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7. ZÁVĚR 

 Problematika rozsahu povinnosti k náhradě škody podle obchodního zákoníku je 

dlouholetým tématem řady odborných diskuzí. Věnovala jsem své úsilí analýze této 

otázky, neboť se domnívám, že pokud nebude argumentačně silný výklad jednotlivých 

dílčích aspektů, jenž jsou s koncepcí úzce spjaty, nelze podat relevantní závěr.  

 Doufám, že jsem ve své práci nastínila alespoň v obrysu několikero východisek, 

kterými se ubírat při řešení zmíněné otázky. Postupně jsem pronikala do složitých 

struktur a odhalovala jednotlivé komponenty, pevně spjaté s problematikou rozsahu 

náhradové povinnosti, a to konkrétně formou analýzy jednotlivých ustanovení. 

 S ohledem na rozsáhlost obsahového tématu jsem uznala za vhodné nejprve 

seznámit s koncepcí náhrady škody podle obchodního zákoníku, objasnit její funkci a 

přiblížit principy, kterými je ovládána.  

 Při tvorbě této studie jsem vycházela zejména z platných právních předpisů, 

publikací, článků a také soudních rozhodnutí. Kladla jsem důraz zejména na logickou 

stránku věci a praktické využití mých závěrů. Pokud jsem prezentovala určitý právní 

názor, pečlivě jsem dodržovala adresnost, popř. jej konfrontovala s protichůdným 

pohledem na tentýž institut.  

 Ve své práci jsem taktéž využila metodu abstrakce, resp. konkretizace, jež našla 

své vyjádření v analytických rozborech a metodu pozorování, demonstrativně jak 

podkladů praktického života, tak i myšlenkového vývoje právní veřejnosti a soudních 

institucí. Srovnávala jsem úpravu evropskou a tuzemskou, snažila se o aplikaci 

přípustné analogie, a to v případech, ve kterých mi to bylo díky jejich povaze umožněno. 

Syntézu, indukci a dedukci jsem respektovala zejména při studiu a hodnocení právních 

předpisů.  

 Hlavní témata jednotlivých kapitol jsem se snažila vymezit vždy se zachováním 

návaznosti na zkoumanou problematiku. Specifikovala jsem základní elementy, jež 

odlišují úpravu občanského a obchodního zákoníku v oblasti smluvní limitace, 

dostatečný prostor jsem věnovala i rozboru samostatného institutu smluvní pokuty. 

Striktně jsem odlišovala dispozitivní, resp. kogentní úpravu a řešila s ní spjaté otázky. 

 Nebylo vždy jednoduché vystihnout ty nejdůležitější body a těmto se věnovat. 
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Nicméně jsem se pokusila podat o dotčeném tématu objektivní analýzu a navrhnout 

konkrétní postupy řešení. Jednotná linka spojitosti s hlavním tématem mi nebránila řešit 

i možné odklony, taktéž, pro vymezení relevantního pohledu na předmětnou otázku, 

důležité.  

 Záměrně jsem se věnovala i názorům, jež můj osobní pohled vyvracejí, neboť 

ani tyto jsem nechtěla bez dalšího ve své práci přehlížet. Ačkoliv jsem zastáncem 

liberálního pojetí, resp. přípustnosti smluvní limitace náhrady škody v přiměřené výši, 

doporučuji smluvním stranám uvědomit si i rizika, jež současná, popř. budoucí úprava 

přináší. Přesto, že názory ve prospěch smluvní limitace převažují, nelze odlišný výklad 

ignorovat, neboť pouze objektivním přístupem ke zkoumanému tématu je možné se 

dobrat ke kvalitativně hodnotnému závěru.  

 Mým cílem byla zejména snaha o sjednocení pohledu právních odborníků, a to 

v základní linii. Názorová pluralita žene právní teorii vpřed, ovšem pro oblast praxe 

může přinést mnohé komplikace v podobě právní nejistoty. Pokud však i tato pluralita 

bude vycházet z jednotných základů a bude se lišit pouze v konkrétní specifikaci, nelze 

tomu postupu odporovat.  

 Z vlastní právní praxe jsem si ověřila, že teoretické a praktické využití téhož 

jsou dva odlišné termíny. Ovšem jedno bez druhého nemůže plně fungovat. 

Kombinovala jsem oba přístupy; na základě právně akceptovatelné teorie jsem určité 

řešení aplikovala i na praktický život. O to mi v mé práci šlo především, neboť hodnotu 

a kvalitu právních norem dokáže člověk ocenit často až při konkrétní aplikaci určitého 

ustanovení na reálný případ.  

 Hojně jsem tuto studii prokládala vlastními názory, neboť podat jen kompilát již 

vysloveného nebylo mým záměrem. Pokud jsem s určitým názorem nesouhlasila, 

snažila jsem se logicky svými argumenty vysvětlit, proč tomu tak činím. Domnívám se, 

že kvalitní práce nespočívá jen v pouhé recepci názorů druhých, ale zejména i ve 

vyslovení těch vlastních, které následně mohou , ale i nemusí, být přínosné.  

 Jsem přesvědčena, že smluvní limitace náhrady škody je v souladu se zákonem i 

v současné době. Pokud bude smluvně akceptováno, že škoda se skládá ze dvou složek 

– tj. škody skutečné a ušlého zisku, limitací se upraví pouze rozsah, resp. výše případné 

škody a nebude vyloučen její komponent např. v podobě ušlého zisku, nelze takovou 

dohodu označit za neplatnou. Doufám, že v dohledné době je možné očekávat, že bude 
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přijata Novela ObchZ, která zařadí ust. § 386 odst. 1 mezi dispozitivní ustanovení a 

napříště již bude možné nejen smluvně limitovat náhradu škody bez právních výhrad, 

ale i vyloučit její jednotlivý komponent. Sjednaná dohoda bude podléhat zákonnému 

omezení ve smyslu ust. § 265 ObchZ, tj. i v případě smluvní limitace či vyloučení 

složky škody musí být zachován soulad s poctivým obchodním stykem.  

 Pokud některý z mých závěrů bude využit v praxi, bude to pro mě dostatečný 

doklad o tom, že má snaha nebyla zbytečná.  


