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  ÚVOD

Ve  své  diplomové  práci  se  zabývám  provedením principu  neminem  laedere

v občanském  právu.  Ačkoliv je zásada  nikoho  nepoškozovat  provedena  i v jiných

občanskoprávních normách,  zaměřila  jsem se na ustanovení  zákona č.  40/1964 Sb.,

Občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník), který je obecnou normou celého

soukromého práva. 

Princip  neminem  laedere  můžeme  označit  za  jednu  z  hlavních  zásad

soukromoprávní oblasti. Mým záměrem není vyčerpávajícím způsobem  popsat veškeré

jeho  projevy  v  rámci  úpravy  provedené  Občanským  zákoníkem  (takový  rozbor

by byl tématem  pro  několik  prací),  ale  zaměřuji  se na  nástin  hlavních  institutů,

kterými je v občanském zákoníku (resp.  v jeho šesté části)  princip  neminem laedere

prováděn.

Na začátku  své práce nastiňuji  pojem právních  principů.  Podrobnější  rozbor

by byl  spíše z oboru  teorie  práva,  pro  účely  mé  práce  se  jako  nejvhodnější  jeví

pojetí právního principu jako vyjádření vnitřního systému práva. V rámci této kapitoly

nastiňuji pojem právních principů a zmiňuji základní principy občanskoprávní úpravy,

podrobněji  rozebírám  zásady  ovládající  úpravu  náhrady  škody a bezdůvodného

obohacení.

V  následující  kapitole  rozebírám  funkci  šesté  části  Občanského  zákoníku,

která je těžištěm provedení zásady nikoho nepoškozovat v rámci této normy. Úkolem

uvedené  úpravy  je  působit  na občanskoprávní  subjekty  preventivně  ve  smyslu

všeobecného  odvracení  od  působení  škod.  Další  funkcí  je  pak  úloha  reparační

(satisfakční),  která má zajistit  nápravu škod již způsobených (dle principu neminem
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laedere a zásady rovnosti subjektů má být poškozenému škoda plně nahrazena).

Další kapitolu jsem věnovala úpravě předcházení škod v občanském zákoníku.

Opatření  k zabránění  vzniku  škody,  jako  různé  povinnosti  prevenčního  charakteru,

jsou uváděna na mnoha místech občanskoprávní úpravy.  V rámci této kapitoly zmiňuji

obecnou preventivní povinnost,  povinnost zakročovací i prevenci tzv. kvalifikovanou -

soudní.

Náhradě škody je věnována následující kapitola. Rozebírám v ní občanskoprávní

odpovědnost za škodu, jejíž úprava sleduje odčinění způsobených škod. Zmiňuji se také

o okolnostech vylučujících protiprávnost, které vznik subjektivní odpovědnosti za škodu

vylučují.  Uvádím  i  rozsah  a  způsob  náhrady  škody,  která  je  dle stávající  úpravy

poskytována.  Rozebírám obecnou odpovědnost  za škodu a stručně  nastiňuji  některé

případy odpovědnosti zvláštní.

Další kapitola je věnována institutu bezdůvodného obohacení. V úvodu tohoto

pojednání  nastňuji  vztah  kondikce  a  odpovědnosti  za  škodu.  Následně  rozebírám

předpoklady vzniku závazkového vztahu z kondikce,  generální  klauzuli  i  jednotlivé

skutkové  podstaty  bzdůvodného  obohacení,   které  Občanský  zákoník  uvádí.

V závěru kapitoly opět uvádím rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení.

V  následující  kapitole  nastiňuji  vývoj  občanskoprávní  úpravy  odpovědnosti

za škodu a bezdůvodného obohacení. Uvádím obligaci z deliktu a kondikci římského

práva, nastiňuji úpravu z let 1811 a 1950. z Občanského zákoníku z roku 1964 zmiňuji

jen některá ostanovení později dotčená tzv. Velkou novelou. Platnou úpravu hodnotím

v kapitole následující.

Další  kapitola  je  věnována  návrhu  nového  občanského  zákoníku.  Zaměřuji

se především na ty oblasti, které mají v úpravě náhrady škod a bezdůvodného obohacení

doznat  změn.  Ačkoliv  se  na  tomto  návrhu  rekodifikace  pracuje  již  od  roku  2001,

nelze s jistotou říci,  zda a  kdy bude schválen.  V současné době  byl  po zapracování

připomínek vrácen vládě k dalšímu projednání. 

V  závěrečné  kapitole  své  práce  jen  stručně  shrnuji  její  obsah  -  provedení

principu neminem laedere v Občanském zákoníku a připomínám ty nedostatky platné

úpravy,  jejichž řešení návrh nové rekodifikace soukromého práva nabízí. 

Ve své práci vycházím z právního stavu k 1.3.2009.
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 1 PRÁVNÍ PRINCIPY

 1.1 Pojem
 „Právní principy jsou pravidla vyjádřitelná kondicionální  normativní  větou,

která jsou základem, zhuštěným vyjádřením normativního obsahu, právního institutu,

zákona, právního odvětví nebo právního řádu jako celku.“1

 1.2 Právní principy obecně
Občanské právo je, stejně jako celý právní řád, ovládáno celou řadou právních

principů. V rámci všech právních zásad můžeme rozlišovat  ty z nich,  které ovládají

celý právní řád, a jiné, které jsou typické pouze pro některé z jeho jednotlivých oborů.

V právním řádu České republiky,  jenž je ovládán principem dualismu práva veřejného

a soukromého, rozlišujeme také principy těchto jeho dvou odvětví. 

Právními  principy se  zabývala  řada právních  teoretiků.  Tak  jako  se studiem

těchto zásad zabývali zastánci různých právních teorií, existuje celá řada definic pojmu

právního  principu.  Ačkoliv  vysvětlením  tohoto  pojmu  hledali  teoretici  atributy

významné pro tu kterou teorii, všechny definice společně jako znak takového principu

uvádí  jeho  normativní  charakter  (říká,  co  má  být)  a  vysokou  míru  obecnosti

(narozdíl od  právní  normy  jsou  principy  pro svou  vysokou  neurčitost

těžko aplikovatelné). 

 1.3 Neminem laedere jako mravní pravidlo
Právní  normy  (a  neméně  právní  principy)  se  často  svým  obsahem  shodují

s jinými systémy pravidel chování. V tomto smyslu je právu nejbližší systém pravidel

mravních,  proto  bývá  právo  často  označováno  jako  tzv.  minimum  mravnosti.

Dle mého názoru  je  neminem  laedere  právě  takovým  široce  uznávaným  morálním

pravidlem.  Povinnost nikoho  nepoškozovat  je společností  vnímána  jako  závazné

pravidlo chování bez ohledu na to, zda si jsou jednotlivci vědomi toho, že je vysloven

také platným právem.

1) WINTR, Jan. Říše principů, obecné a odvětvové principy současnného českého práva. 1. vydání. Praha :
Univerzita Karlova, 2006, s. 105
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 1.4 Vnitřní systém práva

Účelem hledání právních principů může být redukce právního řádu na přijatelně

malý počet právních zásad tak, aby byl výsledný soubor relativně přesným zachycením

podstatného obsahu právního řádu Můžeme tak popsat platné právo. Pokud tedy právní

princip považujeme za zachycení vnitřního systému práva, jeho podstatného obsahu,

můžeme  v  případě  občanského  práva  princip  neminem  laedere  označit

za esenci šesté části  Občanského  zákoníku,  která  upravuje  jak preventivní  povinnost

a náhradu škody, tak bezdůvodné obohacení.

Právní  principy  jako  vnitřní  systém2 práva  nabývají  díky  své  neměnnosti

na významu  s nepřehledností  právní  úpravy.  V  případě  soukromého  práva,

které (oproti právu  veřejnému)  vychází více  z  tradice  a  společenských  potřeb

než ze samotné  vůle  zákonodárce,  je  často  třeba  platné  právo  spíše  chránit

před nesystémovými zákonodárnými iniciativami. Právní principy jsou tedy vodítkem

nejen v rámci aplikace a interpretace práva, ale také při jeho tvorbě.

 1.5 Občanské právo jako základ soukromého práva
Jádrem celého  soukromého3 práva  je  právo  občanské,  které  je  kodifikováno

v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku). Úprava v rámci zákoníku by měla být

(v souladu  s civilistickými  tradicemi)  komplexní.  V případě  současné  úpravy

tomu tak ale  není.  Při  tvorbě  této normy  v  šedesátých  letech  minulého  století

bylo (pod vlivem sovětského  právního  systému)  od jednotné  kodifikace  soukromého

práva  upuštěno  a  úprava  byla  rozparcelována  do několika  samostatných  předpisů.

Tento stav zůstal zachován i po společenských změnách roku 1989. V současné době

2) Autoři, kteří se zabývají vnitřním systémem práva (systémem právních principů), hledají tyto zásady jak v platném

právu,  tak „za právem“.  Toto  hledání tedy zahrnuje cestu  zdola –  od konkrétních právních pravidel  vyjádřených

v normě, přes ratio legis k obecným právním myšlenkám, tak i cestu shora – od fundamentálních principů.

3) Během historického vývoje se jako zvláštní právo obchodníků (profesionálů) od občanského práva oddělilo právo

obchodní.  V pracovním právu  (jehož základním institutem je  smlouva,  tedy výraz  smluvní  volnosti  tak  typické

pro občanské  právo)  se  vyvinuly  prvky  prolamující  autonomii  vůle  z  důvodu  veřejného  zájmu.  Právo  rodinné

je charakteristické  zásahy  do  vztahů  uvnitř  rodiny.  Soukromoprávní  vztahy  s  mezinárodním  prvkem  upravuje

mezinárodní právo soukromé.
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je  tedy soukromoprávní  oblast  upravena  jak  Občanským  zákoníkem,

tak řadou jiných  předpisů  (například  zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník,

dále jen Obchodní  zákoník,  zákon č. 94/1963 Sb.,  zákon  o rodině,  dále  jen  Zákon

o rodině, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, dále jen Zákoník práce).

Jak  jsem  uvedla,  základem  celé  soukromoprávní  úpravy  je  právě  právo

občanské,  což se odráží  v  subsidiaritě  úpravy  občanského  zákoníku

ve vztahu k ostatním  oborům  soukromého  práva  (Občanský  zákoník  se  aplikuje

v případech,  kdy neexistuje  zvláštní  úprava).  V  následujícím  výkladu  uvádím

některé zásady  ovládající  současnou  občanskoprávní  úpravu,  a  to  hlavní  principy

občanského práva a zásady ovládající oblast náhrady škody a bezdůvodného obohacení.

 1.5.1 K hlavním principům občanského práva

Detailní  rozbor  všech  hlavních  principů  občanského  práva  by  byl  tématem

samostatné práce.  Proto tyto zásady pouze stručně nastíním.

 Základní  a  pro  občanské  právo  typická  je  zásada  rovnosti  účastníků,

která vyjadřuje postulát,  podle něhož nemůže nikdo jednostranně  určovat  povinnosti

a práva  druhého4.  S  rovností  účastníků  velmi  úzce  souvisí  i  princip  nemo  iudex

in causa  sua,  vyjadřující,  že  nikdo  nemůže  být  soudcem  ve  své  věci.  Narozdíl

od principu obecné rovnosti, který zapovídá jakékoliv příkazy, předpokládá tato zásada

již  existující  právní  vztah.  Obecný  princip  svobody se  v  občanském  právu  odráží

také v principu autonomie vůle. Lze na něj usuzovat již ze zásady rovnosti účastníků.

Pokud  totiž  nelze  mezi rovnými  účastníky  povinnost  jednostranně  uložit,  subjekt

 o svých  povinnostech  rozhoduje  sám.  Tak  činí  svobodným  uzavíráním  smluv,

kdy se řídí  pouze  svou autonomní  vůlí.5 Na druhé  straně  je  projev  vůle  právem

limitován – v případě rozporu s důležitými zájmy chráněnými zákonem nebo s dobrými

mravy je stanovena neplatnost takového ujednání. Toto omezení je vyjádřeno zásadou,

že vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno. což je vyjádřením obecného principu

4)  Vyjímkou  z  tohoto  pravidla  je možnost  ukládat  povinnosti  dětem  v  rámci  rodičovské  zodpovědnosti

nebo zaměstnancům na základě dobrovolně převzatého závazku při uzavření pracovní smlouvy.

5) Účinný projev vůle ovšem předpokládá plnou způsobilost k právním úkonům. 
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svobody  jak  v  soukromém,  tak  ve  veřejném  právu6.  Pro soukromé  právo

charakteristická  dispozitivnost  úpravy naznačuje  význam  předchozího  principu.

Občanské  právo  narozdíl  od  práva  veřejného  nepřikazuje  a mělo by  účastníkům

naopak sloužit,  nabízet  řešení  problémů.  Tato zásada  je v Občanském  zákoníku

zakotvena v § 2 odst. 3, který stanoví: „Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou

vzájemná práva a povinnosti  upravit  dohodou odchylně  od zákona, jestliže to zákon

výslovně nezakazuje  a jestliže z povahy  ustanovení  zákona  nevyplývá,

že se od něj nelze odchýlit.“ 

 1.5.2 Některé principy obecné části Občanského zákoníku

V obecné části Občanského zákoníku (§1 - §122) jsou upraveny občanskoprávní

vztahy  (včetně  uzavírání  smluv),  dále  institut  promlčení,  ale  především  subjekty

těchto vztahů. Obecná část tedy zahrnuje velmi podstatnou úpravu právní subjektivity

(fyzických  i právnických  osob).  Níže nezmiňuji  všechny  principy  upravené

v obecné části,  ale jen ty,  které  jsou  z  hlediska  předmětu  mé  práce  významné

pro svou souvislost s principem neminem laedere.

V moderním  právu  se  vychází  z  existence  subjektů  práva  nadaných  právní

subjektivitou.  Bez  této  subjektivity  by  právní  vztahy  byly  jen  prázdným  pojmem,

chyběl by totiž předmět právního vztahu, jímž jsou právě subjektivní práva a povinnosti.

Z uvedeného  vyplývá  princip  subjektivních  práv  každého  právního  subjektu,

který znamená,  že  každý  subjekt  je  způsobilý  mít  práva.  Zároveň  tento  princip

zakotvuje i právo na pokojný výkon těchto práv (zpravidla s vyjímkou svémoci).

Z práva na pokojný výkon subjektivního práva vyplývá další zásada – princip

státní ochrany subjektivních práv a zákazu svémoci mimo případ nouze. Zmíněnou

dovolenou svémocí se rozumí jednání v nutné obraně a v krajní nouzi. Stát je  povinnen

výkon subjektivních práv chránit před neoprávněnými zásahy. 

Orgány veřejné moci jsou tedy povinny subjektivní práva chránit. To ale neplatí

bezvyjímečně.  Vysloveně  je odepřena ochrana (v § 3 odst. 1 OZ) takovému výkonu

práva, který by bez oprávního důvodu zasahoval do práv a oprávněných zájmů druhých

6) Ve veřejném právu tato zásada vyjadřuje spíše co nejmenší možnou míru vynucování povinností.
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subjektů  a byl by v rozporu  s  dobrými  mravy.  Vyjadřuje  to  princip  zákazu  zneužití

práv.  Uvedená  zásada  je výsledkem  střetu  obecného  principu  svobody  se  zásadou

neminem laedere. Pokud je každému dovoleno vše, co není zakázáno, má toto dovolení

limity ve stejném oprávnění ostatních – práva jednoho končí tam, kde začínají práva

druhého.  Obecná  svoboda  tedy  není  absolutní,  její  omezení  z ní  samotné  vyplývá.

V tomto případě je omezena navíc zásadou nikoho nepoškozovat (nezasahovat do práv

a oprávněných  zájmů  druhých).  Podobně  stanoví  princip  nemo  turpitudem  suam

allegare  potest  (nikdo  nemůže  mít  prospěch  ze svého protiprávního  jednání),

který vyjadřuje neposkytnutí státní ochrany takovému protiprávnímu jednání.

 1.5.3 Neminem laedere - základní zásada závazkového práva deliktního

Konečně  se  dostáváme  k  úpravě,  v  níž  se  princip  neminem  laedere  odráží

nejvýrazněji. Pro závazkové právo deliktní je nejvýznamnějším institutem odpovědnost

za  škodu.  Každý  účastník  soukromoprávních  vztahů  v  případě  způsobení  škody

za ni odpovídá  a  je  povinen  nahradit  ji poškozenému.  Pro  vznik  odpovědnostního

vztahu  je  předpokladem  protiprávní  jednání  (případně  protiprávní  následek,

jímž je zákonem  kvalifikovaná  škodní  událost),  vznik  škody,  příčinný  vztah

mezi takovým jednáním a škodou a zpravidla i zavinění.

Základní povinnost účastníků soukromoprávních vztahů, a to nepůsobit škodu,

vyjadřuje  právě  princip  neminem  laedere  =  nikoho  nepoškozovat.  Tuto  zásadu

uznávalo již římské právo (dle Ulpiána patřily mezi hlavní příkazy práva i  alterum

non laedere).  Platný  občanský  zákoník  v § 415  stanoví,  že:  „je  povinností  každého

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním

prostředí“.  Může  se  zdát,  že  je  tímto  principem  popírán  obecný  princip  svobody,

ovšem takové omezení je naopak pro svobodu  nutné a je jí vlastní. Bez tohoto principu

by  mohlo  být  výkonem  svobody  neomezeně  zasahováno  do  práv  druhých,

což je nepřípustné.

Dojde-li  k  neuposlechnutí  příkazu  nepoškozovat,  nastupuje  nová  povinnost,

a to nahradit  způsobenou škodu. Takováto „sankce” má sice také preventivní účinek,

ovšem  obecná  zásada  prevence vyjadřuje  kromě  povinnosti  předcházet  škodám
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(zamezit ohrožování  či  porušování  práv  z  občanskoprávních  vztahů porušováním

smluvních  i  mimosmluvních  povinností)  také povinnost  napravit  způsobené  újmy

co možná nejúplněji a zpravidla ekvivalentně (formou reparace či satisfakce).

Hlavním  účelem  úpravy  odpovědnosti  za  škodu  je  její  reparační  funkce.

Způsobená  škoda  má  být  poškozenému  nahrazena.  Rozsah  této  náhrady  je  řešen

zásadou plné náhrady škody (v souladu s principem rovnosti účastníků). Jako z většiny

zásad i z této existuje vyjímka, a to moderační právo soudu, kdy je možné náhradu

přiměřeně snížit v případě důvodů hodných zvláštního zřetele.

Za  škodu  odpovídá  ten,  kdo  ji  zavinil.  Platí  tedy  zásada  presumovaného

zavinění =  zásada subjektivní odpovědnosti.  V § 420 odst. 1 a 3 OZ se uvádí, že:

„Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti

se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.”. Jedná se o odpovědnost subjektivní,

odpovědnost  za  zaviněné  jednání.  Odpovídat  tedy  může  škůdce  pouze v případě

úmyslného  nebo  nedbalostního  jednání.  V  případě  sporu  je  na  poškozeném,  aby

prokázal vznik škody, protiprávní jednání škůdce a příčinný vztah. Prokázat zavinění

bývá  velmi  obtížné.  Konstrukce  presumovaného  zavinění  tuto  situaci  řeší  tak,

že neukládá poškozenému, aby prokázal i tento předpoklad odpovědnosti, ale zavinění

(ve  formě  nedbalosti)  presumuje.  Škůdce má ale  možnost  zprostit  se  odpovědnosti

právě tím,  že  dokáže,  že škodu  nezavinil  (důkazní  břemeno  leží  v  tomto  případě

na škůdci).

V  současnosti  bychom  ale  pravděpodobně  s  čistě  subjektivním  principem

odpovědnosti  nevystačili.  Proto se na řadu případů  vztahuje odpovědnost objektivní.

Řada činností s sebou nese velké riziko vzniku škody (kdy i při vynaložení veškerého

možného úsilí  dojde ke škodě),  ovšem přínos z těchto činností  toto riziko vyvažuje.

Také existují případy, kdy ke škodě dochází téměř pravidelně, ale je obtížné zavinění

prokázat. Prvním případem je např. odpovědnost za škodu způsobenou nebezpečným

provozem, ve druhém případě se jedná např. o odpovědnost za škodu způsobenou vadou

výrobku7 Praktickým se jeví  také  přechod nebezpečí  na  věci,  který umožňuje  činit

odpovědnou  osobu,  která  může  škodě  spíše  zabránit  (například  u  odpovědnosti

7)  Tato  odpovědnost  je  upravena  zvláštním  předpisem  občanského  práva,  zákonem  č.  59/1998  Sb.,  zákonem

o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku.
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ubytovatele  za škodu  na vnesených  a  odložených  věcech).  Pro  oblast  odpovědnosti

za škodu tedy platí i princip objektivní odpovědnosti z důvodu vyvážení rizika. 

V  situacích,  kdy  není  stát  schopen  poskytnout  bezprostředbě  ohroženým

subjektivním  právům   ochranu,  dochází  k  prolomení  principu  státního  monopolu

 a svémoc  je  v  případě  takového  ohrožení  právem  připuštěna  jako  dovolená.

Každý je v těchto případech  oprávněn  bránit  se bezprostředně  hrozícímu  nebezpečí

nebo  útoku.  Pro  vznik  odpovědnosti  za  škodu  totiž   není  splněna  podmínka

protiprávnosti jednání. V případě zejména nutné obrany a krajní nouze tedy platí princip

dovolenosti jednání odvracející útok nebo nebezpečí.

Zásada  autonomie  vůle  má  svůj  odraz  v  principu  volenti  non  fit  iniuria ,

kterým je vyloučena  protiprávnost  způsobení  škody  se  svolením  poškozeného.

Ovšem tento princip neplatí bezvyjímečně. Autonomie vůle se vztahuje pouze na statky,

s  nimiž  je  poškozený  oprávněn  volně  disponovat.  Tak  nebude  škůdce  odpovědný

v případě,  že  například  na  žádost  poškozeného  zničí  jeho  sbírku  cenných  váz.

Na druhou  stranu  takové  svolení  nebude  účinné  v  situaci,  kdy  poškozený  souhlasí

s poškozením svého zdraví. Život a zdraví jsou právem chráněny jako statky nejvyšší

hodnoty a jedinci nepřísluší s nimi v tomto směru disponovat.

V části o deliktní odpovědnosti je provedena ještě jedna zásada, a to povinnost

vydat  plnění  bez právního důvodu.  Nikdo se nesmí obohacovat  na úkor  druhých.

V případě  získání  majetkového  prospěchu  bez  právního  důvodu  na újmu  druhého

je obohacený povinen takový majetek poškozenému vydat.

  

 2 NEMINEM LAEDERE V OB ČANSKÉM ZÁKONÍKU

 2.1 Občanský zákoník - základní předpis občanského práva
Stěžejním předpisem občanského práva je Občanský zákoník. Ačkoliv je oblast

občanskoprávních  vztahů  upravena  i  řadou  zvláštních  právních  předpisů  (například

zákonem č.  121/2000 Sb.,   autorským zákonem,  Zákonem o  rodině  nebo zákonem

č. 72/1994 Sb.,   zákonem o vlastnictví  bytů),  ve své práci  se zaměřuji  na provedení

principu neminem laedere v rámci platného Občanského zákoníku. 
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Normy občanského práva stanoví pravidla chování subjektů občanskoprávních

vztahů. Regulací těchto vztahů i následným vyvozením důsledku (snakce) za jednání

v rozporu  s  platným  právem  tak  tyto  normy  předmět  regulovaných  vztahů  (práva

a povinnosti)  chrání.  Princip  neminem laedere  má ochrannou funkci  v  tom smyslu,

že subjekty  občanskoprávních  vztahů  zavazuje  k  tomu,  aby  (stručně  řečeno)

nikoho nepoškozovali. 

Zásada  nikoho  nepoškozovat ukládá  každém  povinnost   nepůsobit  škodu,

k jejímu  vzniku  nepřispívat  a  v  případě,  že  ke  vzniku  škody  již  došlo,  nepůsobit

ke zvětšení  jejího  rozsahu.  Tato povinnost  je  vyjádřena  zásadou  prevence,

kterou Občanský zákoník  zdůrazňuje  v řadě  ustanovení  (vedle úpravy v  rámci  šesté

části  například  také  stanovením  některých  zvláštních  preventivních  povinností

v rámci úpravy jednotlivých typů smluv). 

Projevem  zásady  nikoho  nepoškozovat  v případě,  že  ke  škodě  již došlo,

je občanskoprávní  úprava  náhrady  škody  (která  stanoví  kdo je  oprávněn  k náhradě

škody,  předpoklady  a  rozsah  jejího  poskytnutí  i osobu  povinnou  k  náhradě)

a bezdůvodného  obohacení.  V  souladu  s  principem  neminem  laedere  má  úprava

odpovědnosti za škodu zajistit poškozenému plnou náhradu způsobené újmy.

Těžistěm  úpravy  Občanského  zákoníku,  kde  se  tento  princip  promítá,

je  jeho  část  šestá (§ 415 – 459)  nazvaná „Odpovědnost  za škodu a za bezdůvodné

obohacení“.  V rámci této úpravy  je  zdůrazněn  princip  předcházení  škodám8.

Každé ohrožení  nebo  porušení  chráněných  práv  je  totiž  v  jistém  slova  smyslu

nenahraditelné (a to i v případě, že byla způsobená škoda odpovědným subjektem plně –

dle ustanovení o odpovědnosti za škodu - nahrazena). 

 2.2 Funkce úpravy § 415 - § 459 občanského zákoníku 

 2.2.1 Preventivně – výchovná funkce

Úprava v § 415 – 459 OZ má na subjekty občanskoprávních vztahů  působit

8) Vedle OZ je důležitost prevence škod zdůrazněna i v rámci jiných, zvláštních zákonů.  Kromě obchodněprávní

a pracovněprávní  úpravy je vymezena v řadě  dalších předpisů  upravujících rozličné oblasti  (například v zákoně

č. 18/1997 Sb., zákoně o mírovém využívání jaderné energie a ionizuícího záření,  zákoně č. 133/1985 Sb., zákoně

o požární ochraně atp.)
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preventivně – výchovně, tedy tak, aby se chovaly v souladu s požadavky předcházení

škodám,  a  to  ve  dvou  směrech.  Prvotním  způsobem  takového  působení  je obecné

odvracení  všech  těchto  subjektů  od porušování  právních  povinností,  které  zpravidla

mají  za následek  vznik  škody (tzv.  všeobecná  prevence  škod  v  občanském právu).

Druhou  metodou,  která  má tento  efekt  přinést,  je  stanovení  povinnosti  ohrožených

subjektů k provedení opatření k odvrácení již hrozící škody (tzv. zvláštní – speciální –

konkrétní prevence škod v občanském právu).9 

Všeobecně  preventivně  nemá na  subjekty  občanskoprávních  vztahů   působit

pouze  uložení  generální  preventivní  povinnosti,  stanovené  §  415  OZ  (viz.  níže),

ale i rozvedení  tohoto  všeobecného  závazku do  řady zvláštních  právních  povinností

v různých sférách života. Takto ve zvláštních právních předpisech (například v zákoně

č. 361/2000 Sb., zákoně o silničním provozu, zákoně č. 267/2006 Sb, zákoně o požární

ochraně,  apod.)  konkretizované  povinnosti  prevenčního  charakteru  jsou  vzhledem

k oblasti úpravy závazné jen pro určité fyzické a právnické osoby (oproti  všeobecně

závazné povinnosti dle § 415 OZ). Pokud pro určitou oblast neexistuje takováto zvláštní

úprava, uplatní se jako subsidiární obecná preventivní povinnost stanovená v § 415 OZ.

Obecný  preventivní  efekt  má  mít  ale  i  stanovení  a  (v  případě  naplnění

zákonných  podmínek)  neodvratná  realizace  občanskoprávní  odpovědnosti  za  škodu

dle příslušných ustanovení.  Na vědomí subjektů totiž působí i vědomí hrozby, že budou

v případě  porušení  svých  povinností   voláni  k  odpovědnosti  za  způsobenou  škodu.

Takový  efekt  má  úprava  odpovědnosti  za  škodu  v občanském  právu

nejen na potencionální škůdce, kteří se pod hrozbou sankce spíše porušování povinností

vyvarují, ale zprostředkovaně i na všechny ostatní subjekty.10

Preventivně  –  výchovný  efekt  má  prostřednictvím  své  uhrazovací  funkce

i občanskoprávní úprava bezdůvodného obohacení (§ 451-459 OZ). Hrozba a realizace

sankce ve formě  povinnosti  vydat  obohacení získané bez právního důvodu na úkor

jiného nepůsobí jen na konkrétního obohaceného ale i na všechny další osoby.

9) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné
vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 403
10)  O  výchovném působení  úpravy  odpovědnosti  za  škodu  není  v  případě  odpovědnosti  za  zavinění  pochyb.

V případě  odpovědnosti objektivní, tedy za následek, může být výchovným efektem úpravy zvýšená obezřetnost

subjektů (kteří jsou povinni k náhradě škod  v souladu se zásadou, že pokud někdo čerpá z riskantní činnosti výhody,

má nést i její rizika a nepřenášet je na poškozené) při prevenčním úsilí k minimalizaci škodlivých vlivů.

13



 2.2.2 Reparační a satisfakční funkce

Pokud  výše  uvedená  preventivní  funkce  selže,  dojde  ke  vzniku  škodlivého

následku,  k  újmě  na  straně  poškozeného.  Plnou  náhradu  takto  utrpěné  škody,

tedy i ochranu  subjektivních  práv,  má zajistit  občanskoprávní  úprava  odpovědnosti

za škodu. „Úprava odpovědnosti za škodu v občanském právu poskytuje svým uceleným

systémem  stejnorodých  občanskoprávních  norem  právní  ochranu  jednak  osobním

vztahům,  zejména  zdraví  a životu  fyzických  osob,  jednak  majetkovým  vztahům,

zejména vlastnictví.“11

Občanskoprávní  odpovědnost  za  škodu  má  v  první  řadě  reparační  funkci,

poškozenému má dle principu neminem laedere zajistit plnou náhradu12 utrpěné škody

(bez ohledu na formu a stupeň zavinění škůdce). Poškozenému tak má být reparována

celá utrpěná škoda, a to  buď ve formě kompenzace (náhrady v penězích) nebo restituce

(náhrady in natura). Úprava  odpovědnosti za škodu stanoví, kdo je osobou povinnou

k náhradě (škůdcem, odpovědnou osobou) a osobou k ní oprávněnou, rozsah a formu

náhrady i podmínky jejího poskytnutí.

Vedle úpravy odpovědnosti za škodu má reparační (a v jejím rámci i restituční)

funkci  i  úprava  bezdůvodného  obohacení,  která  má  postiženému  zajistit  vydání

veškerého obohacení, které bylo na jeho úkor neoprávněně získáno. 

Satisfakční funkce úpravy odpovědnosti za škodu se projevuje v případě  škody

způsobené na zdraví,  kdy se nahrazují  újmy nemajetkové.  Vedle majetkových škod

se v případech této újmy poskytuje jako materiální  satisfakce i jednorázové peněžité

zadostiučinění  (za  ztížení  společenského  uplatnění  a  za  vytrpěné  bolesti).

V souladu s požadavkem spravedlivé náhrady se odškodňují i některé jiné nemajetkové

újmy, a to v případě zásahu do osobnostních práv (což je ovšem upraveno mimo šestou

část občansého zákoníku, a to v ustanovení o ochraně osobnosti).

Stávající občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu ale v žádném případě

11) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 416
12) Zásadu plné náhrady do jisté míry prolamuje ustanovení § 450 OZ, které dává soudu možnost, aby odstranil

přílišnou tvrdost zákona a z důvodů hodných zvláštního zřetele náhradu přiměřeně snížil.
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neplní funkci represivní13  (na rozdíl od oblasti práva veřejného). 

 3 PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

 3.1 Princip prevence
„ Každé ohrožení, a tím spíše porušení právních povinností v občanskoprávních

vztazích   (ať smluvních či  mimosmluvních),  se stává  – i  přes  později  uskutečněnou

nápravu  –  více  či  méně  individuálně  i  společensky  nežádoucí,  protože  bývá

obvykle spojeno  s  nepříznivými  individálními  majetkovými  újmami  i  společenskými

ekonomickými  ztrátami  –  škodami  na  zdraví  (životě),  majetku,  přírodě  a  životním

prostředí.“14

Každé  způsobení  škody  je  i  přes  její  následné  nahrazení  oprávněné  osobě

společensky nežádoucí.  Zároveň  platí,  že předejít  vzniku  škody je  často jednodušší

a méně nákladné než vzniklou škodu nahrazovat. Z tohoto důvodu Občanský zákoník

v rámci úpravy odpovědnosti za škodu princip prevence zdůrazňuje. 

Zásada  prevence  je  provedena  v  Občanském  zákoníku  (vedle  prevenčních

povinností konkrétních, například v rámci úpravy jednotlivých smluvních typů v § 617,

670,  761  OZ)  ve dvou rovinách,  a  to  jednak  ve stanovení  generální  preventivní

povinnosti,  a  jednak  v úpravě  preventivní  povinnosti  speciální.  Obecná  prevenční

povinnost má za cíl odradit veškeré osoby od porušování právních povinností, které má

zpravidla  za  následek  vznik  škody.  Speciální  prevence  zavazuje  ohrožené  osoby

ke konkrétnímu opatření – zákroku k odvrácení škody, která již hrozí.

 3.2 Obecná preventivní povinnost
§  415  OZ  stanoví,  že  „každý  je  povinen  počínat  si  tak,  aby  nedocházelo

ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě  a životním prostředí“. Zásada prevence

je v tomto  ustanovení  vyjádřena  jako  obecná preventivní  povinnost  všech účastníků

občanskoprávních  vztahů,  která zavazuje  každého  k  tomu,  aby se  choval  v souladu

13) K možné sankční funkci úpravy náhrady škody viz. kapitola věnovaná návrhu kodexu soukromého práva.

14) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 401
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s povinnostmi  (zákonnými  i  smluvními),  navíc  však  i bez  konkrétně  stanoveného15

pravidla chování, tak obezřetně, aby škoda nevznikla.  

Ačkoliv  ustanovení  §  415  OZ neuvádí  ve  svém  textu  sankci  za nedodržení

této povinnosti,  nejde o (co se týče postihu) neurčité ustanovení s pouhou prevenční

povahou, ale její nedodržení je protiprávním16 jednáním. 

Toto ustanovení  nezakládá  samostatnou  skutkovou  podstatu  odpovědnosti

za škodu, ale protiprávnost jednání ve smyslu porušení obecné preventivní povinnosti

je jedním z předpokladů vzniku obecné odpovědnosti za škodu dle § 420 OZ.  

Odpovědnost za škodu způsobenou protiprávním jednáním ve smyslu porušení

generální  prevenční  povinnosti  ale  nevznikne  v  případě,  že  si  subjekt  počíná

dle podmínek  konkrétní  situace  tak,  aby  nezpůsobil  škodu.  K  takovému  vyloučení

odpovědnosti se ovšem nevyžaduje, aby subjekt předvídal veškeré v budoucnosti možné

škody, je vyžadována pouze běžná míra opatrnosti. V římském právu byla tato opatrnost

přirovnávána k péči přepečlivého otce rodiny - diligens pater familias. Míru požadované

obezřetnosti,  popisuje Prof.  JUDr.  Jiří  Švestka,  DrSc.  Takto: „ Je povinností  každého

vždy si počínat, tj. vždy se chovat a své záležitosti a věci spravovat se zřetelem k daným

konkrétním podmínkám a poměrům tak (natolik bedlivě), aby při tom nezpůsobil škodu

na zdraví a majetku jinému (… platí to i ve vztahu k vlastnímu zdraví a majetku).“17

Uvedená míra opatrnosti se do jisté míry shoduje s objektivním standardem chování

popsaným  evropskou  skupinou  deliktního  práva  (European  Group  of  Tort  Law)

v kompilaci  Principles  of  European  Tort  Law.18 19 „Požadovaná  úroveň  chování

15) Všechny situace a všechna pravidla chování totiž nemohou být podrobně upraveny konkrétní právní normou. 

16) Soudní praxe s odkazem na obecnost § 415 dovodila protiprávnost například u nedodržení pravidel sportovní hry

(např. R 16/80 – odpovědnost hráče kopané za škodu způsobenou jinému hráči  porušením pravidel hry, rozsudek

Nejvyššího soudu sp.zn.  25 Cdo 1960/2002 – odpovědnost  zápasníka karate ze škodu způsobenou protivníkovi

úderem v rozporu s pravidly karate) nebo u nesplnění určité informační povinnosti (např. rozsudek Nejvyššího soudu

sp.zn. 25 Cdo 2246/2000 – „Počínat si ve smyslu § 415 OZ tak, aby nedocházelo ke škodám, znamená též pečovat

i o to, aby byla provedena opatření zamezující či snižující možnost sesuvu sněhu a pádu se střechy domu na veřejně

přístupná místa nebo alespoň na možnost takového nebezpečí v daném místě upozornit.“ )

17) ŠVESTKA, Jiří. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. 1. vydání. Praha : Academia, 1966. s. 14
18)  Principy evropského deliktního práva In  TICHÝ,  Luboš.  (ed.)  Vývoj  práva  deliktní  odpovědnosti  za  škodu
v České republice, Rakousku a Evropě. 1. vydání Praha : Univerzita Karlova, 2005. s. 217
19) Vznik občanskoprávní odpovědnosti za škodu je v českém právu podmíněn protiprávností jednání (kterým byla

škoda způsobena) nebo výsledku (škodní  událostí).  Dle evropské skupiny se protiprávnost  zjišťuje v první řadě

u následku,  v  řadě  druhé  u  jednání  (mimo  odpovědnosti  objektivní),  třetím  v  pořadí  zkoumání  je  zavinění.
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je taková jako rozumné osoby dle okolností  a záleží konkrétně  na povaze a hodnotě

chráněného  zájmu,  jehož  se  týká,  nebezpečnosti  jednání,  zkušenostech,

které jsou očekávány  u  jednající  osoby,  předpověditelnosti  škody,  vztahu  blízkosti

nebo zvláštním vztahu mezi těmi, již se to týká, jakož i dosažitelnosti a ceny prevenčních

nebo alternativních metod. Daná úroveň může být upravena, pokud vzhledem k věku,

fyzické  a  duševní  neschopnosti  nebo  zvláštním  okolnostem nemůže  být  očekáváno,

že jí osoba  dostojí.  Normy,  které  předepisují  nebo  zakazují  určité  chování,

musí  být uváženy, pokud stanovují požadovanou úroveň chování.“20

Do určité míry se ustanovení § 415 OZ překrývá s úpravou v § 3 odst. 2 OZ

ukládající  jistou  prevenční  povinnost  nejen  subjektům  občanskoprávních  vztahů

(fyzickým a právnickým osobám), ale i orgánům povolaným k jejich ochraně (orgánům

státu  a  místní  samosprávy).  Zmíněné  ustanovení  nařizuje  uvedeným  subjektům

„dbát o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů

a aby případné rozpory mezi  účastníky byly odstraněny především jejich dohodou“.

Jelikož je toto ustanovení  formulováno  značně  neimperativně,  zdá  se  být

i s přihlédnutím k § 415 OZ zbytečné.21 

Určitou preventivní povinnost ukládá Občanský zákoník pro oblast smluvních

vztahů v § 43, když subjektům smluvních vztahů ukládá povinnost „předem odstranit

vše,  co by v budoucnosti  mohlo  vést  ke  sporům“. S  nedodržením  této  povinnosti

sice Občanský  zákoník  žádnou  sankci  nespojuje  (ani neplatnost  smlouvy),

ale po aplikaci ustanovení Obchodního zákoníku je zřejmé, že se o zbytečné ustanovení

nejedná.22  § 266 odst. 4 ObchZ totiž stanoví, že „projev vůle, který obsahuje výraz

připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako

první v jednání tohoto výrazu použila“.

Takto pojatou  protiprávnost  jednání  je  možné  vyslovit  v  případě  chování  v  rozporu  s  objektivním standardem

chování.

20) Principy evropského deliktního práva In TICHÝ, Luboš. (ed.) Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v
České republice, Rakousku a Evropě. 1. vydání Praha : Univerzita Karlova, 2005. s. 220
21) BRABEC, Stanislav. Povinnost prevence. Právní rádce  [online]. 2004 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW:
<http://pravniradce.ihned.cz/2-14535210-F00000_d-cd>. 
22) ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří, a kolektiv. Občanský zákoník.
Komentář. 10. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, s. 291
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 3.3 Subjekty obecné preventivní povinnosti
Všeobecná prevenční  povinnost  zavazuje všechny subjekty občanskoprávních

vztahů, tedy jak fyzické, tak i právnické osoby.  

Povinnost prevence se vztahuje především na toho, kdo jiného svým jednáním,

ať už konáním či opomenutím, ohrožuje. Případné zavinění nemá pro aplikaci § 415 OZ

význam, ale uplatní se v některých případech  při posuzování nastalé odpovědnosti.23  

Generální prevenční povinnost ovšem zavazuje i osobu ohroženou. V souladu

s tím  je možné  poškozeného  postihnout  i  tím,  že  bude  dle   §  441  OZ  vysloveno

jeho spoluzavinění na vzniku škody.

 3.4 Speciální prevence

Obecná  preventivní  funkce  úpravy  (všeobecná  preventivní  povinnost

dle § 415 OZ,  její rozvedení  do  řady  zvláštních  prevenčních  povinností  či  hrozba

a realizace  občanskoprávní  odpovědnosti  za  škodu)  zpravidla  chování  fyzických

a právnických osob neovlivní dostatečně. Nadto dochází ke vzniku škod, které nemají

svůj původ v činnosti subjektů, ale v objektivních údálostech. Z tohoto důvodu stanoví

Občanský  zákoník  v  §  417  zvláštní  preventivní  povinnost,  tzv.  zasahovací  neboli

zakročovací, která zavazuje subjekty k odvrácení škody, která v konkrétním případě již

hrozí.

 3.4.1 Zakročovací povinnost

Konkrétnější  preventivní  povinnost,  nazývanou  též  jako   zakročovací

nebo zasahovací,  upravuje § 417 odst. 1 OZ. Konkrétní je v tom smyslu,  že ukládá

(narozdíl od obecné prevenční povinnosti zavazující k obecně  obezřetnému chování)

konkrétní  povinnost   konkrétním  subjektům  občanskoprávních  vztahů,  a  to  těm,

kteří jsou v konkrétním případě škodou (ať už na zdraví, životě, majetku nebo životním

prostředí)  již  ohroženi.  Cílem  tohoto  zásahu  má  být  odvrácení  škody

nebo alespoň zmírnění jejího rozsahu. Ohrožený má být tímto ustanovením motivován

k tomu,  aby škodě  jen  nečinně  nepřihlížel,  ale  aktivně  sám  zasáhl  (tzv.  prevence

23) BRABEC, Stanislav. Povinnost prevence. Právní rádce  [online]. 2004 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW:
<http://pravniradce.ihned.cz/2-14535210-F00000_d-cd>. 
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svépomocí).

Ohrožené subjekty  jsou  dle  tohoto  ustanovení  povinny zakročit  k  odvrácení

škody,   která jim hrozí,  přičemž  zákrok  má  být  přiměřený  okolnostem  ohrožení.

Proporcionalita  takového  zásahu  je  dána  nejen  objektivně  -  druhem  a  intenzitou

ohrožení, hrozící škodou a její povahou, celkově nastalou situací, ze které škoda hrozí

ale  i  subjektivními  možnostmi  ohrožené  osoby  (včetně  toho,  zda  jí  byla  fyzická

či právnická  osoba). „Možnost  zakročit  je třeba  vždy  posuzovat  objektivně,

tj. jak by se za dané situace při zvažování rizik hrozící škody zachoval každý řádně –

rozumně uvažující ohrožený.“24 

Vzhledem  k  těmto  subjektivním  kritériím  je tedy  možné,  že  konkrétnímu

ohroženému  povinnost  zakročit  vůbec  nevznikne  (například  pro  jeho  dbornou

nezpůsobilost), ačkoliv by v případě stejné situace ale jiné osoby zasahovací povinnost

existovala.  V takových případech  se  pak  ustanovení  o spoluzavinění  poškozeného

§ 441 OZ  (které je  jediným  použitelným  sankčním  ustanovením  pro nesplnění

zakročovací povinnosti) vůbec neuplatní.25  

 3.4.2 Subjekt zakročovací povinnosti

Povinnost  zakročit  dle  §  417  OZ má ohrožený.  Pokud  tuto  svou povinnost

nesplní, vystavuje se nebezpečí,  že v případě  vzniku škody ji  ponese poměrně26 (dle

míry svého zavinění v souladu s § 441 OZ). 

Určitou  zakročovací  povinnost  ohrožovatele  ovšem  obsahuje  již  generální

preventivní  povinnost  stanovená   v  §  415  OZ.  „M ůžeme  bezpochyby  z  generální

klauzule dovodit,  kromě  povinnosti  vůbec nepůsobit  svým jednáním nebezpečí  vzniku

škod,  také  povinnost  ohrožovatele  samotného  zakročit  k  odvrácení  hrozící  škody  s

použitím aktivního zásahu.“27

24) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 407
25)

26)  K tomu z odůvodnění  rozsudku Nejvyššího soudu sp.  zn. 25 Cdo 2471/2000  „Spoluzavinění poškozeného

na vzniku  škody  přichází  v  úvahu  i   tehdy,  jestliže  v  době  hrozící  škody  nezakročil  přiměřeným  způsobem

k jejímu odvrácení.“

27) BRABEC, Stanislav. Povinnost prevence. Právní rádce  [online]. 2004 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW:
<http://pravniradce.ihned.cz/2-14535210-F00000_d-cd>. 
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Závazek  předcházet  hrozícím  škodám  ve  smyslu  oznamovací  a  zakročovací

povinnosti  třetích  osob  v  případě  hrozby  závažné  škody  upravoval  OZ  v  §  416

a v na něm navazujícím sankčním ustanovení § 425 (až do tzv. velké novely provedené

zákonem  č.  509/1991  Sb.,  dále  jen  Velká  novela,  která  tato  ustanovení  zrušila

pro „neživotnost“28).  V  současné  době  může  §  415  OZ  zavazovat  třetí  osoby

(kromě ohrožujících a ohrožených)  pouze v tom smyslu, „aby se nedopouštěly jednání,

kterým by se přesunuly z kategorie třetích osob do kategorie ohrožovatelů.“ 29 

 3.4.3 Náklady zákroku

Splnění  zakročovací  povinnosti  může  být  podmíněno  vynaložením  určitých

nákladů,  ale také provázeno způsobením škody (ať  už  zakročivší  nebo  jiné  osobě),

což by  mohlo  působit  negativně  a  odrazovat  ohrožené  osoby  od  učinění  kroků

potřebných k odvrácení škody či  zmírnění jejího rozsahu. V souladu se zdůrazněním

principu prevence poskytuje OZ v § 419 osobě, která odvracela hrozící škodu, právo

na náhradu nákladů takto vynaložených a na náhradu škody, kterou utrpěl.30

Osobou oprávněnou k náhradě  účelně  vynaložených nákladů  a utrpěné škody

je dle tohoto ustanovení i osoba jednající v krajní nouzi nebo nutné obraně. Pokud totiž

ohrožený  plní  svou zakročovací  povinnost  (odvrací  škodu,  která  mu  hrozí),

může způsobit škodu i třetí osobě. Nevybočí-li svým jednáním z mezí těchto institutů,

je jeho jednání kvalifikováno jako jednání v krajní nouzi nebo nutné obraně a za škodu

způsobenou třetím osobám neodpovídá.

Dle  ustanovení  §  419  OZ  se  nahrazují   pouze  náklady účelně  vynaložené.

Účelnost  těchto  nákladů  se posuzuje  dle  kritérií  přiměřenosti  zásahu  (§  417  OZ),

tedy okolností  ohrožení  a  nastalé  situace.  „Možnost  zakročit  a  způsob  provedení

28) BRABEC, Stanislav. Povinnost prevence. Právní rádce  [online]. 2004 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW:
<http://pravniradce.ihned.cz/2-14535210-F00000_d-cd>. 
29) Tamtéž
30) Srovnatelná je úprava jednoho z případů jednatelství bez příkazu. Podle § 742 OZ je osoba, jejíž záležitost byla

neoprávněně obstarána (za účelem odvrácení hrozící škody) povinna uhradit jednateli bez příkazu takto vynaložený

nutný  náklad,  a  to  i  v  případě,  že se  zamýšlený  výsledek  bez  zavinění  jednajícího  nedostavil.  V  případě

nepřikázaného jednatlství bude náhrada poskytnuta i v případě,  že škoda úspěšně odvrácena nebyla (bez zavinění

jednajícího). Naproti tomu v případě plnění zakročovací povinnosti dle § 417 odst. 1 OZ je výše náhrady (nákladů a

škody) limitovaná škodou, která odvrácena byla.
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takového  zákroku  se  musí  posuzovat  vždy  objektivně  se zřetelem  k  tomu,

jak by se v dané situaci choval každý rozumně a řádně uvažující člověk.“ 31

Ohledně  výše poskytované náhrady platí,  že rozsah obou náhrad dohromady

(náhrady  škody  a  vynaložených  nákladů)  nesmí  přesáhnout  výši  hrozící  škody,

která byla odvrácena. Osobou povinnou k náhradě je ta osoba, která způsobila hrozící

nebezpečí, případně ta, v jejímž zájmu subjekt jednal.

 3.4.4 Soudní – kvalifikovaná prevence

V případě, že se jedná o vážné ohrožení, opravňuje § 417 odst. 2 OZ ohrožený

subjekt  k tomu  (vedle  výše  uvedeného  práva  na  zákrok  k  odvrácení  škody),

aby se obrátil  na soud  a domáhal  se  uložení  vhodného  a  přiměřeného  opatření

k odvrácení  hrozící  škody.32 Samozřejmě  se nelze  domáhat  ochrany  proti  zákonem

nebo příslušným  povolením  dovolenému  jednání  (pokud  nedošlo  k  vybočení

z mezí takového  povolení).  Vyloučen  ale  není  nárok  na  náhradu  škody  (při splnění

předpokladů příslušné odpovědnosti) způsobené takto povolenou činností.33

Soud může osobě, jejímž jednáním vzniklo ohrožení (která by byla odpovědna

za škodu v případě jejího vzniku) uložit povinnost spočívající jak ve zdržení se určité

činnosti, tak i v aktivním jednání k odvrácení škody. Uložené opatření má být vhodné

a přiměřené konkrétnímu případu.

 

 4 NÁHRADA ŠKODY

 4.1 Odpovědnost za škodu
Jak jsem zmínila  v  souvislostí  s  pojednáním o funkci  ustanovení  části  šesté

Občanského zákoníku,  jedním z cílů  této  úpravy je  napravení  újmy,  ke  které  došlo

na straně poškozeného. K takovému poškození může dojít buď protiprávním jednáním

31) BRABEC, Stanislav. Povinnost prevence. Právní rádce  [online]. 2004 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW:
<http://pravniradce.ihned.cz/2-14535210-F00000_d-cd>. 
32) Možnost ohroženého je limitována ustanovením § 3 odst. 1 OZ o zákazu šikany.

33) ŠVESTKA, Jiří, JEHLIČKA, Oldřich, ŠKÁROVÁ, Marta, SPÁČIL, Jiří, a kolektiv. Občanský zákoník.
Komentář. 10. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, s. 701
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škůdce  nebo  následkem  tzv.  kvalifikované  škodní  události.  České  občanské  právo

rozlišuje dvě formy odpovědnosti za škodu, a to odpovědnost na základě zavinění  (tzv.

subjektivní  odpovědnost)  a  odpovědnost  bez  ohledu  na zavinění  (tzv.  odpovědnost

objektivní). 

Vedle porušení právní povinnosti (za něž je dle § 424 OZ považováno i úmyslné

jednání proti dobrým mravům) nebo právem kvalifikované škodní události je pro vznik

zvláštního závazkového právního vztahu odpovědnosti  za škodu nutný vznik  škody,

příčinná  souvislost  (mezi  touto  škodou  a  protiprávním  jednáním  škůdce  či škodní

událostí) a v případě odpovědnosti subjektivní i škůdcovo zavinění. 

 4.1.1 Subjektivní odpovědnost

V rámci úpravy subjektivní odpovědnosti se vychází z presumovaného zavinění.

Zavinění, ve formě nevědomé nedbalosti se předpokládá, poškozený jej tedy dokazovat

nemusí (narozdíl od porušení právní povinnosti, vzniku škody a příčinné souvislosti).

Presumce  zavinění  je  založena  na  tom,  že  pokud  zletilá  osoba   netrpící  duševní

poruchou  způsobí  porušením  právní  povinnosti  škodu,  vychází  se  z  toho,  že  byla

schopna  předvídat  následky  svého  jednání  a  své  jednání  zároveň  ovládat,

„neboli, že takto protiprávně způsobenou škodu zavinila“.34  Ovšem pokud je ke vzniku

odpovědnosti  nutné  zavinění  ve  formě  úmyslu,  jež  není  presumováno,

musí jej poškozený prokázat. Jinak je na škůdci, aby, chce-li se vzniku odpovědnosti

za škodu  vyhnout,   prokázal,  že  škodu  nezavinil  (ani  v  předpokládané  formě,

tedy nevědomé nedbalosti).

 4.1.2 Objektivní odpovědnost

V určitých  případech   stanoví  normy občanského  práva  (například  u  škody

způsobené  provozní  činností  dle  §  420a  OZ,  provozem  dopravních  prostředků

§ 427 an. OZ, provozem zvlášť nebezpečným § 432 OZ, jadernou  událostí § 32 an.

zákona  č. 18/1997  Sb.,  atomového  zákona)  odpovědnost  založenou

pouze na objektivních hlediscích, tedy bez ohledu na zavinění. Smyslem takové úpravy

34) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 498
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je ochrana slabší strany, (poškozeného) v situacích, kdy ke škodě dochází působením

určitých věcí, jednání či činností představujících pro svou nebezpečnost pro okolí zdroj

zvýšeného rizika škod. Současně by bylo často nespravedlivé po poškozeném požadovat

prokázání  zaviněného  protiprávního  jednání  odpovědné  osoby  či  důkaz  o  příčině

vzniklé škody,  jež by pro něj  mohlo v těchto případech být velice obtížné či  vůbec

nemožné.35

Zvýšené riziko vzniku škod (na zdraví, majetku, přírodě i životním prostředí)

provází mnoho právem dovolených činností. Nebezpečí (za splnění určitých podmínek)

je  v  těchto  případech  do  jisté  míry  vyváženo  přínosem  uvedených  provozů.

Ovšem dovolenost  nebezpečné činnosti  neznamená (v souladu s principem neminem

laedere)  i dovolenost  takto  způsobených  škod,  k  nimž  i  přes  vynaložení  veškerého

možného  úsilí  v  této  oblasti  dochází.  Stanovení  objektivní  odpovědnosti  za  škodu

představuje  spravedlivé rozložení  rizika,  jež  s  sebou tyto  činnosti  nesou. Vzhledem

k tomu,  že provozovatelé  mají  z  takto  nebezpečných  činností  prospěch,  mají  nést

i zvýšené riziko vzniku škod, které je s nimi spojeno. Navíc právě  oni mají největší

možnost nebezpečí vzniku škod eliminovat.

Není-li zákonem stanovena tzv. striktní objektivní odpovědnost (kdy není možné

zprostit  se odpovědnosti  vůbec,  například  §  432  OZ),  je  možné  se  objektivní

odpovědnosti  zprostit  prokázáním  tzv.  liberačních  důvodů.  V  takto  upravených

případech by byla výlučná a úplná odpovědnost bez možnosti exkulpace pro odpovědný

subjekt neúnosně tíživá.

 4.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

 4.2.1 Protiprávní úkon

 Protiprávním  úkonem  (který  může  být  komisivní  i  omisivní),

jako předpokladem vzniku odpovědnosti  za škodu,36  je jednání fyzické nebo činnost

35) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. Svazek, s. 431
36) V některých případech je protiprávní úkon označován jako delikt. Jak jsem ale naznačila výše, koncepce institutu

odpovědnosti  dle  našeho  právního  řádu  rozlišuje  protiprávnost  a  zavinění  jako dva  různé  předpoklady  vzniku

odpovědnostního vztahu. Jako delikt můžeme tedy označit pouze zaviněný protiprávní úkon. V případě objektivní

odpovědnosti by bylo přesnější užívat termín kvazidelikt.
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právnické osoby v rozporu s platným právem (dle § 424 OZ se za takové považuje

i úmyslné jednání v rozporu s dobrými mravy). Rozumí se jím jak jednání contra legem,

tak fraudem legis. Protiprávním úkonem je tedy nejen jednání přímo normu porušující,

ale také úkon, který  její smysl obchází.

Protiprávnost úkonu je definována v § 420 OZ jako porušení právní povinnosti,

přičemž  na roveň  povinnosti  zákonné37 je  postavena  povinnost  smluvní.

V případě porušení  povinnosti  ex lege  nastupuje  odpovědnost  jednajícího

vůči každému, zatímco v případě jednání v rozporu s povinností ex contractu se stává

jednající  subjekt  odpovědným  vůči  spolukontrahentu.  Z uvedeného  vyplývá,

že v případě  jednání  v rozporu  se  smluvní  povinností  je  oproti  porušení  povinnosti

zákoné okruh  subjektů  oprávněných ze způsobené škody zúžen na strany smlouvy.

Jistý průlom do takového výkladu, přinesla soudní praxe38, když jako osobu oprávněnou

k  náhradě  škody  připustila  i  subjekt,  který  nebyl  stranou  smlouvy,  pokud taková

smlouva zakládala  povinnost (později  škůdcem porušenou), která sloužila k ochraně

subjektivních  práv  poškozeného.  Souhlasím  s  kritikou39 takového  výkladu,

jehož paušální  aplikací  by  došlo  ke  setření  rozdílu  mezi  smluvní  a deliktní

odpovědností, což by vneslo do smluvních vztahů značnou nejistotu. 

 4.2.2 Kvalifikovaná škodní událost

V rámci  objektivní  odpovědnosti  za  škodu není  ke  vzniku  odpovědnostního

37) Jak jsem uvedla v souvislosti s pojednáním o preventivně – výchovné funkci úpravy šesté části OZ, vzhledem

k subsisiaritě ustanovení § 415 OZ  je za porušení povinnosti ex lege považováno nejen jednání v rozporu s zákonnou

povinností ke konkrétnímu jednání, ale i porušení generální prevenční povinnosti.

38) Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn.  29 Odo 379/2001 „Závěr, podle kterého se poškozený může

dovolávat (za účelem prokázání existence protiprávního úkonu) porušení smluvní povinnosti, totiž lze učinit nejen

v případě,  že je škůdcovým  spolukontrahentem  (druhou  smluvní  stranou).  K  naplnění  uvedeného  předpokladu

postačuje,  že  je  prokázáno,  že příslušný  subjekt  (škůdce)  sice  porušil  povinnost  ze  smlouvy,  kterou  uzavřel

s jinou osobou než s poškozeným, že však závazek, k jehož porušení došlo, měl dopad do právní sféry poškozeného.

Takovému závěru přitom není na překážku ani skutečnost, že smlouva, z níž porušení závazku vzešlo, nebyla (typově

či  z obsahového hlediska) smlouvou ve prospěch třetí osoby (smlouvou ve prospěch poškozeného). Jinak řečeno,

podstatné je, že byla porušena právní povinnost, která (byť prostřednictvím smluvního ujednání jiných osob) sloužila

k ochraně subjektivních práv poškozeného.“ 

39) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 426, 427
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vztahu vyžadováno protiprávní jednání, ale samotná existence zákonem kvalifikované

události, která škodu vyvolala (ačkoliv protiprávní jednání v těchto případech vzniku

takové události často předchází).

 4.2.3 Škoda

Škodou  se  rozumí  majetková  újma,  která  je  vyjádřitelná  v  penězích.

Tato definice je dílem teorie, v Občanském zákoníku totiž není pojem škody definován

(ani pojem skutečné škody či ušlého zisku, s nimiž občanskoprávní úprava pracuje).

Toto pojetí škody (jako ztráty v majetkové sféře poškozeného) tedy nezahrnuje újmu

nemajetkovou, která se nahrazuje jen ve vymezených případech.

Vedle uvedeného třídění škod můžeme, dle povahy povinnosti jejímž porušením

ke škodlivému následku došlo, rozlišit i škodu smluvní a mimosmluvní40. Pro oba typy

škod  platí  jednotná  úprava  náhrad.  Jiným  tříděním  může  být  rozlišování  škody

dle oblasti  zasažených  zájmů  poškozeného,  kdy  rozlišujeme  škodu  osobní

a majetkovou. Osobní škodou může být újma majetková (například ztráta na výdělku)

i nemajetková  (kterou jsou  zmírňované  vytrpěné  bolesti  a ztížení  společenského

uplatnění).  Oproti majetkové újmě  ale  tato  osobní  škoda  vzniká  v  důsledku  zásahu

do osobnostních a nikoliv majetkových práv.41

Dle ustanovení § 442 OZ se hradí „skutečná škoda  a to, co poškozenému ušlo

(ušlý zisk)“.  Základním tříděním škody v občanskoprávní úpravě  je tedy rozlišování

mezi škodou skutečnou (reálnou, damnum emergens) a ušlým ziskem (lucrum cessans).

Jelikož  je  uvedené  ustanovení  občanského  zákoníku  kogentní  povahy,  nelze

tento rozsah náhrady rozšířit  ani zúžit  (ani dohodou).42 Oba druhy škod jsou na sobě

40) V souvislosti s tímto rozlišováním musím upozornit na vztah práva na náhradu škody a na úroky z prodlení /

smluvní  pokutu.  V případě,  že  byla  škoda  vyplývající  z  prodlení  s  placením  peněžitého  dluhu  kryta  úroky

(poplatkem)  z  prodlení,  nelze  se  ze  stejného  titulu domáhat  náhrady  škody.  Pro  smluvní  pokutu  platí

obdobné, tato pokuta je chápána jako paušální náhrada škody.  Není  ovšem vyloučena odchylná úprava dohodou

mezi dlužníkem a  věřitelem,  kdy  lze  vedle  smluvní  pokuty  náhradu  škody převyšující  výši  pokuty  a  dokonce

i náhradu veškeré škody požadovat. 

41) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 443
42) Obchodní zákoník ovšem odlišnou úpravu ve svém § 379 připouští, ačkoliv omezení náhrady nesmí dosáhnout

vzdání se náhrady ještě před porušením právní povinnosti.
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nezávislé, konkrétním porušením právní povinnosti může dojít jak pouze ke způsobení

škody, tak jen ušlého zisku, případně obou druhů škody.

Skutečnou  škodu  spočívající  ve  ztrátě,  zničení,  zmenšení,  snížení  či  jiného

znehodnocení již existujícího majetku poškozeného (jeho věcí či jiných práv a hodnot

penězi ocenitelných) představují „majetkové hodnoty nezbytné k uvedení věci v předešlý

stav“.43 Z  tohoto  pojetí  škody  je patrná  reparační  funkce  institutu  odpovědnosti

za škodu.44 

Oproti  skutečné  škodě  spočívá  ušlý  zisk  (v  obou  případech  se  jedná

o majetkovou  újmu  objektivně  vyjádřitelnou  obecným  ekvivalentem)  v  nezvětšení

majetku poškozeného, jež by bylo důvodné očekávat při obvyklém běhu věcí, přičemž

takové nerozmnožení majetku je důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události.

Očekávatelným  ziskem  se  rozumí  nikoliv  pouze pravděpodobný  zisk,  ale takové

rozšíření  majetku,  které  bylo  očekávatelné  doložitelným  způsobem.45 Z  uvedeného

vyplývá, že se jako ušlý zisk „nenahrazuje škoda škůdcem nepředvídatelná“46.

Vedle majektových škod se podle ustanovení části šesté OZ odškodňují i újmy

nemajetkové. Dle úpravy v  § 444 – 449a OZ se v případě způsobení újmy na zdraví

a životě  nahrazují  majetkové  a  zmírňují  stanovené  druhy  újem  nemajetkových.

Dojde- li k  újmě  na  zdraví,  má poškozený  právo  na  náhradu  nákladů  účelně

vynaložených  v souvislosti  s  léčením,  náhradu  za  ztrátu  na  výdělku  a na důchodu.

Navíc má poškozený právo na jednorázové peněžité zadostiučinění za vytrpěné bolesti

(tzv. bolestné)  a  za  ztížení  společenského  uplatnění.  V  případě  smrti  se  nahrazují

náklady pohřbu i náklady na výživu pozůstalých.47

Vzhledem  k  faktu,  že  nemajetková  újma  není  vyčíslitelná  v  penězích,

43)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 438
44)  K  nákladům,  které  musí  poškozený  účelně  vynaložit  k  obnovení  funkce  poškozené  věci
viz. pojednání o návrhu nového OZ
45)  Obchodní  zákoník  dává  poškoznému  možnost  nepožadovat  náhradu  skutečně  ušlého  zisk  (jehož  příčinná

souvislost se škodou bývá obtížně prokazovatelná), ale zisku průměrného. Takovým abstraktním ušlým ziskem je zisk

zpravidla dosahovaný v poctivém obchodním styku za obdobných podmínek podmínkám porušené smlouvy v okruhu

podnikání, v němž poškozený podniká.

46)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 440
47) Původní text zákona nepočítal s jednorázovým paušálním odškodněním určitých pozůstalých, které je po novele

provedené  zákonem č.  47/2004  Sb  poskytováno  dle  §  444  odst  3  OZ.  Do  účinnosti  této  novely  bylo  takové

odškodnění přiznáváno v soudní praxi s použitím § 13 OZ.

26



není účelem uvedené úpravy náhrada, ale pouze určité přiměřené zmírnění takové újmy.

Poskytovaná  satisfakce  má  poškozenému  pomoci  překonat  následky,  jež  poškození

zdraví  přineslo  (například  pořízením  kompenzačních  pomůcek).  Vedle  občanského

zákoníku upravují náhradu škody i jiné normy.48 

 4.2.4 Příčinná souvislost

Ke  vzniku  občanskoprávní  odpoědnosti  za  škodu  je  vedle  výše  uvedených

předpokladů  nutná i souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce (škodní událostí)

a vzniklou škodou. Tento kauzální nexus připadá v úvahu v případě, kdy byl protiprávní

úkon odpovědné osoby či zákonem kvalifikovaná škodní událost  relevantní  příčinou

vzniku škody. 

Příčinná souvislost musí být v řízení o náhradu škody vždy bezpečně prokázána.

To může  být  poškozeného,  který  musí  prokázat  i  tento  objektivní  předpoklad

odpovědnosti za škodu, mnohdy velmi obtížné.

Soud při zjišťování příčinné souvislosti izoluje ze všech příčin, jenž k poškození

vedly, ty příčiny, které jsou právně relevantní z hlediskla občanskoprávní odpovědnosti

za  škodu  (tedy protiprávní  jednání  nebo  kvalifikovanou  škodní  událost).

Stejně soud zjišťuje  i  relevantní  následek  (majetkovou  nebo nemajetkovou  újmu).

Vztah příčinné  souvislosti  pak  musí  existovat  právě mezi takto  zjištěnou  příčinou

a následkem,  přičemž  jej  nelze  zaměňovat  s  pouhou  časovou  návazností.

O právně relevantní  příčinu  se  z  hlediska  kauzality  jedná  pouze  v  situaci,

kdy by bez takto zjištěné příčiny ke škodlivému následku vůbec nedošlo.

Otázku  existence  příčinného  vztahu  lze  v  komplikovanějších  případech  lépe

zodpovědět  s užitím  teoriríí  o  příčinné  souvislosti.  Teorie  podmínky  (conditio

sine qua non = podmínka bez níž by následek nenastal) se uplatňuje zejména v oblasti

práva trestního. Pro oblast občanského práva se užívá spíše teorie adekvátní příčinné

souvislosti, podle níž je následek způsoben příčinou tehdy, jestliže je protiprávní úkon

nebo škodní údálost nejen podmínkou vzniku určité újmy, ale zároveň i podle obecné

zkušenosti  (obvyklého chodu věcí)  má zpravidla  za následek  způsobení  této  škody.

Z uvedného  lze dovodit  závěr,  že  následek  byl  pro  škůdce  předvídatelný.

48)  Například  zákon  č.  82/1998  Sb.,  zákon  o  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  při  výkonu  veřejné  moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
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Tato předvídatelnost  se posuzuje  z  hlediska  konkrétního  škůdce  (pro  profesionála

v oboru  je škodlivý  následek  předvídatelnější  než  pro  laika).  Založení  odpovědnosti

za nepředvídatelnou škodu by bylo nepřiměřené a neplnilo by preventivně – výchovnou

funkci.  Omezení  odpovědnosti  na  škodu  pouze  předvídatelnou  lze  dovodit

i z ustanovení  §  379  ObchZ,  podle  něhož  se  nenahrazuje  škoda  převyšující  škodu

předvídatelnou.49

 4.2.5 Zavinění

Ke vzniku odpovědnosti založené na subjektivním principu je vedle objektivních

podmínek vyžadováno ještě zavinění (ve formě úmyslu nebo nedbalosti). Je jím vnitřní

psychický stav jednajícího k protiprávnímu jednání i  jeho následku (včetně  příčinné

souvislosti).  Podle intenzity prvku vědění  a vůle  se rozlišují  různé stupně  zavinění,

a to úmysl přímý a nepřímý a nedbalost50 vědomá a nevědomá51 (jejichž výklad vychází

z trestněprávní úpravy).)

Rozlišování formy52 zavinění má v rámci občanskorpávní úpravy odpovědnosti

za škodu vliv na vznik odpovědnosti (v některých případech je vyžadováno zavinění

ve formě  úmyslu  –  například  §  424  OZ  postihující  škodu  způsobenou  úmyslným

jednáním proti dobrým mravům), na rozsah přiznané náhrady (možnost snížení náhrady

z  důvodů  zvláštního  zřetele  není  dle  §  450  OZ  možné,  byla-li  škoda  způsobena

úmyslně),  na délku promlčecí doby práva na náhradu škody (při  úmyslně způsobené

škodě  je stanovena  desetiletá  promlčecí  doba).  U  presumovaného  zavinění

49) KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, et al. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 450, 451
50) Pojem hrubé nedbalosti, který je zmiňován např. v § 447 odst. 2 OZ, nelze s ztotožňovat s nedbalostí vědomou.

Jedná se o nedbalost ve vztahu k porušení určité důležité povinnosti, která většinou plyne z určité funkce, postavení

nebo povolání.

51) K zavinění ve formě  nevědomé nedbalosti má blízko náhoda (v právním smyslu slova). Škoda je způsobna

náhodou  nelze-li  přičíst  zavinění  (v  žádné  formě)  žádné  osobě.  Rozlišuje  se  se  náhoda  prostá  a  kvlifikovaná

(tzv. vyšší  moc  =  mimořádná  co do nepředvídatelnosti  a  neodvratitelná  událost,  například  neobvyklá  živelní

pohorma). Za prostou náhodu se odpovídá v případě stanovené objektivní odpovědnosti, kdy se nevyžaduje zavinění

(naproti tomu v případě subjektivní odpovědnosti platí zásada casum sentit dominus, dle níž za škodlivé následky

způsobené náhodou nikdo neodpovídá a nese je tedy poškozený). V některých případech je odpovědnost stanovena

i za následek způsobený vnější kvalifikovanou náhodou. 

52) Rozlišování stupňů jednotlivých forem zavinění není tak důležité, ovšem není ani zcela bez významu. 
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se předpokládá pouze zavinění ve formě nevědomé nedbalosti, kdežto úmysl musí být

poškozeným vždy prokázán.

Zavinění  lze  odpovědnému subjektu  přičíst  pouze v  případě,  že  má deliktní

způsobilost,  tedy že  je  schopen  své  jednání  ovládnout  (složka  volní)  a  posoudit

jeho následky (prvek vědění). Pro hodnocení zavinění v konkrétním případě  se volní

a vědomá  složka  posuzuje  podle objektivního  měřítka,  tedy  podle  toho,

jak by se zachovala  řádně  –  rozumně  uvažující  osoba.  Toto  měřítko  je  pak

v jednotlivých  případech  konkretizováno  ve vztahu k  podmínkám konkrétní  situace

(za níž  k  protiprávnímu  úkonu  a  škodlivému  následku došlo)  a  diferencováno

vzhledem k postavení škůdce (osoba s určitými odbornými znalostmi má větší možnost

posoudit následky svého protiprávního jednání než laik).

 4.3 Okolnosti vylučující protiprávnost
Jak jsem naznačila v souvislosti s pojednáním o zakročovací povinnosti, ne vždy

je   jednání  osoby,  která  způsobí  škodu,  protiprávní.  V  takových  případech

je odpovědnost  jednající  osoby  vyloučena  (není  splněna  jedna  z  podmínek  vzniku

odpovědnosti  za škodu,  a to jednání  v rozporu s objektivním právem).  Vedle krajní

nouze a nutné obrany53 je takovou okolností vylučující protiprávnost i svépomoc, plnění

povinnosti, výkon práva a souhlas poškozeného.

Narozdíl  od  norem  trestního  práva  nestanoví  OZ  jako okolnost  vylučující

protiprávnost  i  dovolené  riziko.  Vzhledem  k  úpravě  objektivní  odpovědnosti

(která se vztahuje  zejména  případy,  kdy  ke  škodám  pravidelně  dochází  právě

v oblastech  ze  zvýšeným  nebezpečím  vzniku  škod),  kdy  podmínkou  vzniku

odpovědnosti  za  škodu  není  protiprávní  jednání  ale  kvalifikovaná  škodní  událost,

není na místě hovořit o vyloučení protiprávnosti jednání. 

53) Jak u krajní nouze, tak u nutné obrany platí, že v případě vybočení z jejich mezí (tzv. excesu) bude jednající

osoba  odpovědna  za  škodu,  kterou  při  odvracejícím  jednání  způsobí.  Takový  exces  může  být  extenzivní

(pokud například nutná obrana trvala i po skončení útoku, tedy osoba útok neodvracela ale oplácela) nebo intenzivní

(v případě překročení mezí přiměřenosti, například při jednání v krajní nouzi bude způsoben následek zřejmě stejně

závažný  jako  ten,  který hrozil,  kdy  odvracející  osoba  vodou  zcela  zničí  elektronické  zařízení,  jež  se  snažila

před hrozícím požárem ochránit).
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 4.3.1 Krajní nouze

Jednání v krajní nouzi definuje OZ v § 418 odst. 1. Protiprávním dle tohoto

ustanovení  nebude  jednání,  kterým došlo  ke  způsobení  škody,  při  odvracení  přímo

hrozícího nebezpečí54 (zdraví, životu či jiné hodnotě osobnosti fyzické osoby, majetku),

pokud toto nebezpečí odvracející subjekt sám nevyvolal a ani je nebyl povinen snášet.

Další podmínkou je, aby následek způsobený takovým odvracením nebyl zřejmě stejně

závažný  nebo  závažnější  než  ten,  který  hrozil  a  zároveň  nebylo  možné  odvrátit

nebezpečí jinak.  K jednání v krajní nouzi je oprávněna každá fyzická osoba (tzv. pomoc

v krajní nouzi).

Může se  jednat o nebezpečí vyvolané živelnou událostí, nevyvolaným útokem

zvířete,  ale i jednáním  fyzické  osoby  (například  lesní  požár  může  být  vyvolán

jak bleskem,  tak nebezpečným  jednáním  člověka).  Nesmí  jít  ale  o  útok  osoby,

v tom případě by se nejednalo o jednání v krajní nouzi, ale v nutné obraně (stejné platí

pro útok cvičeného zvířete poštvaného jinou osobou). Za škodu způsobenou jednáním

v krajní nouzi je odpovědná ta osoba, která stav nouze vyvolala. Bude tedy odpovídat

jak za škodu způsobenou vyvolaným nebezpečím, tak za škodu, která byla způsobena

při jeho odvracení.

 4.3.2 Nutná obrana

Narozdíl  od  jednání  v  krajní  nouzi  je  jednáním  v  nutné  obraně  (upravené

ve druhém odstavci § 418 OZ) odvracení útoku fyzické nebo právnické osoby (za útok

fyzické osoby je považován i útok poštvaného cvičeného zvířete). S takovým útokem,

který  může  spočívat  v konání  i  opomenutí,  musí  již  být  započato,  případně  musí

takový útok  trvat  Pokud  by  šlo  o  útok  duševně  choré  osoby  nebo  dítěte,  zvířete

či přírodních  sil,  přicházela  by  v  úvahu  jen obrana  v  krajní  nouzi  podmíněná

subsidiaritou viz. výše. Osobou oprávněnou k jednání v nutné obraně je každá fyzická

osoba. I zde je tedy vedle sebeobrany připuštěna tzv. pomoc v nutné obraně.

54) Nebezpečí musí v konkrétní situaci bezprostředně hrozit nebo trvat. Pro jednání k odvrácení škody platí zásada

subsidiariy – pokud by škodě bylo možno zabránit jiným způsobem (například útěkem namísto zastřelením útočícího

zvířete),  bude jednání  osoby odvracející  nebezpečí  protiprávní.  Zásada proporcionality,  která  platí  pro  následek

způsobený jednáním v krajní nouzi a posuzuje se dle objektivních hledisek, zužuje (v souladu s principem prevence)

možnost jednání ohroženého. 
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O nutnou obranu se ale nejedná, pokud  byl útok odvracen způsobem zřejmě

(zjevně)55 nepřiměřeným povaze a nebezpečnosti útoku, přičemž takové jednání nemusí

spočívat pouze v pasivní obraně, ale v rámci mezí nutné obrany i v aktivním jednání.

Vzhledem k tomu, že účinné odvrácení útoku předpokládá mnohdy i  vyšší  intenzitu

zásahu ohrožené osoby (než byla inenzita útočného jednání), nelze přiměřenost zásahu

vykládat  jako  plnou  úměrnost  útoku.  „Nutnou  obranou  by  mělo  být  především

zabráněno  škodě,  ale  může  při  ní  dojít  někdy  i ke  stejné  škodě,  nebo dokonce

(byť vyjímečně) k větší škodě.“ 56

 4.3.3 Plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva

Protiprávnost jednání je vyloučena v případě,  že se jedná o plnění povinnosti

zákonem  uložené.  Stejně  tak  výkon  subjektivního  práva  založeného  zákonem

a vykonávaného  v  jeho  mezích  nemůže  být  označen  za protiprávní  (jak  potvrzuje

římskoprávní  zásada  neminem  leadit  qui  suo  iure  utitur).  Jak  plnění  povinnosti,

tak výkon práva musí být tedy prováděny v souladu se všemi zákonnými podmínkami

pro ně stanovené57.

 4.3.4 Svépomoc

Svépomoc  je  v  §  6  OZ definována  jako  subjektivní  právo  ohrožené  osoby

k odvrácení bezprostředního a neoprávněného zásahu do práva. Kromě tohoto obecného

ustanovení  je svépomoc  připuštěna  i  v  dalších  zvláštních  případech  (například

zadržovací právo dle § 175 odst. OZ nebo výše uvedená nutná obrana a krajní nouze).

Obecným předpokladem dovolené svépomoci je fakt, že se nelze účinně dovolat pomoci

moci veřejné, přičemž prostředky, kterými je svépomoc vykonávána musí být přiměřené

intenzitě a způsobu zásahu do ohroženého práva.

55) Dle požadavku jednoty a souladnosti právního řádu je třeba tuto přiměřenost (a úpravu nutné obrany a krajní

nouze vůbec) třeba vykládat  v souladu se zněním Trestního zákona č. 140/1961 Sb.

56)  ŠVESTKA,  Jiří,  JEHLIČKA,  Oldřich,  ŠKÁROVÁ,  Marta,  SPÁČIL,  Jiří,  a  kolektiv.  Občanský  zákoník.

Komentář. 10. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, s. 703

57) Určitý limit pro výkon práva znamená ustanovení § 3 odst. 1 OZ zakazující jeho zneužití (kterým může být

například šikanózní výkon práva s hlavním úmyslem poškodit). 
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 4.3.5 Svolení poškozeného

Za  splnění  určitých  podmínek  je  protiprávnost  vyloučena  také  u  způsobení

škody se souhlasem poškozeného (dle zásady volenti non fit iniuria). Takové svolení

v souladu  s ustanovením  §  35  odst  3  OZ  nemusí  být  pouze  výslovné,  dostatečný

je takový projev  vůle,  který nevzbuzuje  pochybnost  o  tom,  co  jím chtěl  poškozený

projevit.  Souhlas  bude  relevantní  pouze v  případě,  že  se  týká  zásahu  do  takových

subjektivních práv, se kterými je poškozený oprávněn svobodně disponovat. K platnosti

uděleného souhlasu je zároveň vyžadováno splnění podmínek platnosti právních úkonů,

tedy způsobilost poškozeného k právnímu jednání, svobodné a určité a projevení vůle,

a podobně (dle § 34 an. OZ). Poslední podmínkou vyloučení protiprávnosti škůdcova

jednání je to, aby ke svolení se způsobením škody došlo ještě před jejím vznikem.

 4.4 Subjekty odpovědnosti za škodu

Subjektem  odpovědným  za  škodu  (v  občanskoprávní  rovině)  mohou  být

jak fyzické a právnické osoby, tak dle zvláštního zákona č. 82/1998 Sb. i stát či územně

samosprávné  celky,  jenž  mohou  být  sukjektem  zvláštní  odpovědnosti  za  škodu

způsobenou  při  výkonu  veřejné  moci  rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním

postupem.

Jak jsem již naznačila v souvislosti s pojednáním o zavinění, k odpovědnosti

fyzické osoby za škodu je vyžadována její deliktní způsobilost. Způsobilost k zavinění

zahrnuje schopnost rozeznat právní a protiprávní variantu jednání (intelektuální rozměr

způsobilosti) a zvolit jednání v souladu s právem (schopnost volní, ovládací). Obecně

nabývá  fyzická  osoba  plnou  způsobilost  k právnímu  jednání,  a  tedy  i způsobilost

deliktní, dosažením zletilosti. Tento pozitivní předpoklad vzniku způsobilosti k zavinění

je  doplněn  předpokladem  negativním.  Fyzická  osoba,  aby mohla být za  škodu

odpovědna, nesmí být v době způsobení škody stižena duševní poruchou58, která by její

58)  Pro způsobilost k protiprávnímu jednání ve vztahu k duševní poruše není rozhodné, zda osoba trpí poruchou

dlouhodobě nebo se jedná o poruchu pouze přechodného rázu. Úprava v § 423 OZ ovšem reaguje na případy, kdy se

fyzická osoba vlastní  vinou uvede do stavu duševní  poruchy (tedy kdy škodu způsobí  osoba ve stavu opilosti

nebo pod vlivem jiných návykových látek). Dle tohoto ustanovení je uvedená osoba za způsobenou škodu odpovědna
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rozumovou  či  volní  schopnost  vylučovala.  Ustanovení  §  422  OZ  přiznává

ale tzv. omezenou způsobilost k zavinění i fyzickým osobám, které sice výše uvedená

obecná kritéria  nesplňují  (tedy nezletilí  a osoby stižené duševní  poruchou),  ale byly

v konkrétním případě schopny ovlivnit své jednání i posoudit jeho následky.59

Deliktní  způsobilost  fyzické  osoby  je  vyžadována  pouze  pro  odpovědnost

založenou  na subjektivním  principu.  Pokud  tedy  není ke  vzniku  odpovědnosti

vyžadováno  zavinění,  odpovědnou  může  být  jakákoliv  fyzická  osoba,  tedy  i  dítě

nebo duševně nemocný.

Vzhledem  ke  znění  odstavce  1  §  420  OZ  odpovídá  za  škodu  způsobenou

protiprávním  jednáním  každý  (tedy  i  právnická  osoba).  Odstavec  3  uvedeného

ustanovení stanoví, že se každý může své odpovědnosti zprostit, prokáže-li, že škodu

nezavinil,  z  čehož  musíme  usoudit  na  nutnost  zavinění  (pro  vznik  odpovědnosti

za škodu) i u právnické osoby. Jelikož je ale zavinění vnitřním psychickým vztahem,

který je u nadací i korporací vyloučen, vztahuje se tato subjektivní podmínka na fyzické

osoby,  jejichž prostřednictvím právnická osoba jedná. Deliktní způsobilost právnické

osoby vzniká již dnem jejího vzniku.

Dle  §  420  odst  1  OZ  tedy  bude  právnická  osoba  odpovědna  za  škodu

(odpovědnost  za jednání  právnické  osoby)  způsobenou  zaviněným  protiprávním

jednáním svého statutárního orgánu (kterým je vždy jedna či  více fyzických osob).

Ohledně  škody způsobené zaviněným protiprávním jednáním jiných  fyzických osob

použitých  právnickou  osobou  k  její  činnosti  (odpovědnost  za  jiného),

platí § 420 odst 2 OZ. Ani v tomto případě za splnění zákonných předpokladů samotné

fyzické osoby za způsobenou škodu neodpovídají. Odpovědnou bude právnická osoba

za  podmínky,  že  byla  škoda  způsobena  použitou  osobou  (například zaměstnancem)

a došlo k ní při činnosti právnické osoby.

V soukromoprávních  vztazích  vystupuje  stát  a  územně  samosprávné celky

jako právnická osoba (v souladu s principem rovnosti,  jenž platí  pro celé soukromé

(zavinění se v těchto situacích odvozuje od zaviněného uvedení se do stavu přechodné duševní poruchy).  Podobně

jako  u  škody  způsobené osobou obecně  deliktně  nezpůsobilou,  i  v  těchto  případech je  společně  a  nerozdílně

odpovědný i ten, kdo jednajícího úmyslně do takového stavu přivedl.

59) Společně s těmito osobami je dle uvedeného ustanovení odpovědná i osoba, která zanedbala nad takovou osobou

dohled. 

33



právo).  Ovšem  v  případě  škody  vzniklé  při  výkonu  veřejné  moci  (nezákonným

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem),  kdy tito  vystupují  jako  nositelé

veřejné  moci,  řídí  se  jejich  odpovědnost  zvláštním  zákonem  č. 82/1998  Sb.

(event. jinými zvláštními zákony).

 4.4.1 Společná odpovědnost více škůdců

Škoda  může  vzniknout  i  jednáním  více  škůdců,  ať  už  se  jedná  o  společné

jednání  či  činnost  sice  souběžnou  ale  vzájemně  na  sobě  nezávislou.  Odpovědnost

takto vzniklá může být buď solidární nebo dělená.

Obecně  stanoví Občanský zákoník pro případy, kdy ke škodě došlo jednáním

více osob, odpovědnost solidární. To odpovídá reparační funkci institutu odpovědnosti

za  škodu,  poškozený  má  tak  větší  možnost  domoci  se  náhrady.  Soud  ale  může

v odůvodněných  případech  (například  pokud  je  účast  na  vzniku  škody  jednoho

ze škůdců  v poměru k podílu ostatních nepatrná) vyslovit odpovědnost dělenou, tedy

že každý ze škůdců odpovídá za škodu dle své účasti na jejím způsobení.60

 4.4.2 Zavinění poškozeného

Jak jsem naznačila v souvislosti s výkladem o prevenční povinnosti, může škoda

vzniknout  i zaviněním  poškozeného.  Pokud  například  nesplní  svou  zakročovací

povinnost a vzniku škody nebo zvětšení jejího rozsahu jen přihlíží, bude za vzniklou

škodu  odpovídat  sám,  případně  společně  z  původcem  nebezpečí  vzniku  škody.

Z hlediska účasti  poškozeného na  vzniku  škody se  rozlišuje  škoda vzniklá  výlučně

jeho  zaviněním a  spoluzaviněním poškozeného (významná je ale každá, a tedy nejen

zaviněná, účast poškozeného).

Došlo-li  ke  škodě  výlučným  zaviněním  poškozeného,  ponese  škodu  sám.

Pokud ale škodu zavinil jen z části, bude ji snášet dle míry své účasti na jejím způsobení

(bez ohledu  na  to,  zda je škůdcova  odpovědnost  založena  na  objektivním

60) Obchodní zákoník ale oproti občanskoprávní úpravě takovou možnost soudu nedává (s ohledem na zásadu plné

náhrady škody a  pro čistě objektivní princip odpovědnosti za škodu v obchodní oblasti).
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či subjektivním  principu).  Nejednotně61 je posuzována  otázka  spoluzavinění

poškozeného  v  situaci,  kdy  se  na  vzniku  škody  podílel  poškozený  nedbalostním

jednáním zatímco škůdce jednáním úmyslným. Část teorie zastává názor, že úmyslné

jednání tzv. pohlcuje nedbalostní, a tedy úmyslné způsobení škody vylučuje uplatnění

nedbalostního  zavinění  poškozeného.  Opačný  závěr  ale  dovodila  soudní  praxe

(R 111/67,  R 27/77),  která  zohledňuje  princip  prevence,  a  tedy  použití  §  441  OZ

v těchto  případech  nevylučuje  (ovšem připouští,  že  se  §  441  OZ  v  případě

pouze nepatrného  významu  nedbalostní  účasti  poškozeného  aplikovat  nebude).

Analogicky se § 441 OZ použije v případech, kdy se na vzniku škody spolupodílí osoba

deliktně nezpůsobilá.

 4.5 Rozsah a forma náhrady 

 4.5.1 Rozsah poskytované náhrady

V  případě  majetkové  škody  se  poškozenému  nahrazuje  škoda  skutečná

a ušlý zisk.  Pro určení  skutečné  škody  na  věci  (přihlíží  se  k  opotřebení  věci)62

se vychází  z ceny obvyklé63 v době  poškození.  Zohledňuje se i  případné zhodnocení

věci v důsledku následného jednání poškozeného (například v případě, že poškozenou

věc prodá, při určení výše kompenzace bude odečtena utržená částka).

Při  způsobení  újmy na zdraví  (na životě)  se jako majetkové újmy nahrazují

náklady  spojené  s  léčením,  ztráta  na  výdělku,  náklady  na  výživu  pozůstalých

a přiměřené náklady spojené s pohřbem. Jako újmy nemajetkové se v těchto případech

odškodňují bolesti a ztížení společenského uplatnění, po novele občanského zákoníku

provedené  zákonem  č.  47/2004  Sb.  je  některým  pozůstalým  poskytováno

také jednorázové  odškodnění  za  usmrcení  blízké  osoby.  Práva  na  náhradu

se nelze předem vzdát (před způsobením škody).

61)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 470
62)  Což zcela  neodpovídá principu  plné  náhrady.  K  tomu  blíže  kapitola  věnovaná návrhu  nového  občanského

zákoníku.

63)  Cenou obvyklou se rozumí cena, které by bylo dosaženo prodejem stejné nebo obdobné věci ke dni ocenění
v tuzemském  obchodním styku.  Takové  ocenění  tedy  nezahrnuje  osobní  poměry  nakupujícího  a  prodávajícího
ani mimořádné okolnosti trhu.
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Náklady léčení se nahrazují pouze, pokud byly účelně vynaloženy, tedy pokud

měly příznivě působit na zdraví poškozeného, a to osobě, která je skutečně vynaložila

(tedy nejen poškozenému).  Nenahrazují  se  tak  jen  vlastní  náklady  léčení  (léky,

zdravotní pomůcky), ale také například zvýšené náklady dietního stravování, náklady

na provedení  bezdariérových  úprav  bytu  poškozeného  a na výpomoc  v  domácnosti,

dokonce  i  náklady  prokazatelně  vynaložené  nejbližšími  příbuznými  na návštěvy

ve zdravotnickém  zařízení.  Pokud  ovšem  byly  tyto  náklady  uhrazeny  z  prostředků

veřejného zdravotního pojištění, nenahrazují se.64

Ztráta  na výdělku  představuje  speciální  kategorii  majetkové  újmy (nejedná

se ani o škodu skutečnou, ani o ušlý zisk). Nahrazuje se pouze v případě, že nebyla

kryta  dávkami  nemocenského  nebo  důchodového  pojištění.  Právo  na  tuto  náhradu

poškozenému  nevzniká  samotnou  újmou  na zdraví,  ale  až  skutečným  snížením

jeho výdělku (případně  jeho úplnou ztrátou). Rozlišuje se ztráta na výdělku po dobu

pracovní  neschopnosti  (kdy  se  nahrazuje  rozdíl  mezi průměrným  výdělkem65

poškozeného  před  poškozením  a  plnou  výší  nemocenského66)  a  po  jejím  skončení

nebo při invaliditě (ztrátu na výdělku představuje rozdíl67 mezi průměrným výdělkem

před poškozením a výdělkem po poškození případně s připočtením invalidního důchodu

poskytovaného z důvodu téhož poškození  zdraví).  Do účinnosti  novely občanského

zákoníku  provedené  zákonem  č. 47/2004  Sb.  bylo  možné  hradit  zrátu  na  výdělku

pouze peněžitým důchodem. V současné době  mohou odpovědná osoba a oprávněný

uzavřít  písemnou  dohodu  o  vypořádání  budoucích  nároků  (z náhrady  za  ztrátu

na výdělku,  náhrady  nákladů  na  výživu  pozůstalým,  náhrady  nákladů  spojených

s léčením a pohřbem) a náhrada je pak poskytnuta jednorázově.

Jednorázově je poskytováno bolestné  a odškodnění za ztížení společenského

64) Zdravotní pojišťovna má vůči osobě, která svým zaviněným protiprávním jednáním způsobila jejímu pojištěnci
škodu na zdraví, regres a může od této osoby požadovat náhradu nákladů, které jako náklady zvláštní péče uhradila.
65) Pojem průměrného výdělku není definován v OZ, ale zjišťuje se dle zvláštního zákona pro pracovněprávní účely
(viz. § 2 odst. 1 NV č. 258/1995 Sb.), kterým je zákon o mzdě č. 1/1992 Sb. Pokud takto určit průměrný výdělek
nelze,  postupuje  soud  dle  okolností  případu,  zejména  určí  průměrný  výdělek  zejména  dle  daňového  přiznání
poškozeného (§ 2 odst. 2 NV č. 258/1995 Sb.).
66)  Rozhodující  je  nemocenské  (dle  zákona  o  nemocenském  pojištění  zaměstnanců  č.  54/1956  Sb.)  ve  výši,
v jaké na něj  má  poškozený  nárok.  Výše  skutečně  vyplacených  dávek  tedy  nehraje  roli  (někdy  totiž  dochází
ke snížení nebo odnětí těchto dávek).
67)  Vždy  je  ovšem  nutná  existence  příčinné  souvislosti  mezi  poklesem  výdělku  poškozeného  a  poškozením
jeho zdraví.  Do  úvahy  se  při  určení  výše  náhrady  bere  i  ovlivnění  výše  výdělku  jednáním  poškozeného
(ať už v případě nedůvodného odmítnutí zaměstnání a tím způsobené ztráty na výdělku nebo naopak vyššího příjmu
v důsledku zvýšeného úsilí poškozeného).
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uplatnění.  Satisfakce  přísluší  poškozenému  za  bolesti  vytrpěné  jak  samotným

poškozením  zdraví,  tak následným  léčením,  rehabilitací  a  odstraňováním  následků

poškození zdraví,  přičemž se jako bolest  chápe nejen tělesné, ale i  duševní strádání.

Ztížení  společenského  uplatnění  představují  následky  způsobené  újmy  na  zdraví,

které jsou trvalé  a prokazatelně nepříznivě ovlivňují uplatnění68 poškozeného v životě

a ve  společnosti.  Při  určení  výše  této  materiální  satisfakce  se  přihlíží  k  věku

poškozeného a poskytnuté odškodnění má být přiměřené povaze následků poškození

i jejich předpokládanému vývoji. Obě uvedené imateriální újmy se nahrazují dle sazeb

bodového ohodnocení. Úprava vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.  440/2001 Sb.

stanoví způsob určení výše těchto odškodnění (v případech zvláštního zřetele hodných

může  soud  takto  určené  zadostiučinění  přiměřeně  zvýšit).  Uvedená  úprava

je ale nevyhovující,  v  rámci  tohoto  předpisu  jsou  stanoveny  limity  poskytovaných

náhrad, které jsou značně kritizovány (k tomu blíže kapitola věnovaná návrhu nového

občanského zákoníku). Rovněž nelze kladně hodnotit ani fakt, že právo na odškodnění

bolestí  a  ztížení  společenského  uplatnění  zaniká  smrtí69 poškozeného  (i  pokud  byl

ještě za života poškozeného nárok  uplatněn u soudu,  soudem přiznán nebo dokonce

i byl-li již povolen výkon rozhodnutí). 

Paušálně  stanovené  (v  §  444  odst.  3  OZ)  jednorázové  odškodnění

při usmrcení  blízké osoby se  poskytuje  manželovi,  rodičům,  dětem,  sourozencům

zemřelého (bez ohledu na to, zda sdílely se zemřelým společnou domácnost) a dalším

blízkým  osobám,  které  s  ním  v  době  poškození  žily ve společné  domácnosti.70

Tato satisfakce je poskytována bez ohledu na konkrétní okolnosti případu.71 

V případě usmrcení je náhrada majetkové újmy pozůstalých v podobě náhrady

nákladů  na výživu poskytována  těm  osobám,  kterým  zemřelý  výživu  poskytoval

(pravidelně)  nebo k tomu byl  (dle  zákona  o  rodině)  povinen  (to  i  v  případě,

68) Taková náhrada bude poskytnuta například při poškození zdraví se zohyzděním poškozeného, které mu ztěžuje
životní situaci (při hledání partnera, zaměstnání), v jiných případech, kdy mu byla podstatně zúžena možnost výběru
povolání nebo jeho výkonu. Výše dosavadního výdělku nebo jeho snížení ale není v tomto případě pro vyčíslení
ztížení společenského uplatnění rozhodující. Snížení výdělku se totiž nahrazuje jako majetková újma.
69 ) Ovšem povinnost k poskytnutí tohoto odškodnění přechází na dědice povinného.
70) Před vložením tohoto ustanovení, měly tyto osoby nárok pouze na náhradu majetkové újmy v podobě náhrady
nákladů  na  výživu.  V  praxi  bylo  možné  tyto  osoby  odškodnit za  nemajetkovou  újmu  pouze   za  aplikace
§ 13 odst.  OZ jako za újmu zvlášť závažnou.
71) Tak může být odškodnění poskytnuto například manželu zemřelé přesto, že již několik let probíhá rozvodové

řízení.
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že svou povinost  neplnil).  Výživou  je třeba  rozumět  nejen  příspěvek  na  stravování,

ale také  například  na  ošacení,  vzdělání  a  zájmovou  činnost.  Zemřelý  mohl  výživu

poskytovat nejen těm osobám, ve vztahu k nimž byl povinen tak činit, z toho důvodu

bude  v  některých  případech  uvedená  náhrada  poskytována  například  jeho družce,

případně  jejim dětem (které  by  dle  Zákona  o  rodině  nebyly  k  poskytování  výživy

oprávněny). Pro určení výše náhrady v případě osob, k jejichž výživě by zemřelý byl

povinen se postupuje dle ustanovení  Zákona o  rodině  (soud vychází  z  průměrného

výdělku  zemřelého  a  odůvodněných  potřeb  pozůstalých  v  době  smrti  poškozeného

a nikoliv v době poškození jeho zdraví). V ostatních případech  je výše nároku určena

výší,  ve  které  na  jejich  výživu  zemřelý  za  života  přispíval.  Součet  všech

takto poskytovaných  náhrad  nesmí  převýšit  průměrný  výdělek  zemřelého.  Náhrada

se poskytuje  formou  peněžitého  důchodu.  Uvedenou náhradu  ale  nelze  přiznat

v případě, že je nárok kryt dávkami důchodového pojištění (z téhož důvodu, tedy sirotčí

nebo vdovský důchod po zemřelém). 

Náhrada nákladů  pohřbu se  poskytuje  osobě,  která  náklad  vynaložila.

Takovým nákladem  je nejen  částka  účtovaná  pohřební  službou,  ale  také  příslušné

hřbitovní poplatky nebo náklady zřízení  pomníku72.  Nejbližším příbuzným a členům

domácnosti zemřelého se nahrazuje též třetina výdajů na smuteční ošacení a cestovní

výlohy. Nahrazují se nikoliv veškeré, ale pouze přiměřené73 náklady pohřbu.

Soud může (a zároveň má povinnost tuto možnost vždy zvážit) dle § 450 OZ

výši  všech  uvedených  náhrad  přiměřeně  snížit,  odůvodňují-li  to  důvody  hodné

zvláštního  zřetele  a  škoda  nebyla  způsobena  úmyslně.  Při  zvažování  této  možnosti

bere v  úvahu  zejména  okolnosti,  za nichž ke  škodě  došlo  a  majetkové  poměry

poškozeného  a odpovědné  osoby.   Má  tak  být  odstraněna  přílišná  tvrdost  zákona.

Snížení náhrady ovšem nesmí dosáhnout jejího úplného prominutí. 

 4.5.2 Způsob náhrady škody

Škoda se nahrazuje primárně v penězích. Naturální restituce přichází v úvahu

72) Náhrada nákladů na zřízení pomníku se dle nařízení vlády č. 258/1995 a 108/1994 poskytuje do maximální výše
10.000,- Kč.
73) Přiměřenost nákladů  se posuzuje zejména dle osobních a společenských poměrů  poškozeného a jeho rodiny,

event. místních zvyklostí.
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pouze na žádost poškozeného, navíc pouze za předpokladu, že je to možné a účelné

(což posuzuje soud). Není vyloučena ani kombinace obou forem náhrady. Poskytnutí

peněžního  ekvivalentu  namísto  uvedení  v  předešlý  stav  může být  pro  oprávněného

mnohokrát zatěžující (pokud například není možné zničenou věc obstarat bez zvýšených

obtíží).  K  tomu  blíže  pojednání  o  způsobu  náhrady  škody  dle  návrhu  nového

občanského zákoníku.

 4.6 Občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu
Úprava odpovědnosti za škodu v Občanském zákoníku má funkci obecné úpravy

pro celé soukromé právo. Pokud tedy neexistuje zvláštní úprava (stejně tak v případě,

že OZ nebo zvláštní zákon odkazuje na obecnou úpravu odpovědnosti za škodu), uplatní

se obecná občanskoprávní odpovědnost.

V rámci občanského zákoníku je upravena jak obecná odpovědnost za škodu,

tak případy  odpovědnosti  zvláštní.  OZ  uvádí  dvě  obecné  skutkové  podstaty,

a to odpovědnost  za škodu  způsobenou  jinému  zaviněným  protiprávním  úkonem

(§ 420 OZ)  a  za  škodu  způsobenou  jinému  provozní  činností  (§  420a  OZ).

Nesystematické  zařazení  znění  § 420a  mezi obecné  skutkové  podstaty  mělo  řešit

případy, kdy v rámci provozní činnosti došlo ke škodě nekryté některým ze zvláštních

případů odpovědnosti. 

Naproti  tomu odpovědnost  za škodu způsobenou (úmyslným) jednáním proti

dobrým mravům, které jsou obecným pojmem pro celé soukromé právo, je uvedena

mezi zvláštními  případy odpovědnosti  (ačkoliv  požadavkem zavinění  se jedná spíše

o  odpovědnost obecnou). Ustanovení § 424 OZ ale spíše než funkci zvláštní skutkové

podstaty plní roli obecného korektivu, a tak rozšiřuje v § 420 OZ uvedenou obecnou

odpovědnost za škodu74. 

74)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované
a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 495
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 4.7 Obecná odpovědnost za škodu

 4.7.1 Odpovědnost za škodu způsobenou jinému zaviněným protiprávním
úkonem

Předpokladem vzniku  odpovědnosti  dle  §  420  OZ   je  protiprávnost  úkonu,

existence škody, vztah příčinné souvislosti mezi nimi a zavinění. Vzhledem ke znění

§ 415 OZ se za protiprávní úkon považuje i jednání za protiprávní výslovně  normou

neoznačené, pokud naplňuje znaky porušení obecné preventivní povinnosti.

Ve  druhém  odstavci  tohoto  ustanovení  je  pamatováno  na  případy,

kdy je z jednání  fyzické  osoby  k  činnosti  použité  odpovědna  osoba  (fyzická

nebo právnická), která pomocníka ke své činnosti použila. Z takového jednání vzniká

odpovědnost za škodu přímo a výlučně  fyzické nebo právnické osobě, za podmínky,

že použitá  fyzická  osoba  byla  k  činnosti  pověřena  a  ke  škodě  došlo  při  činnosti

pověřující  osoby (tedy pomocník svým jednáním sledoval  zájmy pověřující  osoby).

Taková úprava sleduje zájem poškozeného, protože se náhrady škody na pověřující

osobě (vzhledem k jejímu zpravidla hospodářsky silnějšímu postavení) může domoci

lépe než na pomocníku.75 Pokud ale použitá osoba z určeného rámce činnosti vybočí,

bude odpovídat sama.

 4.7.2 Odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností

Jak  jsem naznačila,  odpovědnost  dle  §  420a  OZ svou  povahou  neodpovídá

označení „obecná odpovědnost“. Objektivním principem (ke vzniku odpovědnostního

vztahu  není vyžadováno ani zavinění, ani porušení právní povinnosti) i  předpoklady

vzniku je jedním ze zvláštních případů odpovědnosti. Zařazením mezi obecné případy

odpovědnosti za škodu bude ale ustanovení § 420a OZ aplikováno na případy vzniku

škody  v  provozech  nespadajících  pod zvláštní  režim  (např.  škody  při  provozu

dopravních prostředků se řídí § 427 an. OZ).

Podmínkou vzniku odpovědnostního vztahu dle § 420a OZ je existence události

vyvolané  provozní  činností,  způsobení  škody  a  příčinná  souvislost  mezi  nimi.

75) Fyzická nebo právnická osoba jejímž jednáním prostřednictvím pomocníka ke škodě došlo má vůči němu postih

dle § 440 OZ, případně dle pracovněprávních předpisů.
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Odpovědným  je dle tohoto ustanovení provozovatel  (právnická  nebo  fyzická  osoba).

Své odpovědnosti se může zprostit prokáže-li, že ke škodě došlo jednáním poškozeného

nebo  neodvratitelnou  událostí  nemající  svůj  původ  v provozu  (živelní  pohromou

nebo jednáním třetí osoby, kterému nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého

úsilí, které lze na provozovateli požadovat).

Provozní  činností  se  rozumí  každá  fakticky  a  soustavně  prováděná  činnost

spojená s provozem právnické či fyzické osoby. Občanský zákoník  ve druhém odstavci

ustanovení  § 420a  uvádí  taxativním výčtem,  co  se za škodu způsobenou provozem

považuje  .  O takovou  škodu  se  jedná,  pokud  byla  způsobena  samotnou  provozní

činností76 či věcí při ní použitou (v praxi se může jednat například o únik chemických

látek z továrny, která je zpracovává) nebo vlivem činnosti na okolí. Vedle těchto případů

je  jako  škoda  z provozní  činnosti  ve  výčtu  zmíněna  i  škoda  na  nemovitosti

(nebo podstatné ztížení či znemožnění jejího užívání) způsobená jinému zajišťováním

prací v rámci provozu.

Odpovědnost  za škodu způsobenou provozní  činností  je  formulovaná značně

široce.  Úzce vymezená  možnost  liberace  tak  v  mnoha  případech  provozovatele

nepřiměřeně  zatěžuje  (jeho odpovědnost  je  ve  výsledku  vymezena  stejně  přísně

jako v případě provozů zvlášť nebezpečných – k tomu blíže kapitola věnovaná návrhu

nového občanského zákoníku).

 4.8 K případům zvláštní odpovědnosti za škodu
Občanskoprávní úprava náhrady škody chrání zájmy poškozeného i v situacích,

kdy ke škodě  nedošlo  protiprávním  jednáním.  Ustanovení  o  zvláštní  odpovědnosti

za škodu (§ 421 – 437 OZ) označují subjekty – odpovědné osoby, které jsou k náhradě

takto způsobené škody povinny. Tato odpovědnost je založena na objektivním principu,

nastupuje bez ohledu na zavinění. K pojmu objektivní odpovědnosti blíže úvodní část

této kapitoly o náhradě škody. 

Občanský  zákoník  upravuje  celou  řadu  případů  zvláštní  odpovědnosti.

76) Za takovou škodu tedy nelze považovat újmu na zdraví způsobenou nesprávným lékařským postupem, který

je jako porušení lege artis (tedy protiprávní jednání) postižen § 420 OZ. 
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V některých  případech  je  stanovena  tzv.  striktní  objektivní  odpovědnost  (například

§ 421a, 432 OZ), které se nelze zprostit77. Cílem mé práce ale není vyčerpávající výklad

o  zvláštní  odpovědnosti  za škodu,  proto  zde  pouze  nastíním  některé případy

této odpovědnosti. 

Pokud jde o škody způsobené provozní činností,  odpovědnost  dle §420a OZ

se neuplatní,   existuje-li  zvláštní  úprava.  Takto  jsou  v  rámci  občanského  zákoníku

upraveny dva případy zvláštní  odpovědnosti provozovatele, a to za škodu způsobenou

provozem  dopravního  prostředku  (vyvolanou  zvláštní  povahou  tohoto  provozu

dle § 427  an.)  a  odpovědnost  za  škodu  způsobenou  provozem zvlášť  nebezpečným

(dle § 432 OZ).

Dalším  případem,  kdy  je  objektivní  odpovědnost  odůvodněna,  je  situace,

kdy později poškozený svěřil svou78 věc jiné osobě. Pokud pak v době, kdy tuto věc

nemohl opatrovat, došlo ke škodě, nebylo by spravedlivé, aby takovou škodu nesl sám

poškozený.  Takovým  zvláštním  případem  odpovědnosti  je  například  úprava

odpovědnosti provozovatele za škodu na věci převzaté ke splnění závazku (§ 421a OZ)

nebo  odpovědnosti  za  škodu  na  věcech  vnesených,  umístěných  a odložených

(§ 433 an. OZ).

Jak jsem naznačila v pojednání o subjektech odpovědnosti, i nezletilí a osoby

stižené duševní poruchou odpovídají  v určitých případech za škodu, kterou způsobí.

Je tomu tak v situacích, kdy jejich rozumová a volní složka dosáhla té úrovně, že jsou

schopni posoudit následky svého jednání a také své jednání ovládnout. Jako další případ

zvláštní odpovědnosti za škodu upravuje občanský zákoník tyto případy v ustanoveních

§ 422 a 423, podle nichž za takto způsobenou škodu odpovídají jak výše uvedené osoby,

tak osoby, které nad nimi zanedbaly dohled79. Stanovením odpovědnosti dohlížejících

77) Liberace je připuštěna pouze v případech spoluzavinění poškozeného.

78) Poškozeným může být v některých případech kromě vlastníka předaného předmětu i jeho detentor.
79) V situaci, kdy škodu způsobí nezletilý nebo osoba stižená duševní poruchou, mohou nastat tři různé situace.

Solidárně s nezletilým nebo osobou s duševní poruchou budou odpovídat osoby pověřené dohledem, pokud budou

v konkrétním případě způsobilé k zavinění oba subjekty. V případě, že schopností posoudit následky svého jednání

a své jednání ovlivnit bude nadán pouze jeden subjekt (buď osoba dozorující nebo dozorovaná), vznikne odpovědnost

jen u této osoby.  Pokud ale nebude způsobilou k zavinění ani jedna z uvedených osob, poškozený ponese škodu sám

(což je v případě, že se na vzniku škody nepodílel, v rozporu s principem plné náhrady).
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osob se stimuluje plnění jejich dozorovací povinnosti a zároveň  se posiluje reparační

funkce institutu. Osoba pověřená dozorem se své odpovědnosti může zprostit, prokáže-

li, že náležitý dohled nezanedbala80. Ohledně případů, kdy se do stavu (například stavu

opilosti),  ve  kterém není  schopna  posoudit  následky svého jednání  ani  své  jednání

ovládnout,  dostane fyzická osoba vlastním zaviněním,  bude za škodu v tomto stavu

způsobenou odpovědná (viz. pojednání o subjektech odpovědnosti).81

Vedle  případů  zvláštní  odpovědnosti  upravených  §  421-437  OZ  existují

tzv. specifické případy odpovědnosti. V rámci úpravy Občanského zákoníku je takovým

případem  odpovědnosti  odpovědnost  dopravce  za  škodu  vzniklou  při  poskytování

přepravních služeb (§ 764 OZ). Jiným předpisem, který takové případy odpovědnosti

upravuje je například zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích.82

 5 BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ

 5.1 Úvod
Dalším projevem principu neminem laedere v rámci OZ je provedení zásady

nepřípustnosti  bezdůvodného  obohacení  na  úkor  jiného.  Institut  bezdůvodného

obohacení  upravený  v  poslední  (třetí)  hlavě  části  šesté,  resp.  §  451  –  459  OZ,

má zajistit, aby v případě, že k bezdůvodnému obohacení došlo, bylo takové obohacení

vydáno poškozenému, a tak obnovena majetková rovnováha. Vydáním takto získaného

obohacení (ať už restitucí in natura či úhradou ekvivalentní peněžní částky) se obnoví

80) Zanedbání dozoru se posuzuje dle okolností konkrétního případu a osobních vlastností chráněnce (není třeba

dozorovanou osobu hlídat dvacet čtyři hodin denně, přihlíží se i k celkovému výchovnému vedení). K tomu R 4/70,

R 44/74, R 27/77. 

81)  Pokud  se  ale  taková  osoba  dostane  do tohoto  stavu  výlučným  zaviněním  (ve formě  úmyslu)  jiné  osoby,

bude za vzniklou škodu odpovídat pouze ta osoba, která ji do tohoto stavu uvedla. Solidární odpovědnost těchto osob

připadá v úvahu, pokud osoba způsobivší škodu jednala zaviněně (ve smyslu uvedení se do stavu duševní poruchy)

a jiná osoba ji do takového stavu úmyslně přivedla.

82) POKORNÝ, Milan, HOCHMANN, Josef. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3.
aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008, s.42, 43
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porušená majetková rovnováha, což přispívá k ochraně majetkových práv a hodnot.

Vzhledem  k  ústřednímu  postavení  občanského  práva  v  rámci  celého

soukromoprávního odvětví je úprava v § 451 an. OZ úpravou obecnou, která se uplatní

ve všech  občanskoprávních  vztazích  neupravených  zvláštní  normou.  Tak,  pokud

občanský  zákoník  nebo  jiný  soukromoprávní  předpis  neobsahuje  zvláštní  úpravu,

aplikují se obecná ustanovení § 451 an. OZ. Zvláštní skutková podstata bezdůvodného

obohacení (kondikce) je v Občanském zákoníku upravena například v rámci institutu

jednatelství  bez příkazu  (§ 743 odst.  2  OZ).  Jako jiný  soukromoprávní  předpis

upravující  zvláštní  případ  bezdůvodného  obohacení  mohu  zmínit  například  Zákon

o rodině, jenž v § 10183 upravuje případ plnění výživného jinou než povinnou osobou. 

 5.2 Vztah kondikce a odpovědnosti za škodu

Nejednota  terminologie  Občanského  zákoníku  (například  nadpis  části  šesté

zmiňuje odpovědnost „za bezdůvodné obohacení“, kdežto záhlaví hlavy třetí této části

uvádí jen „bezdůvodné obohacení“) vzbuzuje pochybost o tom, zda je závazek vzniklý

z bezdůvodného obohacení samostatným závazkovým vztahem nebo jednou z forem

občanskoprávní odpovědnosti. Zejména teorie nasvědčuje tomu, že se jedná o zvláštní

závazkový  právní  vztah84,  tzv.  kvazidelikt85 (tomu  odpovídá  i  stanovisko  odborné

skupiny pro přípravu zásad evropského deliktního práva).86

Z  tohoto  hlediska  je  zajímavý  názor  Nejvyššího  soudu,  který  vyslovil

ve svém rozsudku sp. zn. 33 Odo 127/2003. Jednalo se o případ, kdy bylo za existence

platně  uzavřené  smlouvy  o odběru  elektřiny  zjištěno,  že  díky  poškození  měřícího

83)  Odstavec 2 tohoto ustanovení zní: „Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je oprávněn

na něm požadovat úhradu tohoto plnění. To platí i tehdy, jestliže příspěvek na výživu v zájmu oprávněného poskytne

orgán stanovený zvláštním předpisem.“

84)  Jelikož  jednou  z  podmínek  vzniku  odpovědnostního  vztahu  je  protiprávnost,  skutečnost,  že  ke  vzniku

závazkového  vztahu  z bezdůvodného  obohacení  není  protiprávnost  vyžadována,  svědčí  tomu,  že  se  jedná

o závazkový právní vztah mimo občanskoprávní odpovědnost. 

85) Ke vzniku obligačního vztahu dochází buď na základě smlouvy nebo protiprávního jednání. Vzhledem k tomu,

že závazkový právní vztah z bezdůvodného obohacení nevyžaduje zavinění, nejde v případě  tohoto závazkového

vztahu o obligaci z deliktu. 

86)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované

a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 568
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zařízení  dochází  k  odběru  energie  bez měření  tohoto  odběru.  Soud  prvního  stupně

dospěl k závěru, že je odběratel povinen nahradit takovým odběrem způsobenou škodu

(dle § 420 OZ ve spojení s § 415 OZ pro odběratelovo porušení prevenční povinnosti).

Odvolací soud nesouhlasil s podřazením situace pod § 420 s poukazem na to, že nebyl

zjištěn  subjekt,  který  měl  měřící  zařízení  poškodit,  a věc posoudil  jako bezdůvodné

obohacení. Nejvyšší soud v řízení o dovolání názor soudu druhého stupně odmítl s tím,

že se o bezdůvodné obohacení nejedná (dodávka elektrické energie nebyla dle názoru

soudu majetkovým prospěchem získaným ani bez právního důvodu, ani z neplatného

právního  úkonu,  ani z  důvodu,  který  odpadl,  ani  z  nepoctivých  zdrojů,  to  vše  pro

přetrvávající existenci platné smlouvy o odběru). 

 5.3 Předpoklady vzniku závazku k vydání bezdůvodného obohacení

Aby  bylo  možné  označit  získaný  prospěch  za  bezdůvodné  obohacení,

musí bez právního  důvodu  dojít  k  majetkovému  prospěchu  na  straně  obohaceného

a k majetkové  újmě  na  straně  postiženého,  přičemž  taková  újma  musí  svým

rozsahem odpovídat  uvedenému  obohacení.  Ke vzniku  závazkového  vztahu

z bezdůvodného obohacení  tedy není  vyžadováno protiprávní  jednání  (ani  zavinění)

obohaceného, ale pouhá neexistence právního důvodu přesunu majetkových hodnot. 

Získané obohacení (i  újma na straně  postižené osoby) spočívá v majetkovém

prospěchu vyjádřitelném v penězích. Z hlediska předmětu takového prospěch se může

jednat  jak  o  určitou  věc,  tak  pohledávku  nebo  právo  anebo  majetkovou  hodnotu

spočívající  v  provedení  určitého  výkonu.  Obohacením  může  být  zvětšení  aktiv

obohaceného  nebo  zmenšení  jeho  pasiv  (pokud  se  obohatil  nesplněním povinnosti,

jeho majetek může zůstat nezměněn). Obohacením bez právního důvodu je obohacení

takovým  způsobem,  který  právní  řád  neuznává,  přičemž  skutečností  zakládající

bezdůvodné obohacení  může být  protiprávní  úkon obohaceného,  jednání  jiné osoby

i určitá událost.

Kromě  pozitivní  definice  v  §  451  vymezuje  Občanský zákoník  bezdůvodné

obohacení  i negativně.  Ustanovení  §  455  OZ  tak  stanoví,  v  jakých  případech
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se o kondikci  nejedná. Bezdůvodným obohacením není přijetí  plnění na promlčený87

dluh (takový závazek dlužníka trvá jako naturální obligace a pokud pak dlužník plní

svůj dluh,  plní  po  právu,  bez  ohledu  na  to,  zda si je promlčení  závazku  vědom),

přijetí plnění  ze  hry  či sázky  mezi  fyzickými  osobami  a vrácení  peněz  vědomě

do takové hry nebo sázky půjčených (tyto závazky mají již od svého vzniku povahu

naturální obligace)88 přijetí plnění dluhu neplatného (absolutně nebo relativně) pouze

pro nedostatek formy (nedodržení písemné formy či notářského zápisu)89, přijetí plnění

spotřebitelem  poskytnutého  dodavatelem  bez  předchozí  objednávky  (dle  ustanovení

§ 53 odst.  9 OZ není spotřebitel  povinen takové plnění vrátit  ani  o tom dodavatele

vyrozumět). 

 5.4 Subjekty závazkového vztahu z kondikce
Závazkový  vztah z bezdůvodného obohacení je právním vztahem (alespoň)  90

dvou subjektů, a to povinného na jedné straně (obohaceného) a oprávněného na straně

druhé (postiženého).  Vzhledem k tomu,  že ke vzniku závazkového právního vztahu

z bezdůvodného obohacení není vyžadováno zavinění91, subjektem tohoto vztahu může

být i osoba nezpůsobilá k právním úkonům (za podmínky, že má způsobilost k právům,

kterou ovšem právní řád přiznává všem fyzickým i právnickým osobám).  Oprávněným

i  povinným z tohoto závazkového vztahu tedy může být  fyzická i  právnická osoba,

stejně  tak i stát  nebo  územně  samosprávný  celek  (vystupující

v rámci soukromoprávních vztahů rovnocenně s ostatními jejich subjekty). 

V  ustanovení  §  456  OZ  je  pamatováno  na  případy,  kdy  k  bezdůvodnému

obohacení dojde na úkor nezjištěných subjektů  (za takto nezjištěný subjekt ale nelze

považovat oprávněného, který je znám, ale z nějakého důvodu svůj  nárok na vydání

87) Což neplatí v případě, že se jedná o dluh prekludovaný. Prekluzí dochází k zániku závazku a jeho případné plnění

by se za bezdůvodné obohacení považovalo.

88) Povahu naturální obligace ale nemají pohledávky ze hry či  sázky vůči  výhernímu podniku, který byl úředně

povolen nebo je provozován státem, u soudu se jich tedy lze úspěšně domáhat.,

89) Takovým závazkem může být například závazek ručitele založený pouze ústním prohlášením.

90) V případě, že se obohacený bezdůvodně obohatil na úkor více než jednoho subjektu.

91) Zavinění má v rámci bezdůvodného obohacení význam pouze u promlčecí doby práva na vydání bezdůvodného

obohacení. 
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obohacení nechce nebo nemůže uplatnit).  V těchto situacích nastupuje do postavení

oprávněných stát.  Právo státu na vydání obohacení je originární (nepřijímá vydávané

obohacení za postiženého) a předpokladem jeho úspěšného uplatnění je trvání nároku

původně oprávněného subjektu.

 5.5 Generální klauzule a skutkové podstaty kondikce

Skutkové  podstaty  bezdůvodného  obohacení  (někdy  označované

jako condictiones sine causa)  jsou  vyjádřeny v  ustanovení  §  451 odst.  2  a  454 OZ

(případně i na jiných místech viz. níže). 

V teorii ani praxi není jednotný názor na to, zda § 451 odst. 1 OZ („Kdo se na

úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat“) vyjadřuje obecnou skutkovou

podstatu  bezdůvodného  obohacení  či  pouze  obecnou  občanskoprávní  zásadu

neobohacovat se na úkor druhého. Podle jednoho názoru  (k němuž se přikláním) tvoří

oba  odstavce  ustanovení  § 451  OZ nedělitelný  celek,  přičemž  jeho  první  odstavec

vyjadřuje generální klauzuli, která je blíže rozvedena a konkretizována v jednotlivých

skutkových podstatách (§ 451 odst. 2 a § 454, případně § 485 odst. 2 i § 130 odst. 3

OZ).92 Jiná  část  teorie  i  praxe  zastává  názor,  že v ustanovení  §,  451  odst.  1  OZ

je (podobně,  jako je tomu u  náhrady  škody v § 420 OZ)  vyjádřena  obecná  skutková

podstata  bezdůvodného  obohacení,  která je dále  rozvedena  a konkretizována

ve zvláštních  skutkových  podstatách  (§ 451 odst.  2, 454,  případně  i  §  485  odst.  2

a § 130 odst.  3  OZ).  Taková koncepce  by umožnila  aplikaci  § 451 odst.  1  OZ i  na

případy,  na které nelze  vztáhnout  žádnou  ze zvláštních  skutkových  podstat

bezdůvodného  obohacení  (například  přijetí  plnění  za účelem  odporujícím  dobrým

mravům).93  Ovšem uvedené pojetí je v rozporu se zdejší tradicí – při rekodifikačních

pracích v předválečné době byla možnost všeobecné žaloby z bezdůvodného obohacení

zhodnocena jako „nebezpečná“ 94.

92) K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud v rozsudku  sp. zn. 33 Odo 127/2003.

93)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované

a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 575

94) Text důvodové zprávy k návrhu nového občanského zákoníku s. 508, dostupné na webových stránkách
ministerstva, spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.   
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 5.6 Jednotlivé skutkové podstaty bezdůvodného obohacení

Condictio  indebiti  –  plnění  bez právního  důvodu se  vztahuje  na případy,

kdy právní  důvod  poskytnutého  plnění  od  počátku  neexistoval.  K  uvedenému

bezdůvodnému obohacení může dojít  například v situaci,  kdy někdo plní  v mylném

domnění,  že  je  povinen  plnit  (nejčastěji  uváděným  příkladem  je  bankovní  převod

peněžní  částky  na  účet  jiné  osoby  než  bylo  zamýšleno),  nebo  v  případě,

kdy spoluvlastník  (bez dohody  s  ostatními  spoluvlastníky)  užívá  předmět

spoluvlastnictví  nad  rámec  rozsahu  svého  podílu.  Naopak  takovým  bezdůvodným

obohacením  není neměřený  odběr  elektrické  energie  za  existence  platné  smlouvy

o odběru.

Condictio  ob  iniustam  causam  –  plnění  z  neplatného  právního  úkonu

je majetkový prospěch získaný z právního důvodu, který sice existoval, ale pro svou

neplatnost nemohl vyvolat právní účinky.   Jak jsem uvedla v souvislosti s negativním

vymezením  institutu,  o  bezdůvodné  obohacení  se  nejedná  v  případě,  že  důvodem

neplatnosti úkonu bylo pouhé nedodržení jeho požadované formy. 

Condictio causa data causa non secuta – plnění z právního důvodu, který

odpadl se vztahuje  na  případy,  kdy  původně  existující  právní  důvod  poskytnutého

plnění   později  odpadl.  K tomu  může  dojít  například  uplynutím  prekluzivní  lhůty

(kdy bylo  plnění  poskytnuto  ještě před zánikem  práva  na  něj),  poskytnutím  plnění

z důvodu, který později odpadl splněním rozvazovací podmínky, nebo zánikem závazku

při zrušení tzv. fixních smluv (k němuž dochází ze zákona).

Dalším případem bezdůvodného obohacení je condictio ob turpem causam –

prospěch  získaný  z  nepoctivých  zdrojů.  Ačkoliv  OZ  pojem  nepoctivého  zdroje

nevymezuje,  „dosavadní  soudní  praxe  i teorie  považuje  za  nepoctivý  zdroj  zdroj,

který není právním řádem uznáván“.95 Obohacením dle této zvláštní skutkové podstaty

může  být  například  majetkový  prospěch  získaný  trestnou  činností  nebo  jednáním

v rozporu s dobrými mravy.

Ustanovení  §  454  OZ  označuje  za  bezdůvodné  obohacení  i  případ,

95)  KNAPPOVÁ,  Marta,  ŠVESTKA,  Jiří,  DVOŘÁK,  Jan,  et  al.  Občanské  právo  hmotné.  4.  aktualizované

a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2005. II. svazek, s. 582
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kdy za povinného plní osoba, která k tomu povinna nebyla. Předpokladem  naplnění

této zvláštní  skutkové podstaty je  existence právní povinnosti  (zákonné či  smluvní)

obohaceného, naproti tomu neexistence takové povinnosti na straně postiženého a fakt,

že subjekt později oprávněný z bezdůvodného obohacení plnil.96 Při poskytování plnění

musí být jak osobě plnící, tak osobě, která plnění přijímá, zřejmé, že se plní za jiného.97

Takovým plněním dlužníkův závazek zaniká. Není nutné, aby dlužník s tímto plnění

souhlasil, ale nelze tak činit proti jeho vůli. 

 5.7 Rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení

 5.7.1 Rozsah vydání bezdůvodného obohacení 

Obohacený je v zásadě povinen vydat vše, oč se (v době získání majetkového

prospěchu) na úkor postiženého neoprávněně obohatil (včetně součástí a příslušenství

věci). Narozdíl od náhrady škody nemá v případě kondikce soud možnost rozsah vydání

snížit. 

Pro povinnost  k  vydání předmětu obohacení nemá dobrá víra98 obohaceného

význam.  Pokud jde  o  plody  předmětu  původního  obohacení,  ze  zákona  náležejí

obohacenému, který je v dobré víře, nemusí je tedy vydávat. Obohacený, který v dobré

víře nebyl, je povinen vydat veškeré plody z bezdůvodného obohacení a pokud je nemá,

poskytnout  za  ně  peněžitou  náhradu.  Nedostatek  dobré  víry  obohaceného  musí

postižený prokázat (dobrá víra se dle § 130 odst. 1 OZ předpokládá). 

Obohacený,  který  předmět  obohacení  vydává,  má  vůči  postiženému  nárok

na náhradu nutných nákladů,  které na věc vynaložil.  Obohacenému se tak nahrazují

veškeré prokazatelné účelně vynaložené náklady (tedy takové, které byly pro zachování

věci, případně její funkce, nutné).

96) Ustanovení § 454 OZ se ale nevztahuje například na případy plnění vyživovací povinnosti. Ty jsou totiž upraveny

v zákoně č. o rodině (§ 101 a 102 ZOR), který je ve vztahu k občanskému zákoníku normou speciální. 

97) Pokud by ale osobě plnící  nebylo zřejmé, že plní cizí dluh, a činila by tak v domnění, že plní svůj dluh, jednalo

by se o plnění bez právního důvodu a dlužníkův závazek by nezanikl. V případě takového plnění omylem dlužníkův

závazek  nezaniká  a  osoba  plnící  má  právo  žádat  vydání  bezdůvodného  obohacení  na  osobě,  které  plnila

(narozdíl od plnění za jiného, kdy je z bezdůvodného obohacení zavázanou osobou původní dlužník).

98 )  Obohacený  je  v  dobré  víře,  pokud  vzhledem  ke  všem  okolnostem  případu  nevěděl  ani  nemohl  vědět,
že mu předmět obohacení po právu nenáleží.
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V ustanovení § 457 odst. 1 OZ je upravena vzájemná vydávací povinnost stran

zrušené nebo neplatné smlouvy. Jedná se o synallagmatický vztah (právo a povinnost

jedné strany odpovídá povinnosti a právu druhé strany), kdy jsou obě strany povinny

vzájemně  si  vrátit  vše,  co jim bylo dle smlouvy plněno. Dle věty první  ustanovení

§ 560 OZ  se  takového  vrácení  může  domáhat  strana  pouze  v  případě,  že  sama

poskytnuté plnění vrátila nebo je k tomu připravena.

 5.7.2 Způsob vydání bezdůvodného obohacení

Přednostně  má  být  vrácením  obohacení  obnoven  původní  stav,  vracet

se má tedy původní  předmět  obohacení,  plnění,  kterým  se  obohacený  obohatil.

To ovšem  není  vždy  možné  (pokud například  získané  obohacení  spočívalo

ve výkonech). V případech, kdy naturální restituce není objektivné možná, má být osobě

oprávněné k vydání poskytnuta peněžitá náhrada, a to podle ceny plnění v době získání

bezdůvodného  obohacení.  V praxi  velmi  častým  případem  takového  obohacení

je neoprávněné užívání nemovitosti podílovým spoluvlastníkem nad rámec jeho podílu.

Obohacení ve formě peněžité náhrady, kterou je takový spoluvlastník povinen vydat, je

určováno dle výše nájemného, které bylo v daném místě a čase obvyklé. 

 6 NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE ÚPRAVY
ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A BEZDŮVODNÉHO
OBOHACENÍ

Odpovědnost  za škodu jako následek porušení povinnosti  je vlastní  každému

vyspělému právnímu systému. Bez takového následku by totiž nebylo možné zajistit

ochranu těm právům, která systém zaručuje.

Náš  právní  systém  patří  do  rodiny  kontinentálního  právního  systému

a jako takový se vyvinul na základech položených právem římským. 

 6.1 Římské právo

 6.1.1 Obligace z deliktu v římském právu

Obsahem dnešního  institutu  odpovědnosti  za  škodu  je  povinnost  odpovědné

50



osoby nahradit škodu a právo poškozeného k této náhradě. Tento odpovědnostní právní

vztah  vznikal  v  římském  právu  z protiprávního  úkonu.  Obligationes  ex delicto

(obligace99 z  deliktu,  „z bezprávného  činu“ 100)  byly původně  spíše nástrojem  msty

a představovaly závazek povinného k zaplacení pokuty (poena privata). 

Vzhledem ke značné typizovanosti  těchto závazkových vztahů  nebylo možno

za delikt označit  jakýkoliv zásah do cizí zájmové sféry. Celkem existovalo pět  druhů

deliktů (původní tři civilní byly doplněny dvěma praetorskými), a to krádež (furtum),

poškození a zničení cizí věci (damnum iniuria datum), urážka na cti (iniuria), donucení /

vydírání (vis ac metus) a podvod (dolus).101

Předpokladem vzniku deliktu byl protiprávní zásah do majetkové sféry jiného,

který musel být spáchán vědomě a zaviněně.  Stejně,  jako současná úprava, i římské

právo za protiprávní nepovažovalo jednání v nutné obraně (dle zásady vim vi repellere

licet),  v  nouzi  nebo  se  svolením  poškozeného  (volenti  non  fit  iniuria).  Vzhledem

k nutnosti  vědomého  působení  byl  delikt  vyloučen  v  případech,  kdy  si  jednající

následky  svého  jednání  neuvědomoval  (například  děti  a kromě světlých  okamžiků

šílenci).  Římské  právo  rozlišovalo  (podobně  jako  dnešní  právní  věda)  dvě  formy

zavinění,  a  to  úmysl  (dolus)  a nedbalost  (culpa),  která  byla  v  některých  případech

stupňována prakticky až k odpovědnosti za náhodu. 

Samotná konstrukce odpovědnostního vztahu byla  velmi  podobná  konstrukci

v rámci dnešního  občanskoprávní  úpravy.  Předpokladem  vzniku  odpovědnosti

bylo tedy protiprávní  jednání  škůdce,  vznik  škody  a  příčinná  souvislost  mezi

škůdcovým porušením práva a vznikem škody.  Obecná zásada casus sentit  dominus

vylučovala vznik obligace z deliktu v případě, že ke škodě došlo náhodou („tzv. nižší

náhodou“102, tedy bez zavinění).

V rámci způsobené škody103 se rozlišovala škoda skutečná (damnum emergens),

99) Obligace římského práva vznikaly buď na základě smlouvy (cotractu, později i quasicontractu) nebo na základě

protiprávního jednání (delictu, posléze i quasidelictu). 

100) KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Milan. Římské právo. 1. vydání.Praha : C.H.BECK,1995,
s. 109
101) KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Milan. Římské právo. 1. vydání.Praha : C.H.BECK,1995,
s. 261
102)  KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Milan. Římské právo. 1. vydání.Praha : C.H.BECK,1995, s.
223
103) Pojem škody se v průběhu doby rozšiřoval. Zprvu bylo za škodu uznáváno jen poškození způsobené přímým

tělesným působení. Později se pojetí škody rozšířilo i na důsledky působení nepřímého a dokonce i případy, kdy sama
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tedy  samotné  zmenšení  majetku  poškozeného,  a  ušlý  zisk  (lucrum  cessans),

tedy potencionální zvětšení majetku poškozeného, ke kterému by bez škodné události

došlo.104 „Obě  formy škody byly zahrnovány pod pojem interesse,  kterým se rozuměl

rozdíl  mezi  majetkovým  stavem poškozeného  v  okamžiku  rozsudku  a  majetkem,

který by poškozený měl, kdyby ke škodlivému zásahu nedošlo.“105 

Poškozenému vyplývala z obligačního vztahu (obligace z deliktu) dvě  práva,

a to  právo  na soukromou  pokutu  a  na  náhradu  škody.  Původně  bylo  cílem škůdce

potrestat a přiznávala se pouze pokuta,  postupem doby ale sankční funkce ustoupila

do pozadí a jako hlavní účel se prosadila náhrada způsobené škody.  

 6.1.2 Condictio sine causa

Římskými  právníky  bylo  bezdůvodné  obohacení  označováno  jako  condictio

sine causa a bylo  zařazováno mezi  kvazikontrakty (obligationes  quasi  ex  contractu).

Tato  obligace  vznikla  v případě,  že  bez  právního  důvodu  došlo  k  obohacení

na úkor druhé  strany  (ať  už  nabytím  vlastnictví  nebo  jiného  věcného  práva)

Rozlišováno bylo několik forem takového obohacení. 

Condictio  indebiti,  bylo  splnění  dluhu  omylem,  kdy  předpokládaný  dluh

neexistoval  (nevztahovalo se  na naturální  obligace, které  byly pouze nežalovatelné,

ale nikoliv indebiti).  Mýlit se musel nejen subjekt, který plnil,  ale i příjemce plnění.

O condictio ob causam datorum (causa data causa non secuta),  plnění z důvodu,

který se nerealizoval, se jednalo v případě, kdy bylo plněno ačkoliv posléze nenastala

okolnost předpokládaná smlouvou (bez ohledu na to,  zda k nemožnosti  došlo vinou

příjemce  plnění  nebo  náhodou).  Další  bezdůvodné  obohacení  bylo z plnění

pocházejícího ze zákonem zavrženého jednání,  condictio ob (turpem vel) iniustam

causam .  Tento typ bezdůvodného obohacení přicházel v úvahu v případě,  kdy bylo

plnění   zákonem  zapovězené  (například  zaplacení  nedovolených  úroků).  Můžeme

jej přirovnat  k dnešnímu  majetkovému  prospěchu  získanému  z  nepoctivých  zdrojů

věc poškozena nebyla.

104)  Jiným typem náhrady škody byla  tzv.  cautio  damni  infecti,  kdy se majitel  vadné stavby předem zavázal,

že v případě jejího zřícení nahradí předem ujednanou kauci. 

105) KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Milan. Římské právo. 1.  vydání.Praha : C.H.BECK,1995,

s.223

52



dle § 451 odst. 2 OZ.  Poslední  formou kondikce bylo condictio  sine causa v  užším

smyslu postihující případy plnění bez právního důvodu (právní důvod zde od počátku

neexistoval, například v případě darování mezi manžely106), stejně jako dnešní plnění

bez právního důvodu § 451 odst. 2 OZ.

 6.2 Obecný občanský zákoník 

 6.2.1 Úprava odpovědnosti za škodu v Obecném občanském zákoníku 

V rámci  příslušnosti  našeho území k  Rakousko-Uherské říši  platil  na  našem

území  (až do konce  roku  1950)  Císařský  patent  č.  946/1811  říšského  zákoníku,

Obecný zákoník  občanský  (dále  jen  ABGB),   který  škodu  definoval  v rámci hlavy

třinácté nazvané  „O právu na náhradu škody a na zadostiučinění“107. V § 1293 ABGB

byla škoda definována, jako “každá újma, která byla někomu učiněna na jmění, právech

anebo jeho osobě“. Uvedené pojetí bylo širší než dnešní pojetí, které škodu omezuje

pouze na újmu majetkovou108. 

 Stejně  jako římské právo nebo platná úprava i   ABGB za škodu považoval

jak škodu  skutečnou,  tak  ušlý  zisk.  Ve  druhé  větě  ustanovení  §  1293  ABGB

byl definován  ušlý  zisk  jako “zisk,  který  někdo  může  očekávati  podle pravidelného

běhu věcí”. 

Náhrada  škody  měla  být  primárně  provedena  uvedením  v  předešlý  stav,

a to i v případech poškození věci genericky určené. Peněžní náhrada připadala v úvahu

jen v případě, že taková restituce nebyla možná, přičemž výše takové náhrady vycházela

z  odhadní  ceny  poškozené  věci.  V případech  “poškození  na těle”

bylo dle § 1325 – 1328 ABGB  hrazeno   jak  bolestné  a léčebné  náklady,  tak  i  ušlý

výdělek poškozeného. V rámci § 1330 byla řešena náhrada škody v případech urážky na

cti, kdy měl poškozený  právo  na  náhradu  skutečné  škody,  ušlého  zisku  i  právo

požadovat odvolání šířených informací (a také uveřejnění tohoto odvolání).

Zákoník z roku 1811 rozlišoval škodu způsobenou zaviněním, z užívání práva,

106) KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin, SKŘEJPEK, Milan. Římské právo. 1.  vydání.Praha : C.H.BECK,1995,

s 250

107)  Pokud  cituji  text  Obecného  občanského  zákoníku  z  roku  1811,  občanského  zákoníku  z  roku  1950
nebo původního znění  zákoníku z  roku  1964,  cituje  se z  díla  SCHELLEOVÁ,  Ilona,  SCHELLE,  Karel.  Civilní
kodexy 1811 – 1950 – 1964. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1993
108) Platný OZ upravuje nemajetkovou újmu v rámci ochrany osobnosti a nikoliv v úpravě odpovědnosti za škodu.
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z nezaviněného nebo mimovolního činu, náhodou, z cizích jednání, stavbou a zvířetem.

Co se týče zavinění,  měl  poškozený právo požadovat náhradu v případě  zaviněného

způsobení škody, přičemž se v pochybnostech mělo za to, že škoda vznikla bez zavinění

jiné osoby. 

Obecným  občanským  zákoníkem  byla  upravena  i  prevence,  ačkoliv  spíše

než jako povinnost byla chápána jako právo. Preventivně působila především úprava

absolutně  chráněných práv, při jejichž ohrožení (které samo o sobě bylo protiprávní)

se mohl dotčený subjekt domáhat soudní ochrany (zadržovací žalobou). 

 6.2.2 Bezdůvodné obohacení v Obecném občanském zákoníku 1811

Ačkoliv  ABGB  neobsahoval  ucelené  pojednání  o  bezdůvodném  obohacení,

byl tento institut upraven v  pojednání o  právu  závazkovém (§ 1431-1437 “o placení

nedluhu”) a v rámci úpravy vlastnického práva. V § 859 ABGB bylo uvedeno, že osobní

práva  k  věcem,  podle nichž  je  subjekt  povinen  druhému  subjektu  plnit,  vznikají

buď ze zákona,  z  právního  jednání  nebo  z utrpěného  poškození.  Výslovně

o bezdůvodném obohacení se zmiňovala judikatura. Například v rozhodnutí Nejvyššího

soudu ČSR Rv I 1274/30 bylo uvedeno, že „nárok z bezdůvodného obohacení směřuje

ke vrácení toho, co přešlo ze jmění zkráceného bezdůvodně do jmění obohaceného“ 109.

 6.3 Občanský zákoník 1950 

 6.3.1 Závazky k náhradě škody podle úpravy z roku 1950 

Po společenských změnách roku 1948 bylo podle sovětského vzoru přistoupeno

k  celkové  revizi  zákonné  úpravy.  Po oddělení  rodinného  práva  byla  zbývající  část

(kromě  práva  pracovního)  obecného  občanského  práva  rekodifikována  zákonem

č. 141/1950 Sb., Občanským zákoníkem.  

Stejně  jako  předchozí  úprava,  i  Občanský  zákoník  z  roku  1950 stanovil

jako primární  způsob  náhrady  škody  (v  rámci  hlavy  šestnácté  nazvané  “Závazky

k náhradě  škody”) naturální  restituci  a  pěněžní  plnění  připouštěl  jen  v  případech,

109) BREJCHA, Aleš. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. 1. vydání. Praha : ASPI Publishing, 2000, s. 44
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kdy uvedení  v  předešlý  stav  nebylo  možné.  Pokud  šlo  o  ublížení  na zdraví,

měl poškozený  nárok  na  úhradu  léčebných  výloh,  přiměřené bolestné,  odškodnění

za zohyzdění a ušlý výdělek (včetně výdělku ucházejícího v budoucnosti).

Zákoník  rozlišoval  škodu  způsobenou  zaviněním,  náhodou,  v  nutné  obraně,

v krajní  nouzi,  jinými osobami,  věcí,  při  provozu zvláště  nebezpečném a při  nekalé

soutěži v hospodářském styku.

V  rámci  škody  způsobené  zaviněním  (porušením  závazku  nebo  jiné  právní

povinnosti) bylo rozlišováno zavinění úmyslné a nedbalostní. 

Pod škodu způsobenou jinými osobami bylo zahrnuto jak poškození jednáním

osoby pověřené obstaráním záležitosti, tak způsobení škody osobou mladší patnácti let

nebo jednající v duševní poruše v případech, kdy odpovědný subjekt zanedbal náležitý

dohled.  Navíc  se  za  takto  způsobenou  škodu  považovalo  i  poškození  zaviněním

poškozeného, kdy poškozený nesl škodu poměrně s odpovědným subjektem.

Preventivní  opatření  upravovalo  ustanovení  §  353  uvedeného  zákoníku.

V rámci této úpravy „ochrany před hrozící škodou“ bylo v případě  vážného ohrožení

ohroženému subjektu poskytnuto právo domáhat se u soudu, aby uložil provést opatření

k odvrácení škody, která hrozila, nebo aby zakázal jednání, které ohrožení způsobovalo.

 6.3.2 Úprava kondikce v rámci zákoníku z roku 1950

Zákoník  z  roku  1950  definoval  bezdůvodné  obohacení  (v hlavě sedmnácté

nazvané „Závazky z bezdůvodného obohacení”) jako „plnění, pro které nebylo právního

důvodu, nebo plnění, jehož právní důvod se neuskutečnil nebo odpadl”. Takto získanou

věc měl obohacený vrátit i s příslušenstvím a nebylo-li to možné, měla být nahrazena

její cena. Bezdůvodným obohacením bylo v rámci jednatelství bez příkazu i upotřebení

věci pro jiného, obětování věci „ve společné nouzi“ („aby byla odvrácena větší škoda”)

nebo „vydání nákladu za jinou osobu“, která měla po právu plnit sama.

55



 6.4 Některá ustanovení zákoníku z roku 1964

          dotčená tzv. velkou novelou

Platnou úpravu (zákon č.  40/1964 Sb.) rozebírám v rámci jiné

kapitoly.  Za vhodné  ale považuji  zmínit  úpravu  obecné  preventivní

odpovědnosti,  která  byla  změněna  tzv.  velkou  novelou  (zákonem

č. 590/1991 Sb.,  dále  jen Velká novela.).  V rámci  úpravy preventivní

povinnosti  bylo  vypuštěno  původní  ustanovení  §  416  a na něj

navazující sankční ustanovení § 425 OZ. 

§ 416 Občanského zákoníku ukládal pro případy, kdy hrozila závažná škoda,

obecnou oznamovací  a zakročovací  povinnost.   Každý byl  v takové situaci  povinen

na hrozící škodu upozornit příslušné orgány, a v případě, že toho bylo neodkladně třeba,

i zakročit k odvrácení takové škody (za předpokladu, že mu v tom nebránily důležité

okolnosti  nebo  by tím  nevystavil  vážnému ohrožení  sebe nebo  osoby  sobě  blízké).

Jako sankce  za nesplnění  tohoto  příkazu  byla  zmíněným § 425  stanovena  povinnost

přispět  na náhradu  způsobené  škody  (pokud  nebyla  škoda  nahrazena  škůdcem

nebo jinak).

V  platném  OZ  žádné  podobné  ustanovení,  které  by  stanovilo  obecnou

informační  nebo  zakročovací  povinnost  (resp.  povinnost  jiných  osob  než  původce

ohrožení  a ohroženého)   nenajdeme. „Závažný argument  proti  myšlence,  že by bylo

možné ze současného § 415 obč.  zákoníku dovodit  povinnost třetích osob zasáhnout

proti hrozící  škodě,  představuje  absence  sankční  normy  pro  případ  porušení

této povinnosti,  neboť  vyhovující  §  425  obč.  zákoníku  zrušila  tzv.  velká  novela

obč. zákoníku.110 Pokud  by  se  na  takové  jednání  aplikovala  sankce  dle §  420  OZ,

postižení třetí osoby by bylo značně výraznější než v původním § 425 OZ, dle něhož

taková osoba na náhradu způsobené škody pouze přispívala.

Velká novela také změnila znění § 415 a 419 OZ. Dle původního ustanovení

o všeobecné preventivní povinnosti se prevenční povinnost vztahovala i na zabránění

neoprávněnému majetkovému prospěchu. Fakt, že jako první jmenovanou postiženou

110) BRABEC, Stanislav. Povinnost prevence. Právní rádce  [online]. 2004 [cit. 2009-03-02]. Dostupný z WWW:
<http://pravniradce.ihned.cz/2-14535210-F00000_d-cd>. 
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neoprávněným majetkovým prospěchem byla společnost, ilustruje tehdejší politickou

situaci,  kdy byly  ve  všech  právních  odvětvích  zájmy  jednotlivce  upozaďovány

a do popředí  se  stavěly  zájmy  socialistické  společnosti.  Druhé  uvedené  ustanovení

upravovalo náhradu nákladů a škody vzniklé při plnění uvedené preventivní povinnosti.

 7 ZHODNOCENÍ PLATNÉ ÚPRAVY
Platný  Občanský  zákoník  svým  pojetím  odpovídá  některým  přístupům

socialistické legislativy z 50-tých a 60- tých let („odchyluje se od standardů  právní

kultury  kontinentální  i od tuzemských  právních  tradic“ 111), ať  už  vymezením

své  působnosti  či  metodou  úpravy112. V  tomto  směru  je  současná  úprava

(včetně institutů  provádějících  princip  neminem  laedere)  civilistickým  tradicím

nevyhovující.

Ačkoliv  by  úprava  v  Občanském  zákoníku  měla  být  pro  jeho  ústřední  roli

v rámci  celé  soukromoprávní  úpravy  komplexní,  pod  vlivem  sovětského  právního

systému  bylo  upuštěno  od jednotné  kodifikace  soukromého  práva  a  úprava

byla rozparcelována do  několika  samostatných  předpisů  (například  oblast  rodinného

a pracovního  práva).  Tento  stav  je  vzhledem  k  roztříštěnosti  a duplicitě  úprav

řady významných  institutů  neudržitelný  (navíc  v  mnohých  případech  má  úprava

mimo občanský zákoník komplexní povahu). Například rozsah a způsob náhrady škody

je v rámci jednotlivých oblastí soukromého práva řešen značně  nejednotně.  Skutečná

škoda i ušlý zisk se hradí v režimu Občanského i Obchodního zákoníku, kdežto podle

Zákoníku práce je poskytnutí náhrady ušlého zisku podmíněno úmyslným porušením

111) Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, s. 10.  
text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.   

112)  V současné úpravě můžeme nalézt řadu ustanovení, která odpovídají spíše veřejnoprávní metodě úpravy. OZ

je přes řadu novelizací stále prodchnut myšlenkou jednoty zájmů společnosti a jednotlivce. V rámci náhrady škody

je projevem  této  teze  například  nerespektování  soukromé  vůle  subjektu  při  určení  formy  náhrady  škody

(naturální restituce  je  dle  §  442  odst.  2  OZ  přípustná  sice  navrhne-li  to poškozený,  ovšem  jen  pokud  soud

takovou náhradu  považuje za  možnou  a účelnou)  nebo stanovením prekluze práva na náhradu  škody na věcech

vnesených  a odložených  (§  436  OZ stanoví  nutnost  toto  právo  u  odpovědného  subjektu  uplatnit  do  15-ti  dnů

od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl).
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právní povinnosti. Ohledně přípustnosti náhrady škody ve formě naturální restituce platí

v občanském právu  podmínka její účelnosti, v obchodním právu podmínka obvyklosti,

v Zákoníku práce je forma náhrady ponechána čistě na vůli škůdce. Moderační právo

soudu stanoví Občanský zákoník pouze u škod způsobených úmyslně, kdežto Zákoník

práce (pouze) u škod způsobených zaměstnancem bez zřetele na formu jeho zavinění.

V  rámci  úpravy  preventivní  povinnosti  lze  vytknout  příliš  široké  vymezení

obecné  preventivní  povinnosti  a  zároveň  nedostatek  ve  formě  absence  notifikační

povinnosti,  která byla zakotvena v § 416 až do roku 1991. Stanovení určité obecné

povinnosti  k upozornění  v  případě  hrozby závažné škody lze považovat  za  vhodné.

Ve svém  celku  ovšem  zdůraznění  principu  prevence,  kdy  v  ustanovení  §  415  OZ

není tento princip pouze vágně deklarován, lze hodnotit pozitivně.

Opodstatnění  nemá  upřednostnění  náhrady  ve  formě  peněžního  ekvivalentu

ani vyloučení  nemajetkové  újmy  z  pojmu  škody.  Jako  zcela  nevhodné  se  jeví

také limitování  výše  finančního  odškodnění  poskytovaného  za  újmy  na  zdraví,

kdy výši peněžní  satisfakce  určuje  podzákonný  předpis  (vyhláška ministerstva

zdravotnictví  č.  440/2001  Sb.  ve  znění  vyhlášky  50/2003  Sb.),  který nezohledňuje

všechny  relevantní  okolnosti  (například  profesi  poškozeného).  V  případě  škod

způsobených  na  věcech  se  negativně  ve smyslu  principu  plné  náhrady  projevuje

zohlednění  opotřebení  poškozené věci,  což neodpovídá nákladům, které  k  obnovení

funkce věci musí poškozený ve skutečnosti účelně vynaložit.

Kladně  lze  zhodnotit  široké  využití  odpovědnosti  na  objektivním  principu

(v řadě případů zvláštní odpovědnosti za škodu), kterým je poskytována ochrana slabší

smluvní  straně  (například  v případě  odpovědnosti  za  škodu  na  věcech  vnesených,

umístěných a odložených nebo v oblasti provozu dopravnjích prostředků). Poškozený

má v případě objektivní odpovědnosti lepší procesní postavení (není zatížen břemenem

tvrzení a důkazu ohledně zavinění odpovědné osoby).

Sjednocení  a  dílčí  změny  (mnohdy  podstatných  institutů)  současné

soukromoprávní úpravy provádějící princip neminem laedere jsou žádoucí. 
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 8 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 8.1 Nutnost rekodifikace
Po společenských přeměnách roku 1989 bylo zřejmé, že je nutná změna platné

úpravy občanského práva. Namísto rozsáhlé rekodifikace se ale přistoupilo k urychlené

a  obsáhlé  novelizaci  občanského  zákoníku,  která  měla  aktuální  nedostatky  řešit

provizorně do vytvoření nového kodexu. 

Výsledkem  tohoto  řešení  byla  rozsáhlá  novelizace  Občanského  zákoníku

provedená zákonem č.  509/1991 Sb. (tzv. Velkou novelou).  Ačkoliv byla tato úprava

prohlašována  za  koncepční  změnu,  ve skutečnosti  v řadě směrů  zachovala  původní

koncepci.  Legislativní  práce  po  roce  1990  byly  zaměřeny  především  na  vytvoření

obchodního  práva  (přípravu  obchodního  zákoníku).  Velká  novela  se  tedy  zaměřila

hlavně na úpravu poměru občanského a obchodního zákoníku. Nekoordinovaností prací

na  uvedených  zákonících  byla  ovšem  způsobena  v  řadě  případů  duplicitní  řešení

některých  institutů  a  v  některých  případech  dokonce  komplexní  úprava

v rámci obchodního  zíkoníku  (což  zcela  odporuje  postavení  zákoníku  občanského

jako obecného předpisu soukromého práva). Velká novela tedy neudržitelný stav úpravy

mírně zlepšila, odstranila nejvýraznější projevy terminologie socialistického práva, ale

některá schémata poplatná době vzniku občanského zákoníku zachovala.

V  90-tých  letech  minulého  století  prošel  občanský  zákoník  řadou

(více než třiceti) novelizací (především se jednalo o přiblížení úpravy předpisům EU).

Ani jedna z těchto novelizací ovšem Velkou novelu nepřekonala.

Mezi  lety  1993  a  2001  došlo  celkem  ke  třem  pokusům  o  rekodifikaci,

ovšem práce  z let 1993  i  1996  nebyly  dokončeny.  Rekodifikační  práce  zahájené

z rozhodnutí ministra spravedlnosti O. Motejla z ledna 2000 rozebírám v následující

kapitole.

 8.2 Návrh nového občanského zákoníku
K prácím na  rekodifikaci  občanského  zákoníku  bylo  přistoupeno  na základě

rozhodnutí ministra spravedlnosti Otakara Motejla z ledna 2000. Věcný záměr, z něhož

vychází  návrh  paragrafovaného  znění,  byl  schválen  vládou  dne 18. dubna  2001.
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Hlavními zpracovateli návrhu jsou Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš a Doc. JUDr. Michaela

Zuklínová, Csc. 

Ministerstvo spravedlnosti  předložilo počátkem ledna 2009 návrh občanského

zákoníku  (dále  jen  návrh)  společně  s  návrhem  zákona  o  obchodních  korporacích

a zákonem o mezinárodním právu soukromém vládě k dalšímu projednání. 

Ve  své  práci  vycházím  z  verze  návrhu  zákona  po  zapracování  připomínek

a z důvodové  zprávy,  které  jsou  k  dispozici  (k  1.  březnu  2009)  na  internetových

stránkách ministerstva spravedlnosti.113 114

Návrh je poměrně systematicky koncipován, rozdělen je do pěti částí, přičemž

relativním majetkovým právům je věnovaná část čtvrtá. V rámci této části je upravena

jak prevence a náhrada škody, tak bezdůvodné obohacení. Povinnost k náhradě škody

zpracovává  hlava  třetí  této  části  nazvaná  „závazky  z  deliktů“,  kdežto  ustanovení

věnovaná bezdůvodnému obohacení se nacházejí v hlavě následující nazvané „závazky

z  jiných  právních  důvodů“  (což  lépe  než  stávající  úprava115 zdůrazňuje  fakt,

že ke vzniku závazku z kondikce není vyžadována protiprávnost, natož zavinění). 

 8.3 Změny v úpravě provádějící princip neminem laedere

 8.3.1 Prevence

V prvním oddílu  hlavy věnované závazkům z deliktů  je  upravena prevence,

náhoda, nutná obrana a krajní nouze. Obecná preventivní povinnost zůstává zachována,

ale  její  rozsah  se  zužuje  pouze  na  situace,  kdy  subjekt  koná,  a  to  formulací:

„Každý je povinen počínat si při svém konání tak...”. V obecné preventivní povinnosti

je navíc zdůrazněno, že újma, které má být zabráněno, je „bezdůvodná“. 

Zakročovací  povinnost  má  subjekt,  který  nebezpečnou  okolnost  vyvolal

nebo nad ní má kontrolu (případně je jeho povinnost odvozena od  poměru k ohrožené

113) Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku
text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.   
114) Návrh nového občanského zákoníku
text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Navrh_obcanskeho_zakoniku_090108_s%20obsahem.pdf>.
115) V platném občanském zákoníku navíc není jednoznačně řečeno, díky matoucímu názvu šesté části, že závazek z

bezdůvodného obohacení nemá charakter odpovědnostního vztahu.
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osobě). V jiných případech je zasahovací povinnost stanovena pouze pokud lze hrozící

újmu snadno odvrátit a její následky zjevně převyšují námahu a úsilí k odvrácení nutné. 

Nově  je  stanovena  notifikační  povinnost  škůdce.  Který  právní  povinnost

již porušil  nebo  měl  a  mohl  vědět  že  ji  poruší.  Cílem  této  povinnosti  je  umožnit

poškozenému zakročit  alespoň  ke zmírnění  škody (pokud pak  poškozený nezakročí,

nemá  nárok  na  náhradu  v  rozsahu  škody,  které mohl  zabránit).  Poškozený  nemá

ale v souladu se zásadou volenti non fit iniuria povinnost zakročit.

 8.3.2 Náhoda, krajní nouze a nutná obrana

Nově  je  výslovně  upravena  náhoda.  K  náhradě  takto  způsobené  škody

je povinna osoba, která k ní dala podnět („ze své viny, zejména poškozením zařízení,

které má nahodilé škodě zabránit“).

V  rámci  úpravy  krajní  nouze  a  nutné  obrany  (jejíž  výklad  byl  doposud

dovozován  z trestněprávní  teorie),  je  brán  zřetel  na  rozdílnost  těchto  pojmů

v rámci veřejnoprávního  a soukromoprávního  odvětví.  Přiměřenost  nutné  obrany

je vyžadována  pouze  v  případě,  kdy z útoku  hrozí  jen  nepatrná  újma,

přičemž ta se posuzuje  se zřetelem  k  poměrům  napadeného.  Podmínkou  jednání

v krajní nouzi  zůstává  proporcionalita  zásahu,  ovšem  s  tou  výhradou, že způsobit

následek stejně závažný, jako ten, který hrozí, je umožněno za situace, kdy by „majetek

i bez jednání v nouzi podlehl zkáze“. I v tomto případě se okolnosti jednání posuzují z

objektivního hlediska s přihlédnutím osobní situaci ohroženého.

 8.3.3 Obecná povinnost k náhradě škody

V nadpisu druhého oddílu  „závazků  z  deliktů“  se místo pojmu odpovědnost

za škodu pracuje s pojmem „povinnost k náhradě škody“, který z teoretického pohledu

neodporuje (na rozdíl od znění platného Občanského zákoníku) objektivnímu principu

odpovědností.  Rozlišována  je  škoda  způsobená  porušením  dobrých  mravů  (oproti

stávající  úpravě  jako  obecné  ustanovení),  porušením  zákona  a porušením  smlouvy,

a je tedy „opuštěno pojetí jednotné úpravy civilního deliktu“.116

116) Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku. s. 498
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Shodně se stávající úpravou je stanovena jako obecná odpovědnost subjektivní

(za škodu způsobenou zaviněným porušením právní povinnosti jednotně pro smluvní

i deliktní  odpovědnost)  a odpovědnost  bez  ohledu  na  zavinění  nastupuje

pouze v případech zákonem zvlášť stanovených. Návrh ve zvláštním ustnovení upravuje

vyvratitelnou  domněnku  nedbalosti  (při  způsobení  škody  porušením  zákonné

povinnosti,  v  případě  neuplatnění  zvláštních  vlastností  po  předchozím  zavázání

se k činnosti k níž jsou vyžadovány nebo při jednání odporujícím standartu chování).  

Oproti současné úpravě (v níž je škoda způsobená jednáním contra bonos mores

upravena  jako  případ  zvláštní  odpovědnosti)  je  do  obecných  ustanovení  zařazena

i odpovědnost za úmyslné jednání proti dobrým mravům. Stávající úprava je v praxi

vztahována zejména na případy, kdy ke způsobení škody došlo šikanózním výkonem

práva. Návrh ve druhé věte ustanovení věnovanému této odpovědnosti  takové případy

výslovně  zmiňuje  a  náhradu  škody  v  případě  jejího  způsobení  výkonem  práva

podmiňuje formulací “jen sledoval-li  jako hlavní účel poškození jiného.” Je otázkou,

zda byla taková formulace vzhledem k výkladu platného Občanského zákoníku nutná.

Smluvní povinnost k náhradě škody nevyžaduje zavinění (na rozdíl od porušení

povinnosti  stanovené  zákonem)  a  rozsah  poskytované  náhrady  je  omezen

předvídatelností  škody.  Možnost  zproštění  se  této  odpovědnosti  má  škůdce

jen v případě,  že  mu ve  splnění  povinnosti  bránila  vyšší  moc (dočasně  nebo trvale

bránící „nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli“ 117).

Liberace nepřichází v úvahu, pokud by škůdci ve splnění povinnosti bránila překážka

subjektivní  (vzniklá  ze  škůdcových  osobních  poměrů)  nebo  by  nastala

až v době prodlení  škůdce  či  pokud  by  ze  smlouvy  vyplývala  škůdcova  povinnost

takovou překážku překonat.

V  případě  škody  způsobené  osobami,  které  nemohou  posoudit  následky

svého jednání,  již návrh  nemístně  neredukuje,  ale  poškozenému  umožňuje  domoci

se náhrady i v případech, kdy proti škůdci nezakročil z „ohleduplnosti nebo šetrnosti“118

text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.  
117) Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku. s. 500
text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.  
118) Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku. s. 501
text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.  
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(dle stávající  úpravy  by  v  důsledku  svého  spoluzavinění  nesplněním  zakročovací

povinnosti  mohl  nést  celou  škodu  sám).  Také  je  v  určitých  případech  umožněno

takového škůdce zavázat k náhradě, pokud je to spravedlivé vzhledem k majetkovým

poměrům poškozeného a škůdce.

 8.3.4 Nově zavedené tradiční instituty soukromého práva

Návrh  se  v  četných  ustanoveních  navrací  k  civilistické  tradici119.

Například úpravou  odpovědnosti  „za  osobu  s  nebezpečnými  vlastnostmi“120  (která

 se díky úpravě odpovědnosti za osoby použité, tedy pomocníky, aplikuje jen v úzké

části případů) nebo odpovědnosti za škodu způsobenou „na nemovité věci“, „zví řetem“,

„pádem či vyhozením věci z okna“,  „informací či radou“ a podobně.

 8.3.5 Některé zvláštní případy povinnosti k náhradě škody

V návrhu je jasněji  rozlišena škoda způsobená provozní činností  a provozem

zvlášť  nebezpečným.  Povinnosti  nahradit  škodu  způsobenou  provozní  činností

se lze zprostit  prokázáním faktu, že byla vynaložena veškerá rozumně  požadovatelná

péče  (úprava  je  v  tomto  případě  mírnější  než  současná,  podle  níž  se  provozovatel

nemohl liberovat ani v případě, že vzniku škody nemohl předejít). Povinnost nahradit

škodu  způsobenou  provozem  zvlášť  nebezpečným  je  stanovena  pouze  v  případě,

že škoda vzešla ze zdroje zvýšeného nebezpečí  („nikoli  např.  uklouznutím na vlhké

podlaze“121).  Návrh  zohledňuje  v  případě  škody  způsobené  provozem

zvlášť nebezpečným častou  důkazní  nouzi  poškozených na zdraví  (kteří  v  současné

době  pouze velmi  obtížně  prokazují  existenci  příčinné souvislosti  mezi  poškozením

zdraví  se  škodnou  událostí)  tím,  že  bude  poškozenému  přiznána  náhrada

ve výši odpovídající  míře  pravděpodobnosti  toho,  že  nemoc  vznikla  v  důsledku

průmyslové havárie. 

V úpravě  škody způsobené věcí  je přihlédnuto k tomu, že dosavadní  úprava

119)  V  řadě  ustanovení  se  návrh  navrací  k  dikci  ABGB  nebo  vládního  návrhu  československého
občanského zákoníku z roku 1937.

120) Jedná se o klasickou culpu in eligendo = odpovědnost za výběr osoby.

121) Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku. s. 502
text dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti [online]. 2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/duvodova_zprava%20OZ_090108.pdf>.  
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odpovědnosti  za škodu  způsobenou  povahou  přístroje  nebo  věci  použité  ke  splnění

závazku  je  příliš  striktní,  a navrhuje  se,  aby  povinnost  k  náhradě  škody

byla buď omezena na případy vady věci nebo zcela vypuštěna. Dále jsou navrhovány

některé speciální případy škody způsobené věcí (vyhozenou z okna a podobně).

Povinnost  k  náhradě  škody  způsobené  na  věcech  vnesených,  umístěných

a odložených  má dojít  jen  dílčích  změn  (například  limit  výše  poskytované  náhrady

za škodu na vnesených věcech má být odvislý od ceny ubytování). 

Upravena  je  zvlášť  i  škoda  způsobená  informací  nebo  radou.

Tak pokud se někdo  hlásí  k odbornému  výkonu  (jako  příslušník  zvláštního  stavu

nebo jinak jako odborník) a za odměnu poskytne nesprávnou informaci nebo škodlivou

radu,  odpovídá  za  způsobenou  škodu.  Uvedená  „odbornost“  škůdce  se  ke  vzniku

odpovědnosti nevyžaduje, pokud informací nebo radou způsobil škodu vědomě.

Úprava  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  vadu  výrobku  má  být  přejata

ze v současné době platného znění zákona č. 59/1998 Sb.

 8.3.6 Rozsah a způsob náhrady škody

Návrh  rozšiřuje  pojetí  škody  i  na  nemajetkovou  újmu,  přičemž  setrvává

na koncepci,  že se zásadně  nahrazuje újma majetková a nemajetková je nahrazována

jen ve stanovených případech. Přednostním způsobem náhrady škody má být naturální

restituce.  Peněžní  náhrada  bude  přicházet  v  úvahu  pouze  na  žádost  poškozeného

(ovšem nikoliv v případě šikanózního požadavku) nebo v případě nemožnosti uvedení

v předešlý  stav.  Tak  i  u  nemajetkových  újem  přichází  v  úvahu  finanční  náhrada

jen při nemožnosti naturální restituce.

Stejně  jako  dosavadní  úprava  i  návrh  ohledně  rozsahu  náhrady  stanoví,

že se hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Pokud nelze výši náhrady škody přesně určit,

má ji určit soud podle spravedlivého uvážení okolností případu.

V případě  poškození věci  se pro určení výše finanční  náhrady stále vychází

z ceny obvyklé,  ale  nově  se  přihlédne  k  nákladům,  které   musí  poškozený  účelně

vynaložit  k  obnovení  nebo nahrazení  funkce  věci.  Takto  určená  výše  náhrady

lépe odpovídá reparační funkci náhrady škody.122

122) Dle platné úpravy soud při stanovení výše náhrady přihlíží k opotřebení věci, což může paradoxně poškozeného

ještě více poškodit. Pokud totiž byla zničena věc, jejíž pořizovací hodnota byla například 10.000,-Kč a soud přihlédl
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Jako nemajetkové se mají  nahrazovat  újmy způsobené na lidské důstojnosti,

tedy na životě,  svobodě,  cti,  těle,  zdraví  a  jiných  osobnostních  právech,

která jsou chráněna  ustanoveními  zákoníku.  Nemajetková  újma  má  být  nahrazena

vedle škody i v případě duševních útrap (pokud někdo důvodně pociťuje jako osobní

neštěstí škodu způsobenou porušením - hrubou nedbalostí - důležité  právní povinnosti,

škodu způsobenou s  úmyslem ničit  či  ublížit  nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky).

Nově  má  právo  na  náhradu  nemajetkové  újmy  dle  návrhu  i  právnická  osoba,

pokud jí taková  újma  byla  způsobena  na  názvu,  dobré  pověsti  nebo  soukromí

chráněných zákoníkem (v  těchto případech má mít  právo  vedle  náhrady způsobené

škody i na přiměřené zadostiučinění).

Platná úprava odpovědnosti za škodu má pouze preventivní a reparační, případně

satisfakční funkci. Návrh v určitých situacích tyto funkce doplňuje o funkci sankční.

Tak se navrhovaná úprava náhrady škody ve dvou ustanoveních blíží angloamerickému

institutu „punitive / exemplary damages“. Soud má možnost náhradu nemajetkové újmy

přiměřeně  zvýšit  v  případě  újmy na osobních  právech  člověka  způsobené  úmyslně,

s použitím  lsti,  zneužitím  závislosti  a za obdobných  závažných  okolností.

V případě poškození  věci  ze svévole nebo škodolibosti  je škůdce povinen k náhradě

ceny zvláštní obliby (na návrh poškozeného). 

Moderační  právo soudu je  v  návrhu zachováno.  Vedle nepřípustnosti  snížení

náhrady v případě škody způsobené úmyslně nelze podle návrhu snížit náhradu škody,

pokud byla způsobena porušením odborné péče osobou, která se k odbornému výkonu

hlásila.

 8.3.7 Bezdůvodné obohacení

Stejně  jako  stávající  úprava,  i  návrh  stanoví  obecnou  povinnost  k  vydání

bezdůvodného obohacení a doplňuje ji příkladmým výčtem případů, kdy k takovému

neoprávněně získanému prospěchu dochází. 

Namísto  formulace  „bezdůvodně  obohatí“  se  v  návrhu  hovoří  o  obohacení

„bez spravedlivého  důvodu“,  což  obohacení  nepodmiňuje  výslovně  jen  neexistencí

k opotřebení  snižujícímu hodnotu věci  o 3.000,-  Kč,  přizná poškozenému právo na náhradu ve výši  7.000,-Kč

bez ohledu na to, že si poškozený může tuto věc pořídit pouze jako novou za plnou pořizovací cenu, tedy 10.000,-Kč.
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právního důvodu, ale také rozporem se zásadami slušnosti a zvyklostmi soukromého

života. Jiné označení používá návrh i pro strany závazku z kondikce. Namísto opisného

pojmenování označuje strany jako obohaceného a ochuzeného.

Výslovně  je  v  návrhu  zmíněno,  že  právo  na  vydání  obohacení  lze  uplatnit

pouze v případě, že právo na náhradu ztráty nelze uplatnit jinak (což bylo dovozováno

praxí).

Negativní  vymezení  bezdůvodného  obohacení  je  odlišné  od  současného

Občanského zákoníku. Návrh zmiňuje plnění dluhu (pro odstranění nejasnosti předchozí

úpravy  je  výslovně  uvedeno  i  plnění  předčasné),  což  lze  vztáhnout  i  na  případy,

kdy například kupující  žádá vydání  bezdůvodného obohacení  spočívající  v  navýšení

ceny oproti ceně obvyklé, což vzhledem ke shodě stran na smluvní ceně nelze připustit.

Jiným uvedeným případem je neuplatnění práva (kromě  prekluzivního zániku práva

může  jít  o  situaci,  kdy  věřitel  spatřuje  obohacení  v  tom,  že  je  dlužník  s  plněním

v prodlení  –  což ovšem kryto  jinými  zákonnými  ustanoveními).  Dále  je  zmiňována

situace, kdy osoba druhého obohatila ve svém výlučném osobním zájmu a činila tak

na svoje riziko (v  praxi  častý případ  mytí  oken automobilů  na  čerpacích  stanicích).

Posledním uvedeným příkladem je obohacení druhého bez úmyslu se právně vázat nebo

s úmyslem obdarovat. 

Podstaty,  které  jsou  (jako  negativní  vymezení)  uvedeny  ve  stávající  úpravě

jsou zmiňovány v jednom z dalších ustanovení (kromě plnění a půjčky v případě sázky

a hry mezi  fyzickými  osobami).  Z  takto zmíněných případů,  kdy se o bezdůvodné

obohacení  nejedná,  je  uvedena  vyjímka,  kdy má ochuzený  na  vydání  majetkového

prospěchu  právo,  a  to  pokud  byl  k  plnění  přiveden  lstí  či donucen  hrozbou

nebo zneužitím  závislosti.  Vedle  těchto  případů  je  výslovně  stanovena  vyjímka

i pro nesvéprávné ochuzené (pokud v těchto situacích plnili).

Právo na vydání bezdůvodného obohacení dle návrhu nevzniká ani v případech,

kdy bylo plněno proto, aby obohacený vykonal něco zakázaného (kdy se vlastně jedná

o plnění  v rozporu se zásadami  slušnosti)  nebo něco nemožného (což je  v  podstatě

skryté  darování),  za předpokladu,  že  si  toho  osoba ochuzeného byla  v  době  plnění

vědoma.  Na  druhou  stranu  lze vydání  obohacení  žádat  v případě,  že  bylo  plněno

za účelem odvrácení obohaceného od zakázaného činu.
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Oproti  současně  platné  úpravě  nezdůrazňuje  návrh  v  případě,  kdy  si  strany

vracejí  vzájemně  poskytnutá plnění, že si  musí plnit  současně  (ani nezmiňuje právo

plnění  odepřít  do  doby,  kdy  bude  k  plnění  druhá  strana  připravena).  Tato  úprava

je přenechána  obecným  ustanovením  o závazkovém  právu.  Navíc  by  setrváním

na původní  koncepci  bylo  ztěžováno  postavení  procesní  strany  (složitou  formulací

petitu žaloby). 

 8.3.8 Rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení

Základní ustanovení stanoví povinnost vydat předmět, který byl bezdůvodnám

obohacením  získán.  Není-li  to  dobře  možné  (návrh  již  neuvádí  příkladmý  výčet

takových  majetkových  prospěchů),  má  být  poskytnuta  náhrada  v  penězích.

Takovou náhradou bude cena obvyklá nebo původně ujednaná.

V rámci návrhu je řešen i případ, kdy bylo plněno více než podle smlouvy mělo

být, a předmět  plnění byl  určen alternativně.  Právo volby (toho, co má být  vydáno)

má stejný subjekt, jenž je měl pro určení původního předmětu plnění dle smlouvy.

Návrh chrání poctivého příjemce (který předmět obohacení nabyl v dobré víře)

tím,  že je povinen  vydat  jen  to  obohacení,  které  v  okamžiku  vznesení  požadavku

na jeho vydání  ješte má.  Pro  plody a užitky předmětu  obohacení  platí  stejný režim

jako v případě oprávněného držitele. Pokud takový příjemce předmět obohacení zcizil

za úplatu, je ponecháno na jeho volbě, zda vydá to, co utržil nebo peněžitou náhradu

(mohl  totiž  získat  jak částku větší,  tak menší  než je cena obvyklá).  Pokud poctivý

příjemce zcizil  předmět  obohacení  bezúplatně,  stanoví  návrh,  že již obohacení  nemá

a není  tedy  povinen  k  náhradě.  Pokud  osoba,  která  tento  předmět  nabyla,  musela

o bezdůvodném  obohacení  vědět,  má  ochuzený  právo  žádat  náhradu  nebo  vydání

předmětu obohacení na ní.

Nepoctivý příjemce je povinen vydat předmět obohacení (včetně plodů a užitků,

případně  náhrady  za ně)  nebo  náhradu  za  něj  a  pokud  předmět  obohacení  zcizil

za úplatu, má ochuzený právo žádat náhradu včetně utrženého zisku.

Stávající úprava nároku vydávajícího na náhradu nutných nákladů vynaložených

na  předmět  obohacení  je  doplněna  o  právo  na  oddělení  veškerých  zhodnocení
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(bez zhoršení podstaty věci).

 8.4 Zhodnocení návrhu nového občanského zákoníku
Návrh  odpovídá  tradicím  kontinentální  civilistické  úpravy.  Kodifikace

odstraňuje stávající roztříštěnost úprav (a z toho vyplývající nejasností řady institutů),

která subjektům občanskoprávních vztahů působí v mnoha ohledech problémy. 

Původně  široce  vymezená  všeobecná  preventivní  povinnost,  která  byla

upřesňována  soudní  praxí,  má  být  napříště  jasněji  vymezena  přímo  normou.

Zvláštní prevenci  návrh  doplňuje  o notifikační  povinnost,  jenž  ve  svém  důsledku

napomáhá  poškozenému  ke  zmírnění  rozsahu  škody  a  zároveň  zúžením  rozsahu

odpovědnosti zohledňuje aktivitu škůdce (která již nespočívá pouze v aktivním zásahu

k odvrácení vzniku nebo zmírnění rozsahu škody). 

V případě škod způsobených náhodou již nemá být nadměrně zatěžován vlastník

poškozené věci,  ale je umožněno, aby byl povinen takto způsobenou škodu nahradit

subjekt, který přispěl k jejímu vzniku.

V oblasti  náhrady škody zachovává návrh koncepci  subjektivní  odpovědnosti

a princip objektivní odpovědnost ponechává jen ve zvláštních případech123.  I když se

v případě  škody  způsobené  porušením  povinnosti  nerozlišuje,  zda  byla  porušena

povinností  smluvní  či mimosmluvní,  zavinění  je  vyžadováno  již  jen  ke  vzniku

odpovědnosti za porušení povinnosti zákonné. V případě škody způsobené porušením

smlouvy má škůdce možnost liberace, jen pokud mu ve splnění  povinnosti zabránila

vyšší moc (a nestalo se tak již v době jeho prodlení).

Ohledně  způsobu  náhrady  škody  se  návrh  vrací  k  naturální  restituci

jako primárnímu  způsobu  náhrady.  Jen  v  případech,  kdy  o  to  požádá  poškozený

nebo kdy uvedení  do  předešlého  stavu  není  dobře  možné (na  rozdíl  od  stávajícího

kriteria  účelnosti  posuzovaného  soudem),  má  být  náhrada  poskytnuta  v  penězích.

Finanční  náhrada  má nově  zohledňovat  náklady,  které  musí  poškozený k  obnovení

funkce poškozené věci  účelně  vynaložit.  Uvedené  změny poškozenému napomáhají

123) Vítanou změnu přináší návrh také v rámci úpravy škody z provozní činnosti a škody způsobené
provozem  zvlášť  nebezpečným.  Liberační  důvody  první  uvedený  typ  odpovědnosti  zmírňují.
V případě škod způsobených provozem zvlášť nebezpečným je naopak ochrana poškozeného posílena
(ve smyslu skutečností, jež musí v procesu dokazovat).
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k dosažení úplné náhrady lépe než současná úprava.

Velmi kladně může být hodnoceno, že návrh umožní v rámci institutu náhrady

škody nahradit i nemajetkovou újmu (jak na straně fyzických, tak právnických osob),

jejíž  náhradu  dosud  přiznávaly  soudy   na  základě  ustanovení  mimo  rámec

úpravy odpovědnosti za škodu.

Dle  mého  názoru  je pozitivní  i  stanovení  možnosti  sankční  náhrady  škody

(odškodnění  osobního  neštěstí  a  náhrada  ceny  zvláštní  obliby).  Případné  obavy

z nepřiměřené  výše  těchto  náhrad  nejsou zcela  oprávněné.  V angloamerické  právní

kultuře, v níž je institut exemplární náhrady škody tradiční, rozhoduje o výši náhrady

porota,  kdežto  u  nás  ji  má  určit  soud,  který  bude  v  této  činnosti  nepochybně

nestrannější.

Krok správným směrem je i upuštění od limitů v případě náhrady újmy na zdraví

nebo usmrcení.  Soud  již  propříště  nebude  vázán  prováděcím  předpisem,  ale  výše

poskytnutého zadostiučinění bude čistě na jeho úvaze. Stejně lze hodnotit také upuštění

od  paušálního  zadostiučinění  některým  pozůstalým,  kdy  stávající  úprava

(§ 444 odst. 3 OZ)  určuje  tyto  osoby  čistě  dle  objektivních  hledisek  a  nepřihlíží

k osobním vztahům mezi zemřelou osobou a uvedeným pozůstalým.

V rámci úpravy bezdůvodného obohacení došlo k objasnění pojmu označením

obohacení za neospravedlnitelné. Negativní vymezení pojmu bylo doplněno o plnění

za účelem zakázaným a nemožným, což rovněž napomohlo k upřesnění. Nově je také

výslovně upraven způsob stanovení výše náhrady (pokud vrácení původního předmětu

plnění  již  není  možné).  Vhodně  působí  i  možnost  nahradit  v  některých  případech

namísto ceny obvyklé cenu ujednanou. Návrh také účinněji chrání obohaceného v dobré

víře,  zjednodušeně  lze  říci,  že  takový  obohacený  není  povinen  k  náhradě,

pokud obohacení již nemá.

 9 ZÁVĚR
Princip  neminem laedere  je  jednou  ze  základních  zásad  soukromého  práva.

Příkaz  nikoho  nepoškozovat  ukládá  každému  chovat  se  tak,  aby nepůsobil  škodu,

69



k jejímu vzniku nepřispíval a v případě,  že ke vzniku škody již došlo, aby nepůsobil

ke zvětšení  jejího  rozsahu.  Lze  dovodit,  že se  tato  povinnost  nevztahuje  pouze

na vyvolání vzniku škody, ale i na vyvolání nebezpečí, že ke škodě dojde. V případě,

že ke vzniku škody dojde, má být v souladu s principem neminem laedere a zásadou

rovnosti subjektů občanskoprávních vztahů poškozenému poskytnuta plná náhrada.

Vzhledem  k  ustřední  roli  Občanského  zákoníku  pro  celé  soukromoprávní

odvětví  jsem se zaměřila  na  provedení  tohoto  principu  v  rámci  tohoto  zákona.

Těžištěm provedení  principu  neminem  laedere  je  část  šestá  Občanského  zákoníku,

nazvaná  „Odpovědnost  za  škodu  a za bezdůvodné  obohacení“.  Funkce  této  úpravy

je preventivně – výchovná (má na subjekty občanskoprávních vztahů působit ve smyslu

škodám  předcházet  a  je  nezpůsobovat)  a  reparační  /  satisfakční  (určením subjektu

povinného / oprávněného k náhradě škody a stanovením způsobu a rozsahu náhrady),

nikoliv  však sankční.  Zásada  neminem  laedere  se   v  této  části  zákona  projevuje

ve třech rovinách:

1) zdůraznění principu prevence

2) úprava odpovědnosti za škodu 

3) úprava bezdůvodného obohacení.

Preventivní  povinnost  je  v  občanském  zákoníku  pojata  dosti  široce.

Znění § 415 OZ  umožňuje  svým  normativním  charakterem  sankčně  postihnout

(vznikem  odpovědnosti  za  způsobenou  škodu)  jako  protiprávní  každé  jednání,

při němž si subjekt nepočínal tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,

na přírodě  a  životním  prostředí.  Vedle  této  generální  prevenční  povinnosti,  stanoví

občanský zákoník zvláštní prevenční tzv. zakročovací povinnost a právo ohroženého

domáhat se v případě vážného ohrožení ochrany u soudu (tzv. soudní, kvalifikovaná

prevence).  Preventivně  mají  působit  i  ustanovení  věnovaná  jednání  v  krajní  nouzi

a nutné  obraně  (kdy je za dodržení  zákonných  podmínek  vyloučena  odpovědnost

jednajícího za poškození způsobené při odvracení škody).

Úprava  povinnosti  k  náhradě  škody  provádí  princip  neminem  laedere  tím,

že stanoví kdo je povinen a oprávněn k náhradě, za jakých podmínek a v jakém rozsahu

se škoda nahrazuje. Ke vzniku odpovědnosti za škodu je (vedle dalších předpokladů
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jako je vznik škody a příčinná souvislost, případně zavinění) vyžadována protiprávnost

jednání  (dovozená  i  v  případě  úmyslného  jednání  v  rozporu  s  dobrými  mravy)

nebo způsobeného  následku.  V rámci  úpravy  této  odpovědnosti  se  vychází

ze subjektivního  principu,  tedy  ze  zaviněného  jednání  škůdce  (s  presumovanou

nevědomou  nedbalostí).  Zájmy  poškozeného  jsou  ale  v  řadě  případů  chráněny

stanovením  odpovědnosti  objektivní  (z  terminologického  hlediska

by spíše než o odpovědnosti  bylo  vhodnější  hovořit  o  povinnosti  k  náhradě  škody).

Vlastní  občanskoprávní  úprava  odpovědnosti  obsahuje  obecnou  skutkovou  podstatu

(§ 420,  případně  § 420a  OZ),  jenž  se  subsidiárně  uplatní  v  případě,  kdy  nelze

způsobenou škodu podřadit pod některou ze zvláštních úprav, a řadu skutkových podstat

zvláštních. Osoba odpovědná dle těchto ustanovení je povinna poškozenému subjektu

škodu nahradit. Nahrazuje se škoda skutečná a ušlý zisk, a to v první řadě poskytnutím

ekvivalentní náhrady v penězích. Nemajetkové újmy se zmírňují  jen ve stanovených

případech.

Poškození, tedy porušení principu neminem laedere, představuje  i bezdůvodné

obohacení,  za něž  se  považuje  získání  neoprávněného  majetkového  prospěchu

na úkor jiného.  Občanský  zákoník  stanoví  generální  klauzulí  (v   §  451  odst.  1)

povinnost  k vydání  takového  obohacení  a  upravuje  několik  skutkových  podstat

(dle praxe  nejčastějších  případů),  přičemž  stanoví  i  případy  získání  prospěchu,

které se za bezdůvodné  obohacení  nepovažují.  Bezdůvodným  obohacením  vzniká

závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost obohaceného tento prospěch vydat

a právo postiženého na jeho vrácení.

V rámci navrhovaného OZ považuji za důležité zdůraznit především rozšíření

pojmu škoda i na nemajetkovou újmu a v případě újmy způsobené na zdraví upuštění

od limitů  náhrady,  dále  upřednostnění  formy  náhrady  způsobené  škody  uvedením

v předešlý  stav  (v  současné  době  je  taková  náhrada  možná  pouze  požádá-li

o to poškozený  a  soud  poskytnutí  takové  náhrady  považuje  za  možné  a  účelné)

a při určení  výše  poskytované  náhrady  v penězích  zohlednění  nákladů  nutných

k obnovení  předešlého  stavu.  Zajímavým se  jeví  také  náznak  sankční  role  náhrady

škody  (podobně  jako  u  angloamerického  institutu  punitive  /  exemplary  damages).

Vhodné je i navrhované zúžení obecné prevetivní povinnosti, která může v současné
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době působit nejistotu v soukromoprávních vztazích.
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SUMMARY

Execution of “Neminem Laedere” principle in the civil law

The  “Neminem  Laedere”  principle  is  one  of  the  essential  private  law’s

principles. The statement “not to harm anyone” imposes to everyone to conduct him or

herself in such a manner, in order not to inflict damage, not to contribute to the damage

inception,  and not to contribute  to  the  damage escalation  in  the  situation,  when the

damage is already caused.  We can deduce, that  this duty is  not related just  to the

damage causing, but also to the causing of danger of  possible damage.   When the

damage  is  already  caused  the  principle  means  the statement  to  give  the  full

compensation.

Regarding  to  the  central  status  of  the  Civil  Code  (Code  nr.  40/1964)

for the whole private law sector, I target my work at the implementation of the principle

within  the  codification.  The  focal  point  of  the  “Neminem  Laedere”  principle

implementation is part 6 of Civil Code – “The liability for the damage and for unjust

enrichment”. The function of this legal regulation is preventative-educational (it should

influence  the  civil  relations  subjects  to  avoid  the damage  and  not  to  cause  it)

and reparation-satisfaction  (it  should  define  the  obligatory/beneficiary  subject

for the compensation of  the damage and also define the manner,  form and measure

of the damage), but not the sanction.  

The “Neminem Laedere” principle acts in three levels in this part of the code:

1) accentuation of prevention

2) determination of liability for damage

3) determination of unjust enrichment.

The  accentuation  of  the  prevention  is  envisaged  widely  in  the  Civil  Code.

The normative character  of  part  § 415 allows give sanctions (liability for  damages)

for any conduct,  when the subject  did not  act  in order to avoid the health,  property,

nature and environment damage. The Civil Code determines also the special preventive,
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so-called intervening obligation. The legalities concerned with the acting in exigency

or for private defence (in those cases, the subject is not liable for damage) are also

preventive.   

The illegality of the act or of the consequence is demanded for the formation

of liability for damage. We appear from the subjective principle,  it  means from fault

caused act (with presumed simple negligence), within the amendment to the liability.

But  the  sufferer’s  interests  are  protected in  many cases  by the setting of  objective

liability (within the terminology we should better name it a compensation for damage,

rather  than liability).  The civil  legal  regulation of  the  liability  contains the general

factum  (§  420  of  Civil  Code,  which  could  be  secondarily  applied  in  the  case,

when the harm  done  could  not  be  judged  within  some  of  the  special  adjustment)

and a number  of special  general  factums.  According  to  those  regulations,  the  liable

person should compensate the victim. The veritable damage and profit lost are amended,

whereas  primarily  by  the  equivalent  money  compensation.  The  immaterial  harms

are reduced in predefined cases only.

We rate as an unjust enrichment the acquirement of an unjust property profit

at the expense of someone else.  The Civil  Code regulates several factums, and also

it determines  the  situations  of benefit’s  acquirements,  which  are  not  consider

as an unjust enrichment. The obligation is set by the unjust enrichment – the content of

the relationship establishes the liability of the enriched one to surrender the benefit and

the right of suffer to get it back.  

Part of my work is devoted to the concept of re-codification of the civil law;

brief  references  are  also  devoted  to  the  historical development  of  the  amendment.

Within the Civil  Code concept,  I consider relevant to accent the damage conception

subsuming both –  material and immaterial harm and also the restoration to the original

condition as the preferred form of compensation of the damage. The idea of the sanction

function of the compensation for  the damage (analogous to  the American “Punitive

damages” or British “exemplay damages”) is also interesting.      
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KLÍ ČOVÁ SLOVA DIPLOMOVÉ PRÁCE
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