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 Tato diplomová práce s názvem „Hlavní principy odpovědnosti za škodu 

v občanském právu“ je věnována obecným otázkám a principům právní úpravy 

odpovědnosti za škodu. Účelem této práce je seznámit čtenáře se základními principy 

odpovědnosti za škodu, přiblížit mu současnou platnou právní úpravu tohoto institutu a 

poukázat na četnou judikaturu z této oblasti, která platnou právní úpravu v značné míře 

doplňuje. Diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu odpovědnosti za škodu 

obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a nezohledňuje odlišnou právní 

úpravu odpovědnosti za škodu, která je zakotvena v obchodním zákoníku či zákoníku 

práce. 

 

 Jelikož se prakticky v každodenním životě můžeme setkat se vznikem škod, je 

institut odpovědnosti za škodu v praxi často vyskytovaným, rozsáhlým a zajímavým 

tématem, což je i důvod, proč jsem si toto téma diplomové práce vybrala. 

 

 Práce se skládá ze sedmi kapitol zaměřených na nejdůležitější otázky odpovědnosti 

za škodu. První kapitola je věnována výkladu pojmu odpovědnosti za škodu a 

obecnému výkladu o platné právní úpravě obsažené v občanském zákoníku. Druhá 

kapitola pojednává o předpokladech vzniku odpovědnosti za škodu. Třetí kapitola je 

zaměřena na princip prevence jako jeden z nedůležitějších principů uplatňovaných nejen 

v právní úpravě odpovědnosti za škodu, ale i v soukromém právu jako celku. Čtvrtá 

kapitola se zabývá principem reparace, podle kterého má poškozený nárok na plnou 

náhradu škody způsobené na majetku, a principem satisfakce, na základě kterého se 

poskytuje poškozenému přiměřené zadostiučinění v případě újmy způsobené na zdraví. 

Pátá kapitola se věnuje společné odpovědnosti při škodě způsobené více škůdci. Šestá 

kapitola je zaměřena na spoluzavinění poškozeného při vzniku škody, které omezuje 

rozsah škůdcovy odpovědnosti za způsobenou škodu. Poslední sedmá kapitola obsahuje 

výklad o rozsahu a způsobu náhrady škody vzniklé na majetku a zároveň pojednává i o 

způsobu náhrady újmy způsobené na zdraví anebo životě fyzické osoby. 

 

 Hlavním cílem této práce je pojednat o zásadních otázkách odpovědnosti za škodu 

v českém právním řádu a vyložit důležité pojmy, které nejsou definovány v právních 

předpisech, ve světle judikatury českých soudů. Nakolik institut odpovědnosti za škodu 
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byl od počátku součástí československého a později i českého právního řádu, existuje 

bohatá judikatura, na kterou je možné při výkladu o odpovědnosti za škodu poukázat. 

 


