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IV. Záv�re�né shrnutí

Cílem p�edložené dizerta�ní práce byla p�edevším analýza �eské právní úpravy, 

vyhodnocení její koncepce protiprávnosti a škody ve sv�tle trend� deliktního práva,  jak se 

vyno�ují ve vybraných zahrani�ních právních �ádech (jak z hlediska stávajících úprav, 

judikatury a doktríny, tak s ohledem na zamýšlené revize �i novelizace deliktních úprav) a 

zhodnotit význam princip� a standard� evropského deliktního práva obsažené v dosud 

publikovaných výsledcích dlouholeté v�decké práce n�kolika skupin evropských akademik�

(PETL a DCFR).  

Z analýzy vybraných zahrani�ních právních úprav jsou patrny krom� jiného st�žejní 

modely uplat�ované v evropských deliktních úpravách, jejich vzájemné prolínání a význam, 

jaký je kladen domácí doktrínou �i judikaturou na aspekt protiprávnosti. Do komparativní 

analýzy jsme zám�rn� za�adili státy a jejich národní právní úpravy dle kritéria jejich 

významu v evropském kontinentálním prostoru (N�mecko, Francie), novosti právní úpravy 

(Nizozemí), zamýšlené reformy �i revize stávajících deliktních systém� (Švýcarsko, 

Francie, Rakousko) nebo vzhledem k ur�ité zvláštní invenci a netradi�nosti v p�ístupu 

k dané problematice (Itálie, Belgie).  

Z rozboru vynikla zejména skute�nost, že v Evrop� jsou – z hlediska koncepce 

protiprávnosti a škody  – uplat�ovány zásadn� t�i odchylné systémy: anglický, francouzský 

a n�mecký s tím, že pro kontinentální Evropu jsou determinující posledn� zmín�né dva 

modely. Ostatní právní úpravy zpravidla tendují k jednomu �i druhému, eventuáln� se snaží 

najít jakýsi pr�nik obou systém� a pracují tak �asto s hybridními schématy (Itálie, 

Švýcarsko, Rakousko), nebo nejr�zn�jším zp�sobem kombinují prvky obou p�ípadn� všech 

t�í model� navzájem, aby tak dosp�ly k jakémusi autonomnímu národnímu modelu. Do 

pop�edí tak vystupují zásadní koncep�ní rozdíly mezi francouzským a n�meckým pojetím. 

Zatímco v N�mecku proponuje doktrína „relativní“ koncepci deliktu, francouzský systém 

stojí na pojetí absolutním, obecném. N�mecká teorie spo�ívá v myšlence, že porušení 

pravidla chování se stane deliktem, a tedy generuje odpov�dnost jen ve vztahu k osobám, 

které toto pravidlo chování má za cíl chránit a jen do té míry, kdy toto jednání zp�sobuje 

škodu, p�ed níž tyto osoby dané pravidlo ochra�uje. Tento p�ístup v teorii ozna�ovaný jako 

relativita akvilská našel sice nejv�tšího praktického rozmachu práv� v doktrín� n�mecké, 
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ale jeho p�ítomnost je následn� patrná i v n�kterých dalších ob�anských zákonících vlivu 

n�meckého:  zatímco ve Švýcarsku, Rakousku �i Turecku tato nauka významn�

obohacovala a ovliv�ovala zejména judikaturu a právní v�du (z�etelného legislativního 

vyúst�ní se jí v t�chto státech nikdy nedostalo), v Nizozemí došlo k plnému 

pozitivn�právnímu uznání a posv�cení této doktríny. S touto teorií do jisté míry pracují 

rovn�ž odborníci v systému Common Law, zejména p�i interpretaci nedbalostních delikt� a 

odrazila se v mnoha významných soudních rozhodnutích amerických i anglických soud�. 

Naproti tomu ve Francii z�stala tato doktrína bez v�tší odezvy. Inspirace teorií relativity 

akvilské se sice odrazila v n�kterých rozhodnutích francouzských soud� ale jen 

marginálním zp�sobem. 

Co se tý�e vlastní koncepce protiprávnosti vyplynuly z  p�edchozí analýzy 

vybraných národních právních úprav – krom� jiného – z�eteln� dv� skute�nosti: p�edn� je 

protiprávnost chápána jako obligatorní p�edpoklad vzniku odpov�dnosti za zavin�ní. Ve 

v�tšin� z nich je požadavek protiprávnosti formulován explicitn� zákonodárcem p�ímo 

v základních normách deliktního práva: Rakousko (koncepce protiprávního jednání), 

N�mecko (protiprávní zásah do právem chrán�ných statk�), Švýcarsko (škoda zp�sobená 

protiprávním zp�sobem), Itálie (koncepce protiprávní škody), Nizozemí (p�i�itatelná 

protiprávní jednání). Jindy je imanentní sou�ástí pojmu „faute“ (zavin�né protiprávní 

jednání), jak ukazuje francouzský a belgický p�íklad. S r�znou intenzitou, s odlišnými 

obsahovými nároky a s r�znorodým teoretickým uchopením tak traktují všechny relevantní 

právní �ády deliktní odpov�dnost založenou na jednání �i následku, jež se p�í�í 

objektivnímu právu (široce chápanému) a z n�jž vzchází škoda. Druhý záv�r syntetizující 

r�zné pohledy národních úprav pak spo�ívá na zjišt�ní, že – navzdory obecn� sdílenému 

p�edpokladu protiprávnosti – jednotlivé deliktní úpravy samostatn� a origináln� p�istupují 

k pojmu protiprávnosti a p�ikládají mu r�zný význam s ohledem na jeho tradi�ní chápání. 

D�sledkem bývá ne vždy jednozna�né definování vzájemného vztahu mezi protiprávností a 

zavin�ním, p�ípadn� v kombinaci s p�i�itatelností. Zavin�né protiprávní jednání p�itom bývá 

typicky jen podmnožinou jednání p�i�itatelných šk�dci.  

Zatímco ve všech právních �ádech lze protiprávnost do velké míry charakterizovat 

jako objektivní složku odpov�dnostních p�edpoklad�, nebo� spo�ívá na objektivním 

základ� (standardn�: porušení práva nebo právem chrán�ných zájm�, škodlivý stav 
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odporující právu) zjevn� odd�leném od zavin�ní, u n�kterých k tomu p�istupuje – 

v samotném p�edpokladu protiprávnosti – akcent na subjektivní složku odpov�dnosti, a 

dochází tak k r�zným kombinacím v souvislosti s p�i�itatelností škodlivého jednání nebo 

jeho zavin�né zp�sobení. Kone�n� nelze p�ehlížet fakt, že koncept protiprávnosti je 

konfigurován z r�zných obsahových komponent: rozpor s objektivním právem, porušení 

zákonné povinnosti, porušení smluvní povinnosti, rozpor s obecným mín�ním a nepsanými 

pravidly spole�enského soužití, rozpor s dobrými mravy etc.  

V�domi si této variability, nejasností a koncep�ních odchylek, vypracovali proto 

evropští akademici v rámci PETL syntézu protiprávnosti sui generis, v níž favorizují 

zásadn� dv� evropské právní úpravy. Výraznou inspiraci našli ve Švýcarsku, ovšem nikoli 

de lege lata, ale v návrhu revize švýcarského deliktního práva, a v n�meckém BGB. Pojmu 

protiprávnost se auto�i nicmén� v textu samém vyhýbají a jeho funk�ní pot�ebnost obcházejí 

koncepcí p�i�itatelnosti (švýcarský model) v korelaci s více mén� p�esn� vymezenou 

množinou právem chrán�ných statk� (n�mecký model). Vlastní cestou se vydal druhý 

evropský projekt: z analýzy p�íslušných ustanovení DCFR vyplývá, že protiprávnost sice 

z�stává nezbytným p�edpokladem pro vznik odpov�dnosti za škodu, její koncepce je však 

rozt�íšt�na a je více intuitivní než explicitní. DCFR pracuje s pojmem tzv. právn�

relevantní škody, která m�že nabývat formy újmy ekonomické, neekonomické a újmy na 

zdraví. Jako fundamentální pravidlo DCFR stanoví, že každý kdo utrpí tuto právn�

relevantní škodu, má právo na její náhradu od toho, kdo škodu úmysln� nebo z nedbalosti 

zp�sobil nebo je jinak za takovou škodu odpov�dný. Nikoli každá škoda, která vznikne ve 

sfé�e poškozeného, p�edstavuje reparabilní újmu z hlediska DCFR; jen ta, kterou lze 

kvalifikovat jako právn� významnou. 

Bylo demonstrováno, že v �eském deliktním systému je protiprávnost bytostn�

spjata s porušením právní povinnosti. Odtud je dovozována a zde jsou pro ni hledány 

p�edpoklady, p�i�emž specifickou roli hraje preven�ní norma. Dosp�li jsme k záv�ru, že 

význam a role § 415 OZ ve vztahu k protiprávnosti je sice široký nikoli však bezb�ehý. Z 

hlediska obecného konceptu protiprávnosti zaujímá v �eském deliktním systému úst�ední – 

a sou�asn� dvojjakou – pozici. Jde jednak o obecn� formulovaný princip generální prevence 

ve smyslu p�edcházení škodám. Sou�asn� lze na obecnou preven�ní klauzuli – i se z�etelem 

k judikatu�e – pohlížet jako na �eský ekvivalent „duty of care“, „norme général du 
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comportement“, �i „Verkehrspflichten“. Výsledkem tohoto procesu je pak vyjudikování 

standard� náležité pé�e v úsecích p�edm�tné lidské �innosti. V tomto smyslu plní § 415 OZ 

v �eském právním �ádu funkci jakési „open“ deliktní normy, tj. flexibilního, subsidiárního 

ustanovení, které má – za daného stavu, kdy je protiprávnost hledána v porušení právní 

povinnosti – nezastupitelnou roli. De lege lata je v �eském deliktním modelu každé porušení 

obecn� chápané právní povinnosti charakterizováno jako protiprávní úkon (pojetí blízké 

generálnímu deliktu), tj. generuje protiprávnost jako nezbytný p�edpoklad odpov�dnosti. De 

lege ferenda má však dojít k významnému zúžení pojmu protiprávního úkonu, tedy k 

limitaci protiprávnosti jako takové. Pod zjevným vlivem n�meckého deliktního systému je 

navrhována úprava, která p�edstavuje významný odklon od dosavadní �eské tradice 

vzhlížející ke generálnímu deliktu pln� rozvinutému ve francouzském deliktním právu a 

p�iblížení se k n�meckému modelu Schutzgesetze, resp. Schutznorm opírajícím se o 

koncepci výše zmín�né relativní protiprávnosti. Je však otázkou, jak na tento p�ístup bude 

reagovat rozhodovací praxe zvyklá na relativní otev�enost deliktního systému z hlediska 

možnosti odškodnit r�zné újmy. Koncept protiprávnosti je nepochybn� pojmem 

dynamickým a evolutivním. Jeho obsah je determinován zákonem a spoludotvá�en 

významnou m�rou judikaturou a r�znými doktrinálními p�ístupy, p�itom reflektuje i dobové 

smýšlení o tom, co je po právu. 

Pokud jde o koncepci škody (respektive újmy), ukazuje se z�eteln� rovn�ž 

dominance dvou deliktních model�: francouzského a n�meckého, mezi nimiž hledají svou 

cestu ostatní právní úpravy. N�mecké pojetí škody p�edstavuje samostatný p�ístup v 

evropské deliktní oblasti, který se vymezoval ponejvíce v��i svému francouzskému 

homologu a ve srovnání s ním se jeví uzav�ený a objektivistický ve smyslu hledání 

rovnováhy mezi sférou poškozeného a sférou šk�dce. Francouzský systém má ve svém 

centru jednozna�n� osobnost poškozeného („pro-victime approach“). Náhrada všech jeho 

myslitelných újem, jsou-li v p�í�inné souvislosti s jednáním šk�dce, není proto nikterak 

vylou�ena, zatímco n�mecký BGB svým pojetím nastavuje z�ejmé limity, jak z hlediska 

kategorie protiprávnosti, tak s ohledem na pojem škody jako takové. Zásadní východisko je 

p�itom v obou systémech zcela totožné a je jím princip plné náhrady škody. Ob� deliktní 

úpravy, ostatn� stejn� tak i �eská, jsou vybudovány na poznatku, že poškozenému se má 

nahradit veškerá škoda, kterou utrp�l, tj. škoda ve své úplnosti, avšak ne více a ne mén�. 
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P�esto se dochází k rozdílným výsledk�m. Ty jsou patrny jak u náhrady majetkové škody 

tak p�i odškodn�ní nemajetkové újmy.  

V�tšina zkoumaných úprav (v�etn� PETL a DCFR) vychází – teoreticky i prakticky 

– primárn� práv� z bipartice škody materiální a nemateriální. Materiální škoda je 

nahrazována zpravidla absolutn� (s výjimkou Rakouska, které de lege lata rozlišuje stupe�

zavin�ní pro ú�ely náhrady škody), tj. jak skute�ná škoda tak ekvivalent ušlého zisku, aby 

se pln� obnovila majetková sféra poškozeného. Koncep�ní odchylky objevíme zejména až 

p�i zkoumání metod stanovení výše utrp�né majetkové újmy (abstraktní �i konkrétní 

kalkulace škod).   

Naopak u nemateriální újmy narazíme na nejr�zn�jší omezení a další zákonem 

stanovené p�edpoklady pro její od�in�ní. Jedinou výjimku v tomto smyslu p�edstavuje 

Francie, která nahrazuje nemateriální újmu bez dalšího, jako integrální sou�ást 

legislativního pojmu škoda. Všechny ostatní právní úpravy  p�istupují k nemateriální újm�

spíše restriktivn�. Typicky je náhrada imateriální újmy vázána na zákonodárcem výslovn�

p�ipušt�nou možnost takové náhrady. Imateriální újma se tedy odškod�uje jen v p�ípad�, 

když to zákon sám stanoví. Okruh nemateriálních statk� chrán�ných konceptem 

nemajetkové újmy bývá p�itom ve zkoumaných úpravách velmi podobný (osobnostní práva 

a tzv. nemajetkové aspekty újmy na zdraví/život�.).  Pokud jde o újmu na zdraví a na život�, 

pracuje v�tšina právních �ád� se samostatným konceptem této újmy a �adí ji pro její 

specifickou povahu na pomezí majetkové a nemajetkové újmy. Podobn� jako �eský 

zákonodárce, který upravuje zvláštní komplex práv majetkové a nemajetkové povahy 

vznikajících p�i újm� na zdraví/život�. Zásadní rodíly spat�ujeme až ve vlastním zp�sobu a 

p�edevším rozsahu náhrady nemateriálních aspekt� újmy na zdraví. Lze nicmén� �íci, že 

trendem v náhrad� této újmy je p�eci jen ur�itá standardizace p�iznávaných odškodn�ní.  

Záv�rem je možno �íci, �eská právní úprava protiprávnosti a škody de lege lata 

celkov� odpovídá – až na n�které drobné odchylky – evropskému deliktnímu standardu 

p�edstavovanému zde vybranými evropskými úpravami a celoevrospkými projekty (PETL, 

DCFR). Okruh reparabilních újem není nijak p�edem limitován vázaností na zákonem 

vymezené chrán�né statky; stávající systém tak spíše tenduje k francouzskému modelu 

generálního deliktu, i když de lege ferenda lze objevit snahy po p�iblížení se n�meckému 
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systému.1 Naše právní úprava má pochopiteln� i své nedostatky, ale ty jsou svou povahou 

díl�ími inkonzistencemi, nejde v zásad� o chyby koncep�ní. Je t�eba p�edevším uvést úzké 

pojetí škody, nezahrnující náhradu nemateriální újmy per se, nízká hodnota bodu pro ú�ely 

stanovení výše odškodn�ní v léka�ském posudku p�i stanovení náhrady bolestného, chápání 

práva na odškodn�ní bolestí a ztížení spole�enského uplatn�ní jako ryze osobnostní práva 

poškozeného, a tudíž jeho zánik nejpozd�ji smrtí poškozeného, neš�astné št�pení práva na 

náhradu újmy na zdraví z hlediska po�átku b�hu proml�ecích dob na jednotlivé díl�í nároky 

a jejich samostatné posuzování soudní praxí. Z analýzy relevantní �eské judikatury 

sou�asn� vyplývá, že �eská rozhodovací praxe již byla konfrontována s �adou aktuálních 

otázek náhrady škody, které rezonují i na evropském deliktním fóru (náhrada zma�ených 

výdaj�, kompenzace budoucí újmy, odškod�ování sekundárních ob�tí, náhrada �ist�

ekonomické škody, náhrada za ztrátu pohledávky, náhrada nep�edvídatelné škody, reflexní 

újma etc.), a že byla nucena hledat �ešení odpovídající principu plné a spravedlivé náhrady 

škody s ohledem na požadavek proporcionality akcentovaný na mnoha místech ÚS.  

                                                
1 K tomu více viz Elischer, D.: Nové i staronové jevy v deliktním právu – vybrané aktuální otázky v právu 
odpov�dnosti za škodu ve 3. tisíciletí. In Tomášek a kol.. Sborník mezinárodní konference Nové jevy v právu 
na po�átku 21. století. Karolinum, Praha 2009 


