku odpovídající opotřebení dosavadní poškozené věci a hodnotě nákladů na opravu. Ale to 

nestačí! Je nezbytné, aby znalec stanovil hodnotu věci po uvedení ve stav v době poškození 

(po opravě) a soud by měl cenu dílů použitých při opravě snížit pouze o částku o niž bude 

hodnota věci po uvedení ve stav v době poškození převyšovat hodnotu věci v době poškození. 

Tento postup je v detailech odlišný od postupu používaného soudy, ale myslím si, že 

konformnější se smyslem zákonné úpravy institutu náhrady škody v soukromoprávních 

předpisech. Pokud zde hovořím o rozhodovací praxi soudů, mám na mysli zejména 

rozhodování Nejvyššího soudu z jehož judikátů jsem čerpal. Lze ale nalézt i rozhodnutí soudů 

nižší instance, které chápou podstatu stanovování škody na věci opotřebené a použité a 

rozhodují v souladu se zde naznačeným pojetím a do jisté míry v rozporu s pojetím 

Nejvyššího soudu. V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci 25 Cdo 1952/2006 v němž sice 

šlo o určení zda DPH je součástí náhrady škody či nikoli, ale ponecháno v platnosti bylo 

určení výše škody soudem první instance způsobem, který zcela odpovídá mému zde 

předkládanému názoru „Ze znaleckého posudku ustanoveného znalce vzal soud za prokázané, 

že obecná cena vozidla před havárií byla 159 200,-Kč bez DPH, s 22% DPH 194 200,-Kč. 

(…) Celkové náklady na opravu vozidla uvedením do předešlého stavu činily dle vyúčtování 

částku 122 481,80 Kč. Znaleckým posudkem soudem ustanoveného  znalce bylo prokázáno, že 

dodání nových náhradních dílů dle dodacího listu a provedení prací bylo v souladu 

s poškozením vozidla, přičemž byly dodány jen ty náhradní díly, které byly autohavárií 

poškozeny. Po provedené opravě pak byla obecná cena vozidla stejná jako před nehodou, tedy 
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159 200,-Kč bez DPH, s 22% DPH 194 200,-Kč, a výše majetkové újmy vzniklá pojistnou 

událostí je rovna nákladům na opravu vozidla, tj. částce, která byla účtována fakturou.“50  

V tomto případě podle mého názoru postupoval soud při stanovení rozsahu náhrady škody 

správně. Žádná amortizace nových náhradních dílů, ale stanovení ceny obvyklé věci po 

opravě.  

Takové pojetí stanovení náhrady škody by se blížilo pojetí škody, o němž jsem se 

zmínil již v kapitole pojednávající o vymezení skutečné škody v judikatuře. Podle mého 

názoru lze současné ustanovení zákona (§§ 373 a 378 ObchZ. a §442 a 443 ObčZ.) vyložit tak 

(a možná pouze tak), že skutečnou škodou je majetková újma, zmenšení majetkového stavu, 

úbytek majetku způsobené škodnou událostí a vyjádřené všeobecným ekvivalentem (penězi) a 

v tomto rozsahu je také stanovena povinnost k její náhradě. Vše stanoveno a nahrazeno 

v penězích. Uvedení v předešlý stav případně náklady na uvedení v předešlý (rozuměj 

fyzický) stav mají místo pouze pro případ požádá-li o to poškozený a je-li to možné a obvyklé 

resp. účelné. V tomto pojetí skutečné škody pak bude lhostejno jaká je cena hypotetických či 

skutečných náhradních dílů a cena hypotetické či skutečné práce nutnéh na hypotetickou či 

skutečnou opravu věci, protože nás resp. soudce bude zajímat peněžní vyjádření majetkového 

stavu poškozeného před škodnou událostí a peněžní vyjádření majetkového stavu 

poškozeného po škodní události v okamžiku rozhodování soudu. Rozdíl mezi těmito 

majetkovými stavy v peněžním vyjádření je skutečnou škodou. Tento rozdíl by měl být 

škůdce povinen uhradit. Na žádnou amortizaci náhradních dílů a bezdůvodné obohacení zde 

není místo. Převedeno do konkrétního příkladu by soud měl znaleckým posudkem zjistit 

majetkový stav poškozeného před škodnou událostí v peněžním vyjádření (obvyklou cenu 

vozu, stavby, aj.) a majetkový stav poškozeného v rozhodném okamžiku po škodné události, 

opět v peněžním vyjádření, (cenu obvyklou poškozeného vozu, poškozené stavby, atd.) a 

rozdíl bude představovat skutečnou škodu, kterou bude škůdce povinen nahradit (plus ušlý 

zisk). K takovému pojetí svádí také posuzování dalších součástí skutečné škody, které nejsou 

věcmi, tedy posuzování majetkové újmy způsobené na pohledávkách a jiných právech a 

majetkové újmy způsobené na jiných penězi ocenitelných hodnotách. V těchto případech 

bude stanovování způsobené škody prostřednictvím nákladů nezbytných k uvedení 

v předchozí (fyzický) stav často zcela nemožné a jedinou možností bude právě peněžní 

ohodnocení majetkového stavu poškozeného před a po škodné události.  

Na podporu uvedeného názoru lze odkázat také na ustanovení § 368 odst. 3 ObchZ.,, 
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které pro případy stanovení rozsahu náhrady škody na věci vzniklé věřiteli při prodlení 

dlužníka stanoví, že pro náhradu škody je rozhodující snížení hodnoty věci s přihlédnutím 

k cenovým poměrům v době vzniku škody na věci. Ačkoli je toto ustanovení speciálním 

k obecné úpravě škody, lze z něj dovodit, že smyslem obecné úpravy náhrady škody na věci 

je v obchodním zákoníku myšleno skutečně vyrovnání majetkového stavu v okamžiku škodné 

události bez ohledu na náklady potřebné k uvedení věci do původního stavu.  

Na závěr této kapitoly bych rád ještě poznamenal, že tímto nepovažuji danou 

problematiku za vyčerpanou, neboť by bylo možné se zabývat také škodou způsobenou na 

věci ve smyslu věci jako součásti majetku a dopadu takové škody právě na majetek jako 

celek. Podrobnější zkoumání uvedených otázek však přesahuje rámec této práce.  

2.1.6 Majetková újma způsobená na pohledávkách a jiných právech (ztráta, 

znehodnocení, snížení, nemožnost využít  

Jak jsem již uvedl výše, jednou z forem skutečné škody, jejíž náhrada připadá v úvahu, 

je náhrada škody způsobená omezením nebo nemožností vykonávat určitá majetková práva. 

Pro určování rozsahu skutečné škody pak bude zcela jistě nezbytné vymezení obsahu této 

formy skutečné škody, zejména pak samotného pojmu majetkové právo. Podle § 118 odst. 1 

ObčZ. jsou předmětem občanskoprávních vztahů věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Podle 

§ 6 odst. 1 tvoří obchodní majetek podnikatele věci, pohledávky a jiná práva a penězi 

ocenitelné jiné hodnoty. Z uvedených zákonných definic je zřejmé, že zákonné vymezení 

předmětu občanskoprávních vztahů a předmětu obchodního jmění je velmi podobné. Liší se 

v tom, že obchodní zákoník podrobněji upřesňuje obecnější termín práva na pohledávky a jiná 

práva a jiné majetkové hodnoty  Jak již bylo uvedeno, majetek zahrnuje věci, pohledávky, 

nehmotná práva a jiné majetkové hodnoty. Skutečnou škodu ve formě škody na věci jsem 

popsal již v předchozím textu. Skutečnou škodou způsobenou ztrátou, znehodnocením, 

snížením nebo nemožností využít pohledávky nebo jiných práv bude opět snížení 

majetkového stavu poškozeného způsobené škodní událostí. Ačkoli v tomto případě ani 

obchodní zákoník ani občanský zákoník nehovoří o cenách, v nichž je potřeba tento majetek 

stanovovat, lze předpokládat, že stejně jako v případě škody způsobené na věci použijeme 

analogicky ustanovení § 443 ObčZ. a také cenu pohledávek a jiných práv budeme určovat 

podle ceny v době jejích poškození, přičemž stejně jako v případě škody na věci se bude 

jednat o cenu obvyklou. Cenou obvyklou v případě peněžitých pohledávek bude jejich 

nominální hodnota případně rozšířená o příslušenství, cenou obvyklou v případě nepeněžitých 

pohledávek bude cena obvyklá stanovená obvykle znaleckým posudkem podle oceňovacích 
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metod stanovených zákonem. 

Ačkoli je nezbytné uvést škodu způsobenou na pohledávkách a jiných právech mezi 

formami skutečné škody, prakticky bude její význam a uplatňování mnohem častěji součástí 

uplatňování škody v podobě ušlého zisku, neboť již samotnou podstatou pohledávek jako 

práva na plnění je plnění k němuž nedošlo ačkoli dojit mělo nebo k němuž teprve dojít má a 

vlivem škodní události nedojde. Tak také ve většině případů judikatura tuto škodu takto 

posuzuje.  

2.1.7 Majetková újma způsobená na jiných penězi ocenitelných hodnotách 

(znehodnocení, snížení, nemožnost využít) 

Jinými penězi ocenitelnými hodnotami jsou zejména obchodní podíly na obchodních 

společnostech (typicky obchodní podíl na společnosti s ručením omezením), ale i některá 

práva vyplývající z duševního vlastnictví. Škodní událostí může dojít zejména  

k znehodnocení nebo nemožnosti  využití těchto práv.  

2.1.8 Marně vynaložené náklady (vynaložené náklady související s majetkem)  

Marně vynaložené náklady jsou náklady, které již byly vynaloženy v souvislosti 

s majetkem nebo budoucím majetkem poškozeného. Jedná se o náklady, které byly 

vynaloženy na získání majetku (ve smyslu věci i majetkového práva, jiného práva a jiné 

majetkové hodnoty) nebo na jeho užití, a v důsledku škodné události jejíž příčinou bylo 

zmenšení majetku nebo nenabytí majetku, došlo také k znehodnocení tedy marnému 

vynaložení těchto nákladů. Majetkem je také v tomto případě potřeba rozumět majetek 

v celém jeho rozsahu jak bylo vyloženo výše Typicky se může jednat např. o náklady 

vynaložené na zprostředkovatelské provize, náklady na mzdy zaměstnanců, kteří nemohli 

vykovávat práci k jejímuž účelu byli najati, ale i náklady na jejich získání nebo náklady na 

vytvoření projektu k jehož realizaci vinou škodné události nedošlo. Ne nevýznamným 

představitelem marně vynaložených nákladů mohou být také náklady vynaložené na reklamu.  

V tomto smyslu se vyjádřil také Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí číslo 25 Cdo 

1807/2001 v němž přiznává povahu skutečné škody nákladům na mzdy a dalším souvisejícím 

nákladům, které zaměstnavatel vynaložil zbytečně „ Náklady na mzdy a další související 

náklady, které poškozený vynaložil zbytečně, tj. k jiné než zamýšlené činnosti, neboť jeho 

zaměstnanci nemohli vykonávat činnost, pro kterou byli zaměstnáni (nevykonávali ani jinou 
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pracovní činnost ve prospěch poškozeného) představují skutečnou škodu.51  

Marně vynaložené náklady se mohou vztahovat jak k majetku, který již je ve 

vlastnictví poškozeného a byly škodnou událostí znehodnoceny, ale také k majetku 

poškozeného, který měl teprve nabýt a vlivem škodní události jej nenabyl, tedy k ušlému 

zisku. K tomu dospěl také Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí číslo 25 Cdo 453/2005 

v němž se jednalo o to, že povinný nedodal poškozenému výkresovou dokumentaci nutnou 

pro přihlášku patentu, čímž k přihlášce patentu nedošlo ačkoli poškozený již zaplatil veškeré 

poplatky. Tyto poplatky vymáhal po povinném jako způsobenou škodu. „Žalobce potřebné 

náklady a poplatky příslušnému úřadu uhradil, k přihlášení patentu však nedošlo v důsledku 

nečinnosti žalovaného, který svou smluvní povinnost – dodat dokumentaci – nesplnil a obě 

strany od smlouvy odstoupily. Protože k přihlášce patentu nedošlo, výdaje, které žalobce na 

základě dohody se žalovaným vynaložil na přihlášení patentu v cizině za účelem realizace 

projektu, se v důsledku protiprávního jednání žalovaného staly zcela zbytečnými. Je sice 

pravda, jak uvedl odvolací soud, že výdaje na tyto poplatky žalobce nevynaložil z důvodu, že 

by mu žalovaný nedodal výkresovou dokumentaci; majetkovou újmou žalobce zde však není 

samotné zaplacení poplatků pro řízení o přihlášce patentu, nýbrž k jeho újmě došlo až tím, že 

zrušením smlouvy se žalovaným se obsah jejich dohody nerealizoval a žalobcova investice do 

společně dohodnutého projektu, učiněná podle smlouvy, se stala jeho ztrátou, a tedy 

skutečnou škodou.(…)  Žalovaný proto odpovídá za škodu, jež spočívá ve zbytečně 

vynaložených nákladech na zahájení řízení o přihlášce patentu.“52   

 Na rozdíl od ostatních forem škody je nezbytné pro uznání vzniku škody ve 

formě marně vynaložených nákladů, aby tyto náklady byly již skutečně vynaloženy. K jejich 

uznání nepostačuje jejich vznik ve formě závazku. 

2.1.9 Účelně vynaložené náklady (vynaložené náklady související se způsobenou škodou) 

Další formou skutečné škody mohou být náklady vynaložené poškozenou stranou 

v důsledku škodní události, které by jinak vynaložit nemusela (účelně vynaložené náklady). 

Nesplnění smluvní nebo zákonné povinnosti může mít za důsledek také vznik dalších 

nákladů, které je poškozená strana nucena vynaložit. Typicky mohou být těmito náklady 

zejména náklady na zjišťování rozsahu způsobené škody a náklady na právní zastoupení 

v případném soudním řízení. Účelně vynaloženými náklady jsou však také  úroky z půjček, 

                                                 
51 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1807/2001, in  Vojtek, P.:“Přehled judikatury ve věcech náhrady 
škody“, ASPI 2006 
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 453/2005, www.profipravo.cz 
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kterými poškozená strana vyrovnává svou platební neschopnost způsobenou právě porušením 

povinnosti strany povinné hradit své závazky řádně a včas nebo náklady na zapůjčení 

náhradní věci po dobu opravy věci poškozené . K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud ČR např. 

v rozsudku 25 Cdo 2744/2006 z roku 2007, v němž uvádí „Skutečnou škodou je i škoda 

spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení věci, která má nahradit 

věc v důsledku poškození dočasně nepoužitelnou, ve srovnání s náklady na užití poškozené 

věci; zaplacením půjčovného (např. za auto) se zmenší existující majetkový stav poškozeného, 

avšak důsledkem poškození vlastní věci, pro které bylo nutno použít vypůjčenou věc, je pouze 

vynaložení částky, o kterou převyšovaly náklady na vypůjčení věci výdaje, které by byly 

spojeny s užitím věci vlastní (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1990, sp. zn. 1 

Cz 86/90, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 7/1992).“53 

 Škodou se však tyto náklady  stávají pouze za obecných podmínek požadovaných ke 

vzniku odpovědnosti za škodu. I v případě vynaložení jiných nákladů v důsledku škodní 

události je nezbytné prokázat porušení povinnosti, vznik škody a příčinnou souvislost mezi 

nimi. Současně je potřeba znovu upozornit na výklad skutečné škody ustálený v tuzemské 

judikatuře; skutečnou škodou je nastalé zmenšení majetku poškozeného, tzn. že ke zmenšení 

majetku již muselo skutečně dojít. Ke zmenšení majetku nedošlo, pokud již vzniklé náklady 

nebyly také fakticky uhrazeny (podobně jako marně vynaložené náklady). Nestačí jejich 

neodvratný vznik v budoucnosti, např. ve formě exekučního příkazu na majetek strany 

poškozené od jejího věřitele, ale je nezbytné skutečné vynaložení takových nákladů, tedy 

zákonný požadavek na skutečnou škodu, kterým je zmenšení majetku poškozeného. V tomto 

smyslu judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 25 Cdo 986/2001  54  Obdobně se 

Nejvyšší soud ČR vyjádřil také v dalších svých rozhodnutích 25 Cdo 2286/2003 nebo i ve 

výše citovaném rozhodnutí 25 Cdo 2744/2006 z roku 2007„Částka, kterou žalobkyně 

uplatnila v tomto řízení proti žalované z titulu náhrady škody a která odpovídá částce, již 

dluží svému věřiteli, není újmou, která by již nastala v její majetkové sféře. Povinnost 

žalobkyně jako dlužníka zaplatit svému věřiteli dluh vznikla z jejího závazku ze smlouvy o 

pronájmu náhradního vozidla a dokud nebyla splněna (dluh zaplacen), majetkový stav 

žalobkyně se o tuto hodnotu nesnížil. To platí i za situace, kdy o platební povinnosti žalobkyně 

vůči jejímu věřiteli již bylo rozhodnuto soudem. Rozhodující je, že dluh nebyl splněn. Dovodil-

li odvolací soud, že škoda žalobkyni nevznikla, neboť dosud nezaplatila částku, která podle ní 

představuje škodu, jejíž náhrady se domáhá, posoudil otázku vzniku odpovědnosti za škodu 

                                                 
53 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2744/2006, ze dne 7. února 2007,  www.nsoud.cz 
54 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 986/2001, ASPI 
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správně (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2003, sp. zn. 25 Cdo 986/2001; 25 

Cdo 987/2001, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 14/2005).“55 

K závěrům, k nimž dospěl Nejvyšší soud ČR ve výše citovaných rozsudcích ohledně 

skutečné škody je nezbytné dodat, že odlišení vzniklých nákladů od skutečně vynaložených 

nákladů vychází zejména z definice škody a skutečné škody jak ji formuloval Nejvyšší soud 

ČSSR ve svém již zde citovaném stanovisku z roku 1970 a současné  zákonné úpravě 

obchodního majetku zejména pak v odlišení obchodního majetku a obchodního jmění jak je 

uvádí ustanovení § 6 odst. 1 ObchZ. resp. § 6 odst. 2 ObchZ.. Již výše56 jsem vyjádřil 

pochybnost nejen svou o tom, že je možné přiřadit pojmu majetek, jak jej použil Nejvyšší 

soud ČSSR v roce 1970, obsah stanovený zákonem v roce 1991. Je docela dost možné, že 

majetkem byl ve stanovisku z roku 1970 míněn majetek v širším slova smyslu, např. ve 

smyslu dnešního obchodního jmění a pokud ne, stálo by minimálně za úvahu, zda-li takovéto 

chápaní pojmu majetek (tzn. ve smyslu jmění) neodpovídá lépe smyslu právního institutu 

náhrady škody a tradici prvorepublikového Nejvyššího soudu.57   

2.2 Ušlý zisk 

2.2.1 Pojem ušlý zisk 

Ustanovení § 379 ObchZ. určuje, že škodou, která se dle obchodního zákoníku 

nahrazuje je  míněna skutečná škoda a ušlý zisk. (obdobně je škoda stanovena v občanském 

zákonku viz § 442 ObčZ.). Pojem skutečná škoda a rozsah povinnosti k její náhradě jsem 

popsal v předchozích kapitolách. Druhou součástí škody, která může poškozenému vzniknout, 

a k jejíž náhradě je škůdce povinen, je ušlý zisk. Pokusme se nejdříve vymezit pojem ušlého 

zisku a nalézt hranici, která jej odlišuje od skutečné škody. 

Za ušlý zisk je v ustálené soudní praxi považována „… jiná škoda (rozuměj ušlý zisk)58 

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“59. Tak ušlý zisk definoval ve svém stanovisku v roce 1970 

Nejvyšší soud ČSSR, a přestože se od té doby změnila jak společenská situace, tak 

v podstatné míře i prameny soukromého práva (ve věcech náhrady škody zejména pak v 

                                                 
55 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2744/2006, ze dne 7. února 2007,  www.nsoud.cz 
56 Viz. pozn. 40 
57 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1927 uvedené ve sbírce Vážný pod číslem 6893 
58 Pozn. autora 
59 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR Cpj 87/70, publikované ve sbírce soudních rozhodnutí pod číslem Rc 
55/1971, str. 339-340 
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obrácení priority naturální a relutární restituce, pojem jiná škoda nahradil právě pojem ušlý 

zisk) na uvedenou definici ušlého zisku navazují v její neměnné podobě, a pravidelně ji ve 

svých rozhodnutích i citují, také rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v letech následujících 

(např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2328/2004)  

Ušlý zisk je forma škody naprosto rovnocenná skutečné škodě a z platného práva 

nelze tedy dovodit, že by podmínkou náhrady škody ve formě ušlého zisku byl též vznik 

škody ve formě skutečné škody.a nelze nalézt důvody, které by případně jednu z těchto forem 

upřednostňovali nebo naopak vylučovali. Tak se vyjádřil ve svém rozhodnutí II Odon 15/96  

ze dne 31.1.1996 také Nejvyšší soud ČR, když uvedl „Škoda je majetková újma vyjádřitelná v 

penězích, která se projevuje buď jako skutečná škoda nebo jako ušlý zisk. Obě tyto formy 

škody jsou v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného práva 

podmínkou vzniku a uplatnění druhé formy.“60   

Současně v tomto rozhodnutí Nejvyšší soud ČR uvedl „Z platného práva nelze tedy 

dovodit, že by podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu ve formě ušlého zisku byl též vznik 

skutečné škody.“ 61  a deklaroval tak vzájemnou nezávislost a nepodmíněnost existence obou 

forem škody, tedy skutečné škody a ušlého zisku, při posuzování způsobené škody.   

V souladu s uvedeným vymezením ušlého zisku, jak je interpretován v rozhodovací 

praxi soudů, je také právní teorie a v jejím výkladu pojmu ušlý zisk nelze nalézt jiné než 

drobné formulační odlišnosti.62 

Také v případě ušlého zisku je podstatným pojmem majetek poškozeného. V tomto 

případě se však jedná o majetek budoucí, který by se stal majetkem poškozeného nebýt 

škodné události. Při rozhodování o rozsahu náhrady škody vzniklé ve formě ušlého zisku je 

nezbytné určitým způsobem predikovat jakého majetku by poškozený dosáhl ke dni podání 

žaloby nebýt škodné události. To zahrnuje nejen posouzení hypotetického rozsahu majetku, 

kterého by poškozený dosáhnul při pravidelném běhu událostí, kdyby nebylo škodné události, 

ale také posouzení příčinné souvislosti mezi škodnou události a nenastalým zvětšením 

majetku poškozeného.  

2.2.2 Stanovení výše ušlého zisk 

                                                 
60 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, II Odon 15/96, Právní rozhledy, ročník 1996, číslo 4, str. 169 
61 tamtéž 
62 K tomu např.: Štenglová, I., Plíva, S:, Tomsa,M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář,,  10. podstatně 
rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck, 2005 , Pelikánová, I: Komentář k obchodnímu zákoníku, ASPI, Bejček, J.: 
Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích, Právní praxe, ročník 1993, číslo 9, str. 520,  Knapová, 
M.,Švestka, J a kol.: Občanské právo hmotné II, 3. vydání, 2002, str. 448, ASPI Publishing,  
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Stanovení výše ušlého zisku způsobuje v praxi určité problémy. Řada soudních 

rozhodnutí soudů nižší instance často posuzuje otázku stanovení výše ušlého zisku 

zjednodušeně tím, že použije jako základ pro stanovení ušlého zisku způsobeného škodní 

událostí zisk vypočítaný poškozeným v daňovém období předcházejícím období v němž došlo 

ke škodní události a takto vypočítaný zisk použije jako východisko pro výpočet výše ušlého 

zisku způsobenou škodní událostí. Někdy dokonce i s tím, že výchozí zisk sníží o vyměřenou 

daň. Dochází tak k záměně právnických, ekonomických a daňových kategorií, které ve svém 

důsledku vedou k nesprávným rozhodnutí. Nejvyšší soud ČR v několika svých rozhodnutích63 

musel uvádět na pravou míru rozhodnutí soudů nižší instance, která byla zatížena právě 

takovým nesprávným posouzením věci. Vyjádření Nejvyššího soudu Č ve věci 25 Cdo 

330/2001 „ Výše náhrady ušlého zisku představovaného ztrátou příjmu za pronájem 

nemovitosti se odvíjí od částky, kterou by poškozený za obvyklých okolností v daném místě a 

čase získal na nájemném podle běžným poměrům odpovídající platné nájemní smlouvy, od níž 

je třeba odečíst částku, kterou by na dosažení tohoto zisku při pravidelném běhu věcí musel 

vynaložit. Pro snížení náhrady o částku zohledňující daňové zatížení tohoto příjmu není opora 

v zákoně“64, lze do jisté míry zobecnit také na další případy stanovení výše ušlého zisku. 

Vyplývá z něj, že dosažení zisku nebýt škodné události je vysoce pravděpodobné,  dostatečně 

doložené a v souladu s pravidly poctivého obchodního styku. Pravděpodobný příjem je třeba 

snížit o náklady, které by na jeho dosažení bylo nezbytné vynaložit a zisk vypočítaný pro 

daňové účely lze použít pouze jako jeden z podpůrných důkazů. V žádném případě nelze ušlý 

zisk krátit o částku daňového zatížení.  

2.2.3 Stanovení výše ušlého zisku podle § 381 ObchZ. 

Prokazování ušlého zisku jakož i skutečné škody je vždy věcí poškozeného a na tom 

v jakém rozsahu bude poškozený schopen škodu prokázat v podstatné míře závisí rozsah její 

náhrady. Prokazování výše ušlého zisku je věcí mimořádně obtížnou a proto se pokusil 

zákonodárce vyjít vstříc poškozeným, kteří budou uplatňovat náhradu škody podle 

obchodního zákoníku a v § 381 ObchZ. stanovil možnost domáhat se náhrady škody ve formě 

ušlého zisku aniž by bylo nutno prokazovat jeho skutečnou výši. Jedná se o stanovení 

jakéhosi abstraktního ušlého zisku. Abstraktním ušlým ziskem ve smyslu § 381 ObchZ. je 

ušlý zisk dosahovaný zpravidla v poctivém obchodním styku za podmínek obdobných 

                                                 
63 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 0do 271/2005, Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 
330/2001 
64 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 330/2001 ze dne 12.12.2002, in Vojtek, P.: „Přehled judikatury ve 
věcech náhrady škody“, ASPI, 2006 
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podmínkám porušené smlouvy v okruhu podnikání poškozené osoby. Ačkoli záměrem bylo 

zjednodušení důkazního postavení poškozeného, praktický důsledek tohoto zákonného 

ustanovení je opačný, neboť podmínky vymezující určení abstraktního ušlého zisku jsou 

formulovány natolik nekonkrétně, že jeho stanovení je prakticky nemožné, o čemž svědčí 

mimo jiné také soudní praxe, kdy za dobu existence tohoto ustanovení v obchodním zákoníku 

není znám v judikatuře jediný případ určení rozsahu náhrady škody ve formě ušlého zisku 

podle § 381 ObchZ. Praktické použití určení ušlého zisku podle § 381 ObchZ. by mohlo 

nalézt uplatnění zejména v případech obchodů rutinních, opakovaných s pravidelnou mírou 

zisku. Problematické je jak vymezení okruhu podnikání poškozené osoby (je jím předmět 

činnosti zapsaný v obchodním rejstříku nebo předmět konkrétní smlouvy?) tak i vymezení 

podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy. Vzorek, který by vytvořil bázi pro 

určení zpravidla dosahovaného zisku (jakéhosi zprůměrňovaného zisku) by musel být 

dostatečně velký a informace ke stanovení takového zisku dostatečně přesné, aby bylo možné 

abstraktní zisk určit, přičemž se vetešinou jedná o informace, které nejsou veřejně dostupné, 

statisticky či jinak evidované a navíc zpravidla podléhají ochraně obchodního tajemství. 

Praktická využitelnost určení výše ušlého zisku podle § 381 ObchZ. dosud byla a 

s největší pravděpodobností také v budoucnu bude velmi omezená.  

2.2.4 Ušlý zisk v některých rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR 

Způsob určení výše ušlého zisku soudem, ale i vzájemná samostatnost obou forem 

škody (skutečné škody a ušlého zisku) je patrná z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve sporu 

sp.zn. II Odon 15/96. Žalobce se domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit 

mu 32.376,- Kč. Uvedl, že dne 6. 5. 1991 uzavřel s žalovaným smlouvu o půjčení vozidla, 

podle které byl žalovanému zapůjčen nákladní automobil Avie A 20, a to do 6. 5. 1992. Po 

uplynutí sjednané doby žalovaný přes výzvu automobil nevrátil, učinil tak teprve 15. 2. 1993 

na základě soudního rozhodnutí. V důsledku opožděného vrácení vozidla vznikla žalobci 

škoda, jejíž výše byla určena na základě výkonů vozidla Avie A 31 za období květen - červen 

1992, které byly sníženy o 30 % a po snížení činí 852 Kč na jeden pracovní den. Soud 

prvního stupně dospěl k názoru, že tím, že vozidlo žalovaný vrátil opožděně, porušil žalovaný 

svou závazkovou povinnost ( § 373 ObchZ. ) a je povinen nahradit žalobci škodu tím 

vzniklou, kterou v daném případě představuje ušlý zisk ( § 379 ObchZ. ), který spočívá v tom, 

že žalobce nedosáhl zisk, resp. majetkový prospěch, který by získal, kdyby k porušení 

závazku nedošlo. Okresní soud vyslovil závěr, že v případě škody ve formě ušlého zisku nelze 

přesně doložit výši škody jako v případě vzniku skutečné škody, nicméně stanovení výše 
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ušlého zisku není libovolné a musí být provedeno tak, aby byla zajištěna pravděpodobná výše 

blížící se podle běžného uvažování jistotě. Žalobce v dané věci vyčíslil ušlý zisk způsobem 

odpovídajícím tomuto hledisku, a proto soud jeho žalobě vyhověl; požadovanou výši plnění 

však snížil s přihlédnutím k rozdílné nosnosti obou automobilů. Odvolací soud poté rozsudek 

změnil tak, že žalobu zamítl s odůvodněním, že nárok na náhradu toho, co žalobci ušlo, tj. 

toho, čeho mohl dosáhnout při obyčejném běhu událostí, je pak dán pouze za situace, že došlo 

ke skutečné škodě. Nejvyšší soud ČR v při rozhodování o dovolání žalobce rozsudek 

odvolacího soudu zrušil, přičemž v odůvodnění se vyjádřil ke vztahu skutečné škody a ušlého 

zisku. Nejvyšší soud ČR v odůvodnění konstatoval, že škoda je majetková újma vyjádřitelná 

v penězích, která se projevuje buď jako skutečná škoda nebo jako ušlý zisk. Obě tyto formy 

škody jsou v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného práva 

podmínkou vzniku a uplatnění druhé formy. Z platného práva nelze tedy dovodit, že by 

podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu ve formě ušlého zisku byl též vznik skutečné 

škody. Proto pokud v dané věci žalobce prokázal existenci předpokladů odpovědnosti 

žalovaného za škodu včetně vzniku škody ve formě ušlého zisku, nelze jeho žalobu zamítnout 

s poukazem na skutečnost, že mu nevznikla též skutečná škoda.65 

Ke způsobům stanovení výše ušlého zisku se Nejvyšší soud ČR dále vyjádřil i v 

rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 676/2001. Ve sporu se žalobci mimo jiné domáhali, aby žalovaným 

byla uložena povinnost zaplatit jim částku z titulu ušlého zisku za dobu, od okamžiku k 

němuž bylo pravomocným rozhodnutím soudu žalovaným uloženo nebytové prostory 

vyklidit, až do doby, kdy je skutečně vyklidili. Ušlý zisk vyčíslili s přihlédnutím k rozdílu 

mezi nájemným ve výši 21.600,- Kč za 1 m2, které mohli tomto období obdržet od jiného 

nájemce, což doložili později skutečně uzavřenou smlouvou, a nájemným ve výši 1.500,- Kč 

za 1 m2 ročně, které skutečně platili žalovaní. Soud prvního stupně v této části uznal dle 

žaloby, odvolací soud žalobu v této části změnil tak, že ji zamítl. Nejvyšší soud ČR zrušil 

rozsudek odvolacího soudu, zejména z následujících důvodů. Jde-li o ušlý zisk v podobě 

ztráty příjmu za pronájem nemovitosti, odvíjí se výše náhrady od částky, kterou by v 

předmětném období poškozený za obvyklých okolností v daném místě získal na nájemném 

podle běžným poměrům odpovídající platné nájemní smlouvy, od níž je třeba odečíst částku, 

kterou by musel na dosažení tohoto zisku vynaložit. V řízení o náhradu škody spočívající v 

tom, že v důsledku protiprávního jednání žalovaných (užívání v rozporu s povinností 

uloženou soudním rozhodnutím) nemohli žalobci po určitou dobu pronajímat své nebytové 
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prostory, čímž jim ušel zisk na nájemném, musí tedy žalobci z hlediska vzniku škody a její 

výše tvrdit a prokazovat, že v předmětném období hodlali a měli zároveň reálnou možnost 

tyto prostory za určitou částku pronajmout a že by se tak při normálním běhu událostí stalo, 

jestliže by jim v tom nezabránilo protiprávní jednání žalovaných. Dále Nejvyšší soud ČR 

došel k závěru, že z obsahu spisu je zřejmé, že žalobci tvrdili, že v rozhodnou dobu měli 

zájemce o pronájem nebytových prostor za smluvně dohodnuté nájemné; k prokázání tohoto 

tvrzení nabídli již v žalobě několik listinných důkazů, jimiž dokládali zájem třetích osob 

najmout si jejich nebytové prostory. Soud prvního stupně ušlý zisk žalobcům v požadované 

výši za období od 10. do 23. 12. 1994 přiznal, aniž by důkaz těmito listinami provedl a aniž 

by o ně opřel svůj skutkový závěr, že v tomto období žalobci v důsledku protiprávního 

jednání žalovaných přišli o možnost pronajmout nebytové prostory za neregulované nájemné. 

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v tomto výroku změnil s odůvodněním, že 

žalobci existenci nároku na náhradu ušlého zisku dovozují pouze z "hypotetického 

předpokladu možného rozmnožení majetkových hodnot", aniž by prokázali, že měli vážného 

zájemce na pronájem nebytových prostor právě pro dané období. Přitom ani v řízení před 

odvolacím soudem nebyly žalobci navržené důkazy provedeny. Je sice pouze na rozhodnutí 

soudu, které z navržených důkazů provede a jak provedené důkazy zhodnotí, avšak pokud 

odvolací soud dospěl k závěru, že žalobci nesplnili povinnost tvrzení ohledně vzniku škody a 

jejího rozsahu, a aniž k jejich tvrzení provedl navržené důkazy, rozhodl v tomto rozsahu v 

jejich neprospěch s odůvodněním, že netvrdili a neprokázali rozhodnou skutečnost, zatížil 

řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.66 

Velmi podobný názor ke stanovení ušlého zisku vyslovil Nejvyšší soud ČR již dříve 

ve svém rozhodnutí č.j. 25 Cdo 2387/98. Způsobem stanovení ušlého zisku se zabýval 

dokonce i Ústavní soud ve věci pod. sp. zn. IV. ÚS 565/01. Stěžovatelé uplatňovali podáním 

ze dne 29.6. 1993 nárok na náhradu škody vzniklé požárem v jimi zakoupeném objektu, 

požárem, za jehož vznik odpovídají oba žalovaní v důsledku neodborné instalace a 

manipulace s kamny. Tímto požárem jim vznikla celková škoda 492 530,-- Kč zahrnující 

škodu na zásobách a vybavení v celkové výši 148 912,62 Kč a dále škodu představující ušlý 

zisk z provozu hostince ve výši 101 766,-- Kč a za ubytování 240 000,-- Kč. Rozsudkem 

Okresního soudu byla žaloba stěžovatelů zamítnuta s odůvodněním, že vznik škody 

stěžovateli nebyl prokázán. Krajský soud odvoláním napadený rozsudek potvrdil, v podstatě 

se ztotožniv se závěry soudu prvního stupně. Ústavní soud dospěl k závěru, že v daném 
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případě došlo k porušení základních práv stěžovatelů nesprávným postupem soudu při 

hodnocení důkazů. V rámci vytýkaných vad řízení se ústavní soud vyjádřil i k žádoucímu 

procesu stanovení náhrady škody, když obecným soudům vytkl, že z hlediska stěžovateli 

uplatňované náhrady skutečné škody ačkoli stěžovatelé předložili přesný seznam zničených 

věcí s uvedeními jejich ceny, resp. hodnoty, seznam zahrnující i zásoby pro provoz 

pohostinství, ponechaly obecné soudy tuto otázku zcela stranou a v tomto směru neprovedly 

ani výslech účastníků, ačkoli skutečnost, že pohostinství muselo být nějakým způsobem 

vybaveno a zásobeno, jeví se být zcela evidentní. K otázce ušlého zisku nezaujal, pokud jde o 

ušlý zisk z ubytování, okresní soud vůbec žádné stanovisko a nehodnotil žádný důkaz, 

zatímco krajský soud, ačkoli v řízení bylo k dispozici potvrzení vedoucího střediska ČSAD v 

Semilech o objednávce 18 osob pro celoroční ubytování u prvního stěžovatele, se zcela 

nepochopitelně ztotožnil s ničím nepodloženým zpochybněním tohoto potvrzení prvním 

žalovaným. Obecné soudy se konečně zcela nedostatečně a nepřesvědčivě vypořádaly i s 

otázkou ušlého zisku z provozu pohostinství, poukázavše na ztrátové podnikání stěžovatelů 

vzhledem k jejich daňovým přiznáním v období 1991 - 1992, ačkoli z těchto   daňových 

přiznání vyplývá, že činnost stěžovatelů zisk vykazovala a že "ztrátovost" byla pouze 

důsledkem výdajů vynaložených na rekonstrukci objektu právě v inkriminované období. 

Jinými slovy, stěžovatelé měli "ztráty" jen proto, že pohostinství, jež provozovali, se snažili 

uvést do vyhovujícího stavu.67 

Způsoben stanovení výše ušlého zisku se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 

sp.zn. 25 Cdo 540/2004. Žalobce požadoval náhradu ušlého zisku v důsledku pozdního 

předání pronajatých nemovitostí žalovaným, které by žalobce mohl pronajmout za vyšší cenu, 

kdyby je žalovaný předal v dohodnutém termínu. Nejvyšší soud ČR dospěl k názoru, že je-li 

prokázáno, že pronajímatel hodlal a skutečně měl reálně sjednanou možnost nebytové 

prostory v určitém období pronajmout a inkasovat sjednané nájemné a že pouze protiprávní 

jednání žalovaného mu znemožnilo tak učinit, odvíjí se náhrada za ztrátu příjmu za pronájem 

nemovitosti od částky, kterou by pronajímatel skutečně obdržel od nájemce, pokud by nájem 

byl realizován. Je totiž třeba vycházet z toho, že pokud v důsledku protiprávního jednání 

žalovaného nedošlo k rozmnožení  majetkových hodnot žalobce, ač se tak dalo s ohledem na 

pravidelný běh událostí očekávat, jde o náhradu škody spočívající v ušlém zisku, jehož výše 

je dána rozdílem mezi dohodnutým nájemným a mezi náklady, které by případně pronajímatel 

na dosažení tohoto zisku musel vynaložit. Pro výši náhrady za škodu je tedy rozhodující, 
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jakého prospěchu by se žalobci dostalo, nebýt neoprávněného zásahu žalovaných, a o jaký 

prospěch tedy v důsledku jejich jednání přišel. Tomuto vymezení charakteru ušlého zisku 

neodpovídá právní názor odvolacího soudu, který výši ušlého zisku určil ve výši obvyklého 

nájemného v daném místě a čase. Tato konstrukce odpovídá spíše vyčíslení výše 

bezdůvodného obohacení, jež na úkor vlastníka získal ten, kdo bez právního důvodu užíval 

jeho věc a kdo je povinen získané obohacení mu vydat. Institut bezdůvodného obohacení 

směřuje totiž k odčerpání prostředků od osoby, která je získala některou ze skutkových 

podstat uvedených v ustanovení § 451 a § 454 obč. zák., a výše plnění za užívání cizí věci se 

proto odvozuje od prospěchu, jenž získal obohacený, který je povinen vydat to, co 

neoprávněným užíváním cizí věci  získal, tedy ten prospěch, který bezdůvodně získal a o nějž 

se na úkor  vlastníka věci obohatil. Majetkovým vyjádřením tohoto prospěchu je pak peněžitá 

částka, která odpovídá nájemnému vynakládanému obvykle v daném místě a čase za 

srovnatelné prostory. Zjištění, jaké nájemné by za užívání věci byl nucen za normálních 

okolností platit ten, kdo věc skutečně užíval a tímto způsobem se obohatil, je rozhodující pro 

určení výše plnění z titulu vydání bezdůvodného obohacení, nikoliv však pro určení výše 

zisku, který by pronajímateli za běžných okolností náležel a o nějž přišel v důsledku 

protiprávního jednání jiného. Jako ušlý zisk v rámci náhrady škody se totiž nahrazuje ztráta 

toho, co by poškozený při pravidelném běhu událostí pronajmutím věci skutečně dosáhl, 

nebýt protiprávního jednání škůdce, jež mu zabránilo v získání tohoto prospěchu. Výše 

nájemného obvyklého v určitém místě a čase není tedy určující veličinou pro stanovení výše 

ušlého zisku v rámci náhrady škody způsobené protiprávním jednáním. Porovnání s obvyklou 

hladinou nájemného může být pouze jedním z hledisek pro zvážení důvodů zvláštního zřetele 

hodných ve smyslu § 450 obč. zák. pro přiměřené snížení náhrady škody, aby bylo zabráněno 

nežádoucím tvrdostem.68  

Nejvyšší soud ČR se v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1702/2002 zabýval omezením 

nároku na náhradu škody z důvodu rozporu s dobrými mravy či poctivým obchodním stykem. 

V tomto případě soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobce dne 7. 9. 1993 cestoval z 

místa svého bydliště na obchodní schůzku se zástupcem společnosti E. s. r. o., která se měla 

uskutečnit mezi 9:30 a 10:30 hod. v T. a při níž měl jako zprostředkovatel podle smlouvy o 

zprostředkování ze dne 23. 8. 1993 doručit zástupci svého obchodního partnera závazné 

objednávky a kupní smlouvy na dodávky motorové nafty třetím osobám. Osobní účast 

žalobce na této schůzce přitom byla nutná, protože se jednalo o poslední možný termín 
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uzavření smluv s dodavateli. V blízkosti obce H., v 7:40 hod. však bylo osobní motorové 

vozidlo žalobce poškozeno při dopravní nehodě, kterou zavinil žalovaný. V důsledku toho 

byla žalobci znemožněna účast na uvedené schůzce a právě pro jeho absenci nemohly být 

objednávky a kupní smlouvy akceptovány. Ze znaleckého posudku J. D. – Ř., znalkyně 

z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, vyplynulo, že pokud by odběratelé koupili 

objednaných 702.230 litrů motorové nafty, žalobci by náležela celková provize ve výši 

245.781,- Kč. Soud dovodil, že byly naplněny předpoklady odpovědnosti za škodu ve smyslu 

§ 420 obč. zák., když žalovaný jako viník dopravní nehody porušil právní povinnost uloženou 

vyhláškou č. 99/1989 Sb. Žalobce se v důsledku toho nemohl dostavit na přesně stanovenou 

obchodní schůzku, jejíž termín nebylo možno přesunout, ani nebylo možné listiny zaslat jinou 

formou, např. faxem; v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany 

žalovaného mu tedy vznikla škoda (majetková újma) v podobě ušlého zisku podle § 442 odst. 

1 obč. zák. Pokud by totiž nedošlo k dopravní nehodě zaviněné žalovaným a žalobce by mohl 

doručit listiny na schůzku, splnil by podmínky smlouvy o zprostředkování a získal by 

dohodnutou provizi. Pouze v důsledku škodné události se majetkový stav žalobce 

nerozmnožil o hodnoty, které by bylo možno očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. 

Nejvyšší soud ČR však v tomto případě dospěl k závěru, že v dané věci bylo zjištěno, že část 

ušlého zisku, který tvoří předmět řízení, měl žalobce obdržet (a nebýt škodné události by jej 

skutečně obdržel) z obchodu uskutečněného v rozporu se zákazem konkurence (§ 136 obch. 

zák.), a to přijetím provize podle zprostředkovatelské smlouvy se společností E., s. r. o., jíž 

sjednal dodávku motorové nafty pro společnost R., spol. s r. o., jejímž byl jednatelem. 

Předpokládaný majetkový přínos měl tedy základ v jednání, které ve vztahu mezi žalobcem a 

společností R., spol. s r. o., lze charakterizovat jako protiprávní a které ve vztahu vůči 

poskytovateli provize společnosti E., s. r. o., mohlo vybočovat ze zásad poctivého obchodního 

styku. Bez ohledu na to, jaké konkrétní sankce zákon s takovým počínáním spojuje ve 

vztazích mezi obchodními subjekty a zda byly proti žalobci uplatněny, příčí se dobrým 

mravům, aby žalovaný, který svým zaviněným nedbalostním jednáním dosažení takového 

zisku zmařil, byl povinen jej hradit v rámci odpovědnosti za škodu. Nejvyšší soud tak tímto 

rozhodnutím omezil rozsah náhrady ušlého zisku na pouze ten ušlý zisk, kterého je možno 

dosáhnout v rámci poctivého obchodního styku neodporujícího dobrým mravům.69 

Předvídatelností škody se zabýval Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí č.j. 29 Cdo 

99/2001. Žalobce se v daném případě 31 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 5.5.2005, sp.zn. 
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II. ÚS 321/98 domáhal náhrady škody (ušlého zisku) z důvodu nevyplacení cílové prémie za 

včasné dokončení díla, kterou nezískal od třetí strany v důsledku prodlení žalovaného. 

Žalovaný o sjednání prémie ani její výši nevěděl. V rámci dokazování bylo prokázáno, že 

žalovaný mohl škodu na straně žalovaného při pozdním odevzdání díla předvídat, a to na 

úrovni, jakou představuje sjednaná prémie, ovšem z jiného titulu (např. smluvní pokuty). 

Odvolací soud žalobci vyhověl s odůvodněním, že podle věty druhé ustanovení § 379 ObchZ. 

se do škody, která se nahrazuje podle věty prvé, počítá nejen ta škoda, kterou v době vzniku 

závazkového vztahu povinná strana předvídala, ale i ta, kterou mohla předvídat s přihlédnutím 

ke skutečnostem, které v uvedené době znala nebo měla znát při obvyklé péči. Již ze znění § 

379 věty druhé obch. zák. je patrné, že u tzv. nepředvídatelné škody jde o výjimku ze zásady 

o nahrazování skutečné škody a ušlého zisku a je nutno z hlediska všech okolností i 

souvislostí hodnotit, zda je namístě aplikace této odchylky. Soud přitom musí vzít v úvahu, 

jakou vědomost měl povinný vzhledem ke své situaci a okolnostem na jeho straně v době 

vzniku závazkového vztahu a i v případě, že vzhledem k nim vznik škody nepředvídal, je 

třeba zvažovat, co v dané situaci mohl předvídat dbalý podnikatel. Nelze proto vykládat 

citované ustanovení tak, že by snad povinná strana musela vždy znát, musela vždy předvídat, 

za jakého konkrétního titulu škoda případně vznikne, nebo že by musela předvídat škodu z 

téhož právního titulu, z jakého je uplatňována. Nejvyšší soud ČR se však neztotožnil s 

právním názorem odvolacího soudu, že jestliže povinná strana předvídala nebo mohla 

předvídat, že v důsledku jejího prodlení s předáním díla vznikne škoda nejméně v žalované 

výši z jakéhokoli právního důvodu, je povinna hradit i škodu, která vznikla z jiného právního 

důvodu, jehož naplnění předvídat nemohla. Dále uvedl, že při interpretaci jednotlivých 

ustanovení zákona je třeba používat nejen výklad gramatický, jak to učinil odvolací soud 

(přičemž ani gramatický výklad jednoznačně nenasvědčuje závěru, který přijal), ale i výklad 

systematický a logický. Při použití všech uvedených interpretačních metod dovolací soud 

dospěl k závěru, že ustanovení druhé věty § 379 obch. zák. zprošťuje osobu, která porušila 

povinnost v obchodních vztazích, jakékoli odpovědnosti za tzv. nepředvídatelnou škodu. 

Přitom za nepředvídatelnou škodu je třeba považovat takovou škodu, jejíž vznik nemohla tato 

osoba předvídat s přihlédnutím ke všem skutečnostem, které znala nebo měla při obvyklé péči 

znát v době vzniku závazkového vztahu, a právem se tedy domnívala, že z porušení 

povinnosti, kterého se dopustila, taková škoda vzniknout nemůže. Při výkladu přijatém 

odvolacím soudem by ke zproštění odpovědnosti za nepředvídatelnou škodu došlo pouze 

tehdy, jestliže by jiná škoda nemohla vzniknout, popřípadě jestliže by mohla vzniknout jen v 

rozsahu nižším, než je výše nepředvídatelné škody. Výklad ustanovení § 379 odst. 2 obch. 
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zák. , který přijal odvolací soud, by tak zbavoval smyslu ta ustanovení obchodního zákoníku, 

ze kterých vyplývá, že poškozený, aby se domohl náhrady škody, musí prokázat splnění 

podmínek pro vznik odpovědnosti za škodu. Při takovém výkladu by poškozenému 

postačovalo pouze prokázat, že z porušení povinnosti mohla vzniknout jakákoli škoda 

(zejména, že mu mohl ujít zisk) a, bez ohledu na to, že se nepodařilo prokázat, že nějaký zisk 

skutečně ušel, požadovat jeho náhradu (ve výši určené podle § 381 obch. zák. ) na základě 

průkazu, že vznikla nepředvídatelná škoda.70 

Nejvyšší soud ČR tudíž svým výkladem značně rozšířil vymezení pojmu 

nepředvídatelné škody, přičemž za nepředvídatelné škody považuje nejen veškeré škody vyšší 

než předvídatelné, nýbrž i škody vzniklé z jiného titulu než ty předvídatelné.  

                                                 
70 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Cdo 99/2001 ze dne 2.2.2000, www.nsoud.cz 
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3 OMEZENÍ ROZSAHU NÁHRADY ŠKODY 

Omezení rozsahu náhrady škody bychom mohli rozdělit do tří samostatných oblastí. 

První z nich bude omezení rozsahu náhrady škody, které je obsaženo v samotné úpravě 

náhrady škody v obchodním zákoníku. Druhou oblastí, která ovlivňuje obecnou úpravu 

náhrady škody jsou speciální ustanovení obchodního zákoníku, které pro některé případy 

upravují rozsah náhrady škody odlišně od obecné úpravy, ať již je to odlišným stanovením 

okolností vylučujících podmínek vylučujících odpovědnost za škodu nebo přímo omezující 

rozsah náhrady škody. Třetí oblastí, která může rozsah náhrady škody modifikovat jsou další 

právní instituty, které jsou obchodním zákoníkem (samozřejmě včetně občanského zákoníku) 

upraveny jako je úrok z prodlení, smluvní pokuta a promlčení.  První a třetí oblastí se budu 

zabývat v následujícím textu. Druhou z uvedených oblastí jsem popsal v kapitole 1.2.9 

věnované speciálním úpravám náhrady škody v obchodním zákoníku. 

3.1 Omezení rozsahu náhrady škody v úpravě náhrady škody v obchodním zákoníku  

Rozsah náhrady škody je omezen splněním některých dalších povinností oprávněného 

resp. existencí nebo neexistencí dalších právních skutečností. V první řadě je nezbytné, aby 

neexistovali speciální zákonné úpravy, které omezí rozsah náhrady škody odlišně od obecné 

úpravy jak je zřejmé z textu § 379 ObchZ. V druhé řadě je rozsah náhrady škody omezen na 

škodu předvídatelnou v době vzniku závazku což je opět obsaženo v § 379 ObchZ. V řadě 

třetí je omezení rozsahu náhrady škody podmíněné případným nesplněním povinností 

poškozeného předcházet škodám, jak vyplývá a contrario z § 382 ObchZ. a § 384 odst. 1 

ObchZ. Čtvrtou možností omezení rozsahu náhrady škody je nesplnění zákonné povinnosti 

poškozeného uzavřít náhradní smlouvu v případě jeho odstoupení od smlouvy v důsledku 

porušení smluvní nebo zákonné povinnosti povinným jak vyplývá a contrario z § 385 ObchZ.  

S výjimkou první možnosti (posouzení přísluší soudu) musí všechny následně uvedené 

možnosti omezení rozsahu náhrady škody prokazovat povinný (škůdce). 

Ještě dříve než se budeme zabývat jednotlivými možnostmi omezení rozsahu náhrady 

škody podrobněji je nezbytné uvést, že § 382 a § 384 ObchZ. jsou dle § 263 ObchZ. 

kogentními ustanoveními  a nelze tedy smluvně sjednat jejich odchylnou úpravu. Ustanovení 

§ 379 je dispozitivní a teoreticky lze smluvně sjednat odlišnou úpravu institutů v nich 

obsažených, ačkoli jak bude zřejmé z dalšího textu této práce, i v tomto případě má smluvní 

volnost své meze dané kogentním § 386 ObchZ.  
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3.1.1 Vyloučení v důsledku speciální úpravy obsažené v jiném zákonu 

Formulace rozsahu náhrady škody v § 376 vymezuje jako podmínku náhrady škody 

v rozsahu zde uvedeném, tedy skutečná škoda a ušlý zisk, neexistenci speciálních ustanovení 

obchodního zákoníku ( „Nestanoví-li tento zákon jinak …“), která by rozsah náhrady škody 

vymezovala jinak. Tuto podmínku můžeme vzhledem k obecným  právním principům rozšířit 

nejen na speciální ustanovení obchodního zákoníku, ale i na případná ustanovení dalších 

právních předpisů, která jsou k obchodnímu zákoníku v postavení speciality. Příkladem 

použití této zákonné výluky rozsahu náhrady škody z obecné úpravy obchodním zákoníkem 

může být rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 1996, které obsahuje právní větu :  

„Pro odpovědnost pošty při dopravě zásilek v poštovním styku platí speciální úprava 

obsažená ve vl. nař. č. 240/1949 Sb. a vyhl. č. 78/1989 Sb. , která vylučuje aplikaci ustanovení 

o obecné odpovědnosti za škodu dle občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku. V 

předpisech správního práva jsou jednoznačně vymezeny případy odpovědnosti pošty za škodu 

způsobenou v poštovním styku. V ostatních než zde vyjmenovaných případech pošta za škodu 

způsobenou při dopravě zásilek v poštovním styku neodpovídá“71 … 

3.1.2 Objektivní předvídatelnost rozsahu škody v době vzniku závazku 

Další specifikací rozsahu náhrady škody je její objektivní předvídatelnost. Ve větě 

druhé § 379 ObchZ. je uvedeno: „Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době 

vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti 

předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené 

době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči“. Podíváme-li se na citovanou větu 

podrobněji, je zřejmé, že předvídatelnost škody je vázána na stranu povinnou a její znalosti 

resp. znalosti, které měla nebo měla mít v době vzniku závazkového vztahu. Rozhodným 

okamžikem tedy není doba porušení povinnosti, ale doba vzniku závazku. To může u 

některých zejména dlouhodobějším závazkovým vztahům významně ovlivňovat rozsah 

náhrady škody. V tomto smyslu judikoval také NS ve svém rozhodnutí z roku 2000 v jehož 

zdůvodnění mj. uvádí:  „Odvolací soud založil po právní stránce svůj rozsudek na výkladu 

ustanovení druhé věty § 379 obch. zák. , ve kterém se určuje, že se nenahrazuje škoda, která 

převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana předvídala, nebo 

kterou mohla předvídat jako možný důsledek porušení své povinnosti, s přihlédnutím ke 

skutečnostem, jež znala nebo měla znát při obvyklé péči. 

                                                 
71 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 20 Co 128/96 [SoRo. 98, 3: 59], ASPI 
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Odvolací soud dovodil, že jestliže povinná strana předvídala nebo mohla předvídat, že 

v důsledku jejího prodlení s předáním díla vznikne škoda nejméně v žalované výši z 

jakéhokoli právního důvodu, je povinna hradit i škodu, která vznikla z jiného právního 

důvodu, jehož naplnění předvídat nemohla. 

Právní závěr odvolacího soudu je nesprávný. Při interpretaci jednotlivých ustanovení 

zákona je třeba používat nejen výklad gramatický, jak to učinil odvolací soud (přičemž ani 

gramatický výklad jednoznačně nenasvědčuje závěru, který přijal), ale i výklad systematický 

a logický. Při použití všech uvedených interpretačních metod dovolací soud dospěl k závěru, 

že ustanovení druhé věty § 379 obch. zák. zprošťuje osobu, která porušila povinnost v 

obchodních vztazích, jakékoli odpovědnosti za tzv. nepředvídatelnou škodu. Přitom za 

nepředvídatelnou škodu je třeba považovat takovou škodu, jejíž vznik nemohla tato osoba 

předvídat s přihlédnutím ke všem skutečnostem, které znala nebo měla při obvyklé péči znát v 

době vzniku závazkového vztahu, a právem se tedy domnívala, že z porušení povinnosti, 

kterého se dopustila, taková škoda vzniknout nemůže. 

Při výkladu přijatém odvolacím soudem by ke zproštění odpovědnosti za 

nepředvídatelnou škodu došlo pouze tehdy, jestliže by jiná škoda nemohla vzniknout, 

popřípadě jestliže by mohla vzniknout jen v rozsahu nižším, než je výše nepředvídatelné 

škody. Výklad ustanovení § 379 odst. 2 obch. zák. , který přijal odvolací soud, by tak 

zbavoval smyslu ta ustanovení obchodního zákoníku, ze kterých vyplývá, že poškozený, aby 

se domohl náhrady škody, musí prokázat splnění podmínek pro vznik odpovědnosti za škodu. 

Při takovém výkladu by poškozenému postačovalo pouze prokázat, že z porušení povinnosti 

mohla vzniknout jakákoli škoda (zejména, že mu mohl ujít zisk) a, bez ohledu na to, že se 

nepodařilo prokázat, že nějaký zisk skutečně ušel, požadovat jeho náhradu (ve výši určené 

podle § 381 obch. zák. ) na základě průkazu, že vznikla nepředvídatelná škoda.“72 

Samozřejmě i zde je vyžadován kauzální nexus mezi konkrétním porušením 

povinnosti a předvídatelností konkrétní škody z takového porušení povinnosti vzniklé.  

Další významnou skutečností, která může ovlivňovat rozsah náhrady škody, k jejíž 

náhradě bude povinná strana povinna, která vyplývá z  výše citované věty, je požadavek 

předvídatelnosti s přihlédnutím ke skutečnostem, které povinná strana znala nebo mohla znát. 

V tomto případě se bude jednat nikoli o obecné a odborné znalosti, které budeme považovat 

za dostupné každému podnikateli, který se své činnosti věnuje s obvyklou péčí, ale o znalosti 

konkrétní, související s konkrétním závazkem a jejími smluvními stranami. Podle mého 

                                                 
72 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Jc 102/2000  29 Cdo 2001/99 [SoJ. 2000, 9: 352], ASPI 
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názoru tak například náklady ze smluvní pokuty vzniklé  první straně závazkového vztahu 

v důsledku porušení své povinnosti uhradit svůj závazek druhé straně, nebude lze přičítat třetí 

straně, která byla vůči první straně v prodlení s úhradou svého závazku, aniž by o hrozbě této 

sankce byla první stranou informována resp. aniž by byla prokázána příčinná souvislost mezi 

vznikem uvedené smluvní pokuty a porušením povinnosti třetí stranou. Taková příčinná 

souvislost může existovat u závazků, kde je účtována smluvní pokuta stranou druhou. Zcela 

vyloučena by byla náhrada uvedené škody v případě, že by závazek mezi první a druhou 

stranou vznikl až poté, kdy vznikl závazek mezi stranou první a třetí, a to z důvodu omezení 

náhrady škody pouze na škodu předvídatelnou v době vzniku závazku.  

Z výše uvedeného lze dovodit, že rozsah náhrady škody bude omezen na skutečnou 

škodu a ušlý zisk, která vznikla v důsledku konkrétního porušení povinnosti, a které mohla 

nebo při obvyklé péči měla povinná strana jako důsledek takového porušení povinnosti 

předvídat již v době vzniku závazkového vztahu. Z hlediska důkazního je strana poškozená 

povinna prokázat výši skutečné škody a ušlého zisku a také kauzální nexus mezi nimi a 

konkrétním porušením povinnosti a strana povinná by měla prokazovat případnou 

nepředvídatelnost celé nebo části škody v době vzniku závazkového vztahu resp. 

nepředvídatelnost vzniku takové škody v důsledku porušení právě té konkrétní povinnosti, 

která porušena byla. 

3.1.3 Povinnost k předcházení vzniku škod a omezení jejích následků 

Rozsah náhrady škody je dále omezen také ustanovením uvedeném v § 382 ObchZ., 

které vylučuje z náhrady škody tu část škody, která byla způsobena nesplněním zákonných 

povinností poškozené strany, které ji zavazují předcházet vzniku škod nebo omezovat její 

rozsah. Toto omezení je ještě jednou duplicitně uvedeno v § 384 odst. 1 ObchZ. s tím, že je 

zde obecně uvedena obecná zákonná povinnost poškozené strany učinit opatření potřebné 

k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Tato povinnost není absolutní, ale je omezena 

konkrétními okolnostmi daného případu. Jinými slovy by bylo možní říct, že strana 

poškozená je povinna učinit v rozumné míře vše, aby případnou škodu odvrátila nebo 

zmírnila. Pokud taková opatření neučiní, nemůže část škody tímto vzniklou po povinné straně 

požadovat. Náklady vynaložené poškozenou stranou na odvrácení nebo zmírnění hrozící 

škody je strana povinná povinna uhradit jak vyplývá z § 384 odst. 2 ObchZ.  

3.1.4 Povinnost uzavřít náhradní smlouvu 

Další konkretizace případného omezení rozsahu náhrady škody pro případ, že 
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 porušení smluvní povinnosti stranou povinnou je současně důvodem k odstoupení od 

smlouvy stranou poškozenou, je uvedeno v § 385 ObchZ. V tomto případě není strana 

povinná povinna hradit škodu, která vznikla tím, že poškozený nevyužil včas možnosti uzavřít 

náhradní smlouvu k účelu, k němuž měla sloužit smlouva, od které poškozená strana 

odstoupila. Z uvedeného vyplývá povinnost strany poškozené – v případě, že odstoupí od 

smlouvy se stranou povinnou v důsledku jejího porušení povinností – uzavřít včas smlouvu 

náhradní za podmínky, že takovou možnost měla. Právě prokazování možnosti uzavřít 

takovou smlouvu může být klíčové při snaze povinného omezit rozsah náhrady škody, kterou 

způsobil. Je nezbytné nejen to aby strana poškozená takovou možnost skutečně měla, ale také 

aby parametry předmětu smlouvy byly takové, aby mohly nahradit předmět smlouvy původní 

od níž bylo odstoupeno. Z druhé strany není podstatné aby podmínky za nichž strana 

poškozená smlouvu uzavřela neboť případné méně výhodné podmínky ve srovnání se 

smlouvou původní bude možno považovat za vzniklou škodu k jejíž náhradě je povinna 

strana, která porušila svou smluvní povinnost (samozřejmě totéž platí i pro porušení zákonné 

povinnosti). Jako nejjednodušší příklad můžeme uvést případ, kdy strana A se zaváže dodat 

straně B určité množství druhově určených produktů a tuto svou povinnost nesplní, 

v důsledku čehož strana B odstoupí od smlouvy a uzavře smlouvu novou se stranou C na 

dodávku stejného množství stejně vymezených produktů, ale za cenu o X % vyšší. V tomto 

případě bude strana A povinna uhradit straně B škodu v rozsahu X % z ceny celého kontraktu. 

3.1.5 Smluvní limitace náhrady škody 

Jako druhá možnost jak limitovat rozsah náhrady škody před její vznikem, se nabízí 

smluvní dohoda. Tato otázka je v posledních letech nejvíce diskutovaným problémem 

souvisejícím se zákonnou úpravou náhrady škody, především díky kogentnosti § 386 ObchZ., 

který říká (1. odst.), že nároku na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, 

z něhož může škoda vzniknout a dále (2. odst.), že soud nemůže náhradu škody snížit. 

Tato otázka byla popsána a argumentována většinou z nejrespektovanější tuzemských 

právních teoretiků zabývajících se obchodními závazkovými vztahy. Většina z nich dospívá 

k závěru, že limitace škody v obchodních závazkových vztazích je nejen potřebná, ale i 

možná, navzdory textu § 386 ObchZ. Podávaná argumentace však není vždy dostatečně 

přesvědčivá, neboť se často zaměřuje více na faktickou potřebnost limitace náhrady škody 

vzhledem k charakteru a rozsahu závazků, které bývají kontrahovány, a na odlišnou úpravu 

této otázky v zahraničních právních řádech nebo mezinárodních dokumentech „soft law“, ale 

nedostatečně se vypořádávají se samotnou pozitivní tuzemskou právní úpravou. Aniž bych 
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popisoval obvykle uváděné jednotlivé argumenty pro a proti limitaci náhrady škody a 

vyjadřoval s nimi svůj souhlas či nesouhlas, pokusím se zformulovat ucelené stanovisko, 

k němuž jsem v této otázce  dospěl. 

Ustanovení § 386 ObchZ. uvádí, že není možné vzdát se nároku na náhradu škody. 

Toto ustanovení je v souladu s § 574 odst. 2 ObčZ., které říká, že dohodou se nelze platně 

vzdát práv, která mohou v budoucnosti teprve vzniknout. Z hlediska případné možnosti 

smluvní limitace náhrady škody je potřeba v první řadě posoudit nakolik je obsah termínu 

nárok na náhradu škody totožný případně rozdílný s obsahem termínu rozsah náhrady škody. 

Podle mého názoru není obsah obou pojmů totožný, přičemž nárok na náhradu škody je 

kvalitativním vyjádřením a rozsah náhrady škody je kvantitativním vyjádřením tohoto nároku. 

Nárok lze jinak vyjádřit jako právo, jedná se tedy o právo na náhradu škody a § 386 ObchZ. 

by tedy mohl znít tak, že práva na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, 

… . Práva se nelze vzdát před jeho vznikem. V těchto intencích můžeme následně uvažovat 

také o možnosti částečného vzdání se práva na náhradu škody a taková možnost bude 

minimálně sporná, což činí spornou také možnost disponovat s některými dispozitivními 

ustanoveními úpravy náhrady škody v obchodním zákoníku. Jinak je tomu ovšem v případě 

kvantitativního vyjádření náhrady škody, tedy v případě rozsahu náhrady škody. Rozsah 

náhrady škody je kvantitativním vyjádřením v němž bude nárok na náhradu škody uplatněn. 

Vyčíslení škody předem a dohoda v jakém rozsahu  budou smluvní strany její náhradu 

uplatňovat nemusí být nutně vyloučením nebo omezením nároku na náhradu škody. Je to 

prostě jen smluvní dohoda, která stanoví, že při uplatnění všech nároků na náhradu škody, 

které poškozenému vzniknou, je bude uplatňovat ve smluvně dohodnutém rozsahu. Dohoda o 

omezení rozsahu náhrady škody může být vykládána tak, že vznik nároku na náhradu škody je 

v tomto případě podmínkou odkládací, která říká, že vznikne-li nárok na náhradu škody, pak 

bude uplatňován předem dohodnutým způsobem. Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že 

možnost omezení nároku na náhradu škody je nepřípustná avšak dohoda o omezení rozsahu 

náhrady možná je. Je přitom samozřejmě nezbytné hledět na soulad takového omezení s §265 

ObchZ., (soulad s pravidly poctivého obchodního styku) a zkoumat, zda byl rozsah náhrady 

škody smluvně dohodnut takovým způsobem a v takové výši, aby nebyl v rozporu s pravidly 

poctivého obchodního styku a aby dohoda neodporovala dobrým mravům (§ 3 odst.1 ObčZ.).  

Přijmeme-li tento závěr, bude vhodné diskutovanou otázku limitace náhrady škody 

rozčlenit na dvě podotázky a každou z nich se zabývat samostatně. První otázkou bude: Je 

možná smluvní limitace nároku na náhradu škody? – na tuto otázku je nutno odpovědět 
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záporně s odkazem na zcela jednoznačný text zákona, který vzdání se práva (i částečné) na 

náhradu škody vylučuje. Druhou otázkou bude: Je možná smluvní limitace rozsahu náhrady 

škody? – na tuto otázku odpovídám kladně, neboť smluvní limitace rozsahu náhrady škody je 

dohodou o rozsahu v němž bude nárok na náhradu škody uplatněn a nic (s výjimkou § 265 

ObchZ. a § 3 odst.1 ObčZ. ) nebrání tomu, aby taková dohoda byla platně uzavřena.  

Přijmeme-li výše uvedenou argumentaci a závěr, který jsem z ní dovodil, je nezbytné 

se zabývat také způsobem, kterým lze rozsah náhrady škody omezit resp. kterým tak učinit 

nelze.  

Celá úprava náhrady škody v obchodním zákoníku je dispozitivní s výjimkou 

ustanovení §§ 376, 382, 384, a  právě § 386 ObchZ. Kogentnost § 386 ObchZ. ovlivňuje 

dispozitivnost dalších ustanovení, které náhradu škody upravují. Je potřeba ale přísně 

rozlišovat, která ustanovení obchodního zákoníku upravují nárok na náhradu škody resp. 

vznik nároku a podmínky jeho vzniku (to jsou zejména ustanovení §§ 373 až 377 ObchZ.) a 

ustanovení, která upravují rozsah náhrady škody (ustanovení §§ 379 až 381 ObchZ.).73  Bylo 

by v rozporu se zákonem, kdyby bylo smluvně sjednáno např. smluvní rozšíření okolností 

vylučujících odpovědnost za škodu, smluvní vyloučení nebo omezení odpovědnosti povinné 

strany za třetí osobu, smluvní vyloučení povinnosti uzavřít náhradní smlouvu stranou 

poškozenou, atd., neboť by se jednalo o částečné vzdání se nároku na náhradu škody. Ale 

bude v souladu se zákonem pokud si smluvní strany dohodou, že v případě vzniku škody za 

určitých (konkrétních) podmínek ji nebudou uplatňovat resp. ji budou uplatňovat ve sjednané 

výši, že škodu způsobenou třetí osobou ve smyslu § 375 ObchZ. budou uplatňovat pouze ve 

sjednané výši (nebudou uplatňovat, nepřesáhne dohodnutou částku), apod. Z uvedených 

případů je zřejmé, že pro platnost limitace rozsahu náhrady škody, který je podle mého názoru 

 obecně v souladu s obchodním zákoníkem, je však potřeba v každém jednotlivém 

individuálním případě potřeba zkoumat konkrétní podobu jeho smluvního sjednání a v první 

řadě posoudit, zda je omezen nárok na náhradu škody, což je nepřípustné,, nebo je omezen 

rozsah uplatnění tohoto nároku, což nemusí být v rozporu se zákonem. 

Za všechny názory, které dospívají k obdobnému závěru74 bych uvedl I. Pelikánovou, 

která ve svém komentáři k obchodnímu zákoníku uvádí „Ustanovení § 386 odst. 1 ObchZ. 

znamená omezení dispozitivnosti § 379 ObchZ. Strany se totiž mohou dohodnout nanejvýš na 

                                                 
73 Někteří autoři ve svých názorech na toto téma vztahují (podle mne chybně) § 386 odst. 1 obchz , omezující 
dispozici s nárokem na náhradu škody, právě k §§ 379 až 381 obchz., které upravují rozsah náhrady škody. 
Z takového nesprávného posouzení pak samozřejmě mohou dospívat k nepřeným závěrům. (např. Karel Marek 
neb Jiří Bejček), pozn. autora  
74 Dále také S. Plíva, P. Čech, K. Marek, J. Vích, aj.   
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omezení rozsahu náhrady, avšak toto omezení nesmí mít povahu vzdání se nároku ve smyslu 

§386 odst. 1 obch. Zák.“75 

Tomuto závěru svědčí také zákonná úprava smluvní pokuty, která je zcela v souladu 

s výše uvedenou argumentací . Existence a způsob úpravy smluvní pokuty o občanském a 

obchodním zákoníku je nejčastěji uváděným argumentem ve prospěch limitace náhrady 

škody.76 Smluvní pokuta je obecně upravena občanským zákoníkem § 544 a §545 ObčZ. a 

tato úprava bude použita také v obchodních vztazích společně se speciálními ustanoveními §§ 

300 až 302, které obsahují některé odlišnosti úpravy smluvní pokuty pro obchodní vztahy. 

Smluvní pokutu je nezbytné smluvně sjednat v písemné formě. Není-li výslovně písemně 

dohodnuta možnost domáhat se nároku na náhradu škody vedle smluvní pokuty, pak věřitel 

není oprávněn požadovat náhradu škody, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. I z formulace 

§ 545 ObčZ. je zřejmé, že sjednání smluvní pokuta má za účel v případě náhrady škody 

zejména smluvně omezit uplatnění nároku na náhradu škody, nikoli toto právo samotné. 

Z toho lze dovodit, že sjednáním smluvní pokuty bez dalšího je dohodnuto, že nárok na 

náhradu škody bude uplatněn určitým, v tomto případě zcela konkrétním, způsobem, tj. 

rozsah náhrady škody lze smluvně omezit (samozřejmě i rozšířit) sjednáním smluvní pokuty. 

Samozřejmě ani sjednání smluvní pokuty a tím i omezení rozsahu náhrady škody nesmí být 

v rozporu s § 265 ObchZ.(poctivý obchodní styk) a § 3 odst.1 ObčZ. (dobré mravy). 

Na tomto místě je možné přidat i další argumenty, které svědčí ve prospěch možné 

limitace rozsahu náhrady škody, které bývají často uváděny. Autoři zmíněný textů však často 

opomíjejí výše popsaný rozdíl mezi nárokem na náhradu škody a rozsahem náhrady.77  

Pomineme-li argumenty, které se zaměřují na praktickou potřebu možnosti limitace náhrady 

škody, kterých je možné je využít výhradně v rámci úvah de lege ferenda, stojí za zmínku vliv 

tzv. Zásad evropského smluvního práva (PECL – Principles of European Contract Law), které 

vytvořili specialisté tzv. Komise pro Evropské smluvní právo (Commission on European 

Contract Law) pod vedení prof. Ole Landa, známé také jako Landovy principy. Podle těchto 

Zásad může být odpovědnost za škodu smluvně omezena nebo zcela vyloučena, pokud by 

aplikace takového omezení nebo vyloučení neodporovala zásadě dobré víry a poctivosti 

jednání.78  Je zřejmé, že Landovy principy jdou dále než náš obchodní zákoník a navrhují, aby 

smluvní strany mohly disponovat nejen rozsahem náhrady škody, ale také nárokem na 

                                                 
75 Pelikánová, I.: „Obchodní zákoník - komentář. 3.díl“, Linde, Praha 1996  
76  Většina právních teoretiků však nerozlišuje mezi limitací nároku na náhradu škody a limitací rozsahu náhrady 
škody (pozn. autora) 
77 S výjimkou S. Plívy, který dospívá k podobnému zjištění  
78 Čech, P.: „Několik dalších poznámek ke smluvní limitaci náhrady škody“, Právní fórum, 12/2006  
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náhradu škody smluvním omezením  podmínek jeho vzniku. 

Další řešení této otázky  lze nalézt v  Zásadách mezinárodních obchodních smluv 

UNIDROIT, které  uvádějí, že „Nelze se dovolat ujednání, které omezuje nebo vylučuje 

odpovědnost jedné smluvní strany za nesplnění smluvní povinnosti nebo které dovoluje jedné 

straně, aby poskytla plnění zásadě odlišné od toho, jež druhá strana rozumně očekávala, 

pokud by to bylo hrubě nespravedlivé vzhledem k účelu smlouvy“79  z čehož lze a contrario 

dovodit, že za určitých podmínek lze omezit nebo vyloučit odpovědnost jedné smluvní strany 

za nesplnění smluvní povinnosti. Omezení či vyloučení odpovědnosti lze považovat za vzdání 

se nároku na náhradu škody, což je podle našeho právního řádu vyloučeno.  

Z druhé strany je nezbytné posoudit také důsledky opačného výkladu § 386 ObchZ., 

tedy výkladu v němž budeme vycházet z totožnosti obsahu pojmů nárok na náhradu škody a 

rozsah náhrady škody, nebo minimálně připustíme, že omezení rozsahu náhrady škody 

(částečné nebo úplné) je možné považovat za vzdání se nároku (částečné nebo úplné). 

V takovém případ by musel platit závěr, že kogentnost § 386 ObchZ. vylučuje sjednání 

omezení rozsahu náhrady škody, ledaže bychom přijali argument, že ustanovení § 379 až § 

381 ObchZ. jsou k §386 ObchZ. v poměru speciality. 

Téma limitace náhrady škody bych uzavřel zopakováním stanoviska, které jsem se 

pokusil obhájit. Je nezbytné při diskusi této otázky rozlišovat mezi limitací nároku na náhradu 

škody a limitací rozsahu náhrady škody. Přičemž smluvní omezení nebo vyloučení nároku na 

náhradu škody obchodní zákoník vylučuje na rozdíl od smluvního omezení rozsahu náhrady 

škody, což je v podstatě omezením uplatnění nároku na náhradu škody, které není obchodním 

zákoníkem vyloučeno. Z tohoto pohledu je významné zkoumat jakým konkrétním způsobem 

je v individuálních případech smluvní omezení sjednáno.  

3.2 Omezení rozsahu náhrady škody jinými právními instituty  

Kromě výše popsaného omezení rozsahu náhrady škody, které je přímo součástí 

úpravy náhrady škody v obchodním zákoníku, obsahuje obchodní zákoník také další právní 

instituty, které rozsah náhrady škody fakticky omezují nebo přímo vylučují. Jedná se zejména 

úpravu úroku z prodlení, smluvní pokutu a úpravu promlčení nároku na náhradu škody. 

3.2.1 Úrok z prodlení a náhrada škody 

Speciální úprava rozsahu náhrady škody týkající se škody způsobené prodlením se 

                                                 
79 Čech, P.: „Několik dalších poznámek ke smluvní limitaci náhrady škody“, Právní fórum, 12/2006  
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splněním peněžitého závazku je obsažena v § 369 odst. 2 ObchZ., kterým je upraveno 

stanovení úroku z prodlení se splněním peněžitého závazku. V takovém případě má věřitel 

nárok na náhradu škody způsobené nesplněním peněžitého závazku pouze v rozsahu, který 

převyšuje smluvený nebo zákonem stanovený úrok z prodlení. Ustanovení § 369 ObchZ. je 

dispozitivní, ačkoli jeho dispozitivnost je omezena kogentním ustanovením §369a odst. 4 

ObchZ., které do značné míry omezuje smluvní volnost stran při stanovování úroků 

z prodlení, lze však usoudit, že omezení rozsahu náhrady škody způsobené prodlením věřitele 

se splněním peněžitého závazku lze smluvně vyloučit a dohodou stanovit náhradu škody 

v plném rozsahu. K takovému postupu by bylo možno namítnout, zda se bude v části 

způsobené škody, která je kryta úroky z prodlení bude jednat stále ještě o náhradu škody nebo 

již o smluvní pokutu.  

Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že omezení rozsahu náhrady škody obsažené v 

§369 odst. 2 ObchZ. se týká výhradně škody způsobené nesplněním peněžitého závazku a 

nelze jej analogicky přenášet na jiné případy porušení smluvních nebo zákonných povinností 

včetně případu prodlení dlužníka se splněním jiného než peněžitého závazku nebo prodlení 

věřitele.  

3.2.2 Smluvní pokuta a náhrada škody 

Dosud jsme se zabývali zejména limitací škody, která vzniká v podstatě až ex post 

škodní události. Jednou z možností omezit rozsah náhrady škody před jejím vznikem je 

sjednání smluvního omezení rozsahu náhrady škody, které jsem popsal výše. Další možností 

jak lze omezit rozsah náhrady škody, již před vznikem škodní události  je smluvní pokuta. 

Sjednání smluvní pokuty může významně ovlivnit rozsah náhrady škody, resp. může 

povinnost k náhradě škody zcela vyloučit. Smluvní pokuta je obecně upravena občanským 

zákoníkem § 544 a §545 ObčZ. a tato úprava bude použita také v obchodních vztazích 

společně se speciálními ustanoveními §§ 300 až 302, které obsahují některé odlišnosti úpravy 

smluvní pokuty pro obchodní vztahy.   

Smluvní pokuta je svou povahou sankcí. Je jedním z nástrojů, sloužícím k zajištění 

závazků v občanských i obchodních vztazích, jako nástroj prevence porušování smluvních 

vztahů a jako paušalizovaná náhrada škody vzniklé z takového porušení.80   

Nárok na smluvní pokutu nevyplývá ze zákona, je nezbytné ji sjednat písemně. 

Dohoda o smluvní pokutě musí obsahovat určení její výše nebo způsobu jejího určení. 

                                                 
80 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M.: Obchodní zákoník. Komentář, 10. podstatně rozšířené vydání, 
Nakladatelství C.H.Beck, 2005, 
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Z takové dohody také musí být zcela zřejmé jaký závazek je smluvní pokutou zajištěn. 

Sjednání smluvní pokuty bez dalšího má za následek, že smluvní pokutou je vyloučeno 

uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé porušením závazku, který je smluvní pokutou 

zajištěn. V takovém případě bude smluvní pokuta plnit funkci paušalizované náhrady škody. 

Pro případ porušení jiné, než smluvní pokutou zajištěné smluvní nebo zákonné povinnosti, lze 

nárok na náhradu škody uplatnit v plném rozsahu. Pro případ porušení smluvní nebo zákonné 

povinnosti, která je zajištěna smluvní pokutou lze však písemně dohodnout možnost domáhat 

se nároku na náhradu škody vedle smluvní pokuty. V takovém případě bude mít smluvní 

pokuta zejména sankční a prevenční povahu.  

Sjednání smluvní pokuty bez dalšího, tj. s vyloučením uplatnění nároku na náhradu 

škody za porušení povinností, které je zajištěno smluvní pokutou, tedy fakticky paušalizované 

náhrady škody, může být v obchodních vztazích jednak zjednodušením a nahrazením institutu 

náhrady škody a jednak možností jak předem dohodnout předvídatelnou a pevnou částku, 

k jejíž náhradě bude smluvní strana která poruší svou povinnost, povinna. Tím můžou být 

případně odstraněny problémy, které by mohly být způsobeny kogentním ustanovení § 386 

odst. 1 ObchZ., které neumožňuje stranám obchodních závazkových vztahů předem se 

smluvně nároku na náhradu škody vzdát. 

Oproti nároku na náhradu škody však sjednání smluvní pokuty přináší jiná úskalí. 

Zejména je potřeba upozornit na ustanovení § 300 ObchZ., které říká, že okolnosti vylučující 

odpovědnost uvedené v § 374 ObchZ. nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu. Z toho 

vyplývá, že povinnost platit smluvní pokutu je širší než povinnost k náhradě škody a není 

omezena ani předvídatelností smluvní pokuty, která je však dána imanentně nutností sjednat 

její výši nebo způsob jejího určení, ale ani například vznikem překážky, jež nastala nezávisle 

na vůli povinné strany a brání ji ve splnění její povinnosti. Ustanovení § 300 ObchZ. je 

dispozitivní a dohodou lze podmínky vzniku nároku na smluvní pokutu upravit. 

Pro případ sjednání smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody je nezbytné 

zmínit § 301 ObchZ., který stanoví, že nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit 

s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do 

doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. K náhradě škody vzniklé později je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty 

podle § 373 an. ObchZ. V tomto případě je na rozdíl od náhrady škody podle obchodního 

zákoníku uzákoněno moderační právo soudu. Je však omezeno jednak hodnotou a významem 

zajišťované povinnosti a jednak výší škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením 
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zajišťované smluvní povinnosti. 

Významným je ustanovení § 302 ObchZ., podle kterého se odstoupení od smlouvy 

nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. Znamená to, že ujednání o smluvní pokutě je 

účinné i v případě, že byla smlouva, kterou bylo sjednáno, vypovězena. Jedná se o případy 

odstoupení od smlouvy zejména z důvodů neplnění některé z povinností smlouvou 

dohodnutých. 

Význam smluvní pokuty pro institut náhrady škody spočívá zejména v tom, že 

sjednáním smluvní pokuty lze náhradu škody vyloučit pro případy porušení povinností, které 

jsou smluvní pokutou zajištěny, lze předem rozsah náhrady škody omezit na konkrétně 

dohodnutou částku a lze předejít někdy obtížnému prokazování způsobené škody.  

Vzhledem k ustanovení § 301 ObchZ. však nelze ani v případě sjednání smluvní 

pokuty jako paušalizované náhrady škody eliminovat potencionální zásah soudu do sjednané 

výše smluvní pokuty, neboť moderační právo soudu pro stanovení výše smluvní pokuty může 

vzít v úvahu všechny postupy výše uvedené, které jsou uplatňovány při stanovení výše 

náhrady škody, zejména pak stanovení hodnoty poškozené nebo zničené věci podle 

amortizovaných nákladů na uvedení do původního stavu.  

3.2.3 Promlčení náhrady škody 

Právo na náhradu škody je právem závazkovým bez ohledu na to, zda vzniklo 

porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, a stejně jako u ostatních závazkových práv je  

časově omezena doba jeho vymahatelnosti. Samotné právo na náhradu škody je 

nepromlčitelné a nárok na náhradu škody podle § 398 odst. 1 nezaniká ani uplynutím 

promlčecí doby, nemůže však být uznáno soudem, jestliže povinná strana namítne promlčení 

po uplynutí promlčecí doby.  

Obecná promlčecí doba pro zánik vymahatelnosti práva na náhradu škody je 

stanovena v § 397 a § 398 ObchZ. Subjektivní promlčecí doba činí čtyři roky a počíná běžet 

ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen 

k její náhradě. Pro počátek subjektivní lhůty pro právo na náhradu škody způsobené 

neplatností právního úkonu, která počíná běžet ode dne, kdy se právní úkon stal neplatným.  

Objektivní promlčecí doba končí uplynutím deseti let ode dne, kdy došlo k porušení 

povinnosti.  

Z uvedených ustanovení obchodního zákoníku je zřejmé, že pro splnění počátku běhu 

subjektivní promlčecí doby je nutné, aby poškozený věděl nebo alespoň mohl vědět o vzniku 
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škody a dále aby věděl nebo alespoň mohl vědět o tom, kdo škodu je povinen škodu nahradit. 

Je otázkou, zda-li je nezbytné, aby poškozený byl schopen určit také rozsah škody, resp. zda 

promlčecí doba počíná běžet zjištěním vzniku škody a osoby povinné pro veškerý rozsah 

způsobené škody nebo pouze pro část škody k tomuto okamžiku zjištěnou a pro část škody 

zjištěnou dodatečně počíná běžet promlčecí doba až okamžikem tohoto zjištění. To může být 

významné zejména při škodách, které se mohou projevovat s delším časovým odstupem a 

jejich zjištění není objektivně možné ve stejném okamžiku. Dovedeme si představit, že škody 

vzniklé stejným porušením povinnosti např. při zhotovování stavby mohou být objektivně 

odhaleny s poměrně značným časovým odstupem. V takovém případě může mít stanovení 

okamžiku počátku běhu subjektivní promlčecí lhůty značný význam.  

Objektivní promlčecí doba počíná běžet ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.  

Z rozdílného stanovení počátku běhu subjektivní a objektivní promlčecí doby vyplývá, 

že je teoreticky možné, aby objektivní promlčecí doba uplynula dříve než doba subjektivní. 

V takovém případě bude  subjektivní lhůta, kratší a uplyne po deseti letech ode dne, kdy došlo 

k porušení povinnosti.  

Strana vůči níž se právo promlčuje může písemným prohlášením druhé straně 

promlčecí dobu  prodloužit, a to i opakovaně. Celková promlčecí doba však ani v takovém 

případě nesmí přesáhnout deset let od doby kdy počala poprvé běžet. 

Obchodní zákoník obsahuje kromě obecné úpravy promlčecí doby u práva na náhradu 

škody také úpravu speciální pro případy týkajících škody vzniklé na dopravovaných věcech a 

z opožděného doručení zásilky vůči zasilateli a vůči dopravci. Tyto škody se promlčují 

uplynutím jednoho roku a promlčecí doba počíná běžet v případě celkového zničení nebo 

ztráty zásilky dnem, kdy měla být zásilka doručena příjemci a v ostatních případech dnem, 

kdy zásilka byla doručena. To však neplatí pro škodu vědomě způsobenou, pro niž se použije 

obecná promlčecí doba. 

Další speciální úprava promlčecí doby práva na náhradu škody je obsažena také  

v úpravě smlouvy o smlouvě budoucí. V případě porušení povinnosti uzavřít smlouvu na 

základě smlouvy o smlouvě budoucí  podle § 292 odst. 2 ObchZ. lze stanovit délku promlčecí 

doby smluvně s tím, že sjednaná doba nesmí být delší než promlčecí doba obecná vyplývající 

z § 391 an. ObchZ.  
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5 RESUMÉ 

5.1 Resumé 

Extend of liability for damage in the Commercial Code 

The general private legal regulation of liability for damage is stipulated in the Civil 

Code (hereinafter referred to as "ObčZ"). The Commercial Code (hereinafter referred to as 

"ObchZ") also contains some provisions regulating damages, mainly those for breach of 

contractual obligations and obligations prescribed by the Commercial Code. This regulation 

of damages shall be used in relations governed by it as a matter of priority.  

In order to claim damages according to the Commercial Code, all the following basic 

preconditions shall be met: 

- occurrence of damage 

- breach of legal obligation 

- causal relation between occurrence of damage and breach of legal obligation  

And at the same time  

- there are no circumstances excluding liability for breach of obligations 

The Commercial Code stipulates the liability for damage as no-fault liability. It means 

that the liability relation is not conditioned by fault and occurrence of the above presumptions 

is enough. 

Pursuant to s. 379 of ObchZ, "damage" means actual damage and loss profit. Both 

judicial practice and legal theory consider actual damage as damage to property in the form of 

reduction of property of an injured party as a result of an event causing damage. 

"Lost profit" means in judicial practice damage, strictly speaking, in the form of lost 

property benefit as a result of missed increase (enhancement) of property of an injured party 

that could be – unless an event causing damage occurred – reasonably expected with regard to 

standard course of events. 

In case of damage in the form of lost profit, the Commercial Code, through s. 381 of 

ObchZ, allows the injured party to claim, instead of actual lost profit, compensation of profit 

usual for fair business under similar conditions in the field of business of the injured party.  

Damages are primarily paid in cash in private law, as stipulated in s. 378 of ObchZ. At 

the same time, the Commercial Code allows alternative methods of damages, such as 

restitution, if the rightful party requests so and such performance is possible and usual. All the 
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three conditions shall be met at once.  

Important provisions of the Commercial Code stipulating extent of damages are ss. 

379 through 381 of ObchZ. As a matter of principle full and objectively predictable actual 

damage, costs incurred in relation to breach of obligations and lost profit shall be 

compensated. 

The actual damage shall be classified as follows:   

Damage to property  

- damage to property in the form of a thing (destruction, loss, damage, depreciation)   

- damage to property in the form of receivables and other rights (loss, depreciation, decrease, 

impossible use)  

- damage to property in the form of other valuables (depreciation, decrease, impossible use) 

Related costs  

- wasteful expenditures (related to property)   

- wasteful expenditures (related to damage caused) 

When evaluating extent of the damage caused, it is necessary to identify extent of the 

actual damage in the form of decrease of property caused by damage to property as a whole 

including all the above components.  

The extent of damage is limited to damage that could be objectively presumed upon 

rise of an obligation. Another limitation of the extent of damages or their absolute exclusion 

may arise from performance (or non-performance respectively) of other statutory obligations, 

such as obligation of the injured party to avoid occurrence of damage or to reduce its extent 

(s. 382 and s. 384 of ObchZ), obligation of the injured party to enter into a new contract upon 

withdrawal from a contract for breach of contractual obligations (s. 385 of ObchZ). 

The regulation of damages in the Commercial Code excludes contractual waiver of a 

claim for damages and discretionary power of a judge to reduce damages (abridgement of 

damages by court). To the contrary, s. 386(2) of ObchZ explicitly stipulates that damages 

cannot be reduced by court.  

Pursuant to ObchZ, it is possible to be exempted from liability for damage by proofing 

circumstances excluding liability stipulated in s. 373 of ObchZ and s. 374(1) and s. 374(2) of 

ObchZ. Regarding the general regulation of damages, the Commercial Code defines a 

circumstance excluding liability as a barrier occurring independently on a will of a liable 

party and preventing it from its obligation, unless it be cannot reasonably assumed that such 

barrier is predicted.  
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Besides the general regulation of damages stipulated in s. 373 et seq, the Commercial 

Code contains other special provisions stipulating damages differently from the general 

regulation. Most of such special provisions deal with obligation to pay damages in relation to 

received things or documents and are included in individual provisions on various types of 

contracts. These special provisions, which modify the general regulation of damages in the 

Commercial Code, stipulate obligation to pay damages in relation to received things or 

documents unless damage could have been avoided with provision of professional care.  

The limitation of damages could be classified in three independent areas.  

- limitation of damages included in the regulation of damages in the Commercial Code 

(mainly the exclusion of waiver of damages pursuant to s. 386 of ObchZ).    

- special provisions of the Commercial Code stipulating in some cases extent of damages 

differently from the general regulation, by different stipulation of circumstances excluding 

liability for damage or directly limiting extent of damages.   

- other legal institutes that are stipulated in the Commercial Code (and the Civil Code, of 

course), such as late payment interest, contractual penalty and lapse of time. 

Section 386 of ObchZ stipulates that it is not possible to waive the claim for damages. In my 

opinion, the concepts "claim" and "extent" are not identical, as the claim for damages is 

qualitative expression and the extent of damages is quantitative expression of this claim. 

Based on these presumptions, we can think of partial waiver of right for damages. Such 

possibility will be at least disputable, likewise it is disputable to dispose of some dispositive 

provisions on damages in the Commercial Code. However, the situation is different when 

thinking of quantitative determination of damages, i.e. the extent of damages. The extent of 

damages is quantitative expression in which the claim for damages will be enforced. The 

determination of the damage in advance and any agreement of the contracting parties in this 

relation shall not necessarily mean exclusion or limitation of the claim for damages. Any 

agreement on limitation of damages can be interpreted that occurrence of the claim for 

damages is in this case condition precedent saying that if there is the claim for damages, it 

will be enforced in a manner agreed in advance. From this point of view it is obvious that 

possibility of limitation of the claim for damages is not permissible, while agreement on 

limitation of extent of damages is permissible.  
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