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Úvod 

 

 Jelikož se v současné lidské společnosti téměř každodenně setkáváme se situacemi, 

při kterých dochází ke vzniku škod ať již na majetku, na zdraví nebo dokonce i na 

životě, je nezbytné, aby právní řád každého státu na tyto situace adekvátním způsobem 

reagoval, tzn., aby motivoval občany k předcházení škodám a v případě, že škoda již 

nastala, aby stanovil předpoklady pro její plnou náhradu. Proto je právní úprava 

odpovědnosti za škodu velice důležitou součástí každého právního řádu a rovněž velice 

rozsáhlým a zajímavým tématem upraveným nejen platnými právními předpisy, ale i 

rozsáhlou soudní judikaturou. 

 

 Tato diplomová práce s názvem „Hlavní principy odpovědnosti za škodu 

v občanském právu“ je, jak již z názvu plyne, zaměřena na obecné otázky a principy 

odpovědnosti za škodu. Účelem této práce je pojednání o současné právní úpravě 

odpovědnosti za škodu a přiblížení základních principů, na kterých se platná právní 

úprava odpovědnosti za škodu zakládá, s poukazem na významná rozhodnutí ze soudní 

judikatury, které platnou právní úpravu v značné míře dotvářejí. Diplomová práce je 

věnována občanskoprávní úpravě odpovědnosti za škodu obsažené v zákoně č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, a tedy nezohledňuje odlišnou právní úpravu odpovědnosti za 

škodu obsaženou v obchodním zákoníku či zákoníku práce. 

 

 Vlastní text práce se skládá ze sedmi kapitol. Aby bylo možné pojednat o 

základních principech odpovědnosti za škodu, je nutné přiblížit pojem odpovědnosti za 

škodu a vyložit, kdy k vzniku odpovědnosti za škodu dochází. Proto je první kapitola 

věnována výkladu pojmu odpovědnosti za škodu a obecnému výkladu o současné platné 

právní úpravě v občanském zákoníku a druhá kapitola se zaměřuje na předpoklady 

vzniku odpovědnosti za škodu. Zbylých pět kapitol se již zabývá samotnými principy 

odpovědnosti za škodu. Jedním ze základních principů právní úpravy je princip 

prevence, o kterém pojednává třetí kapitola. Vychází se přitom z předpokladu, že je 

vždy lepší škodám předcházet, než je následně složitým způsobem nahrazovat. Čtvrtá 

kapitola se zaměřuje na princip reparace neboli princip plné náhrady škody uplatňovaný 
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v případech vzniku škody na majetku a zároveň se zabývá i principem satisfakce neboli 

principem přiměřeného zadostiučinění uplatňovaným v případech újmy způsobené na 

zdraví a životě. Dalším principem odpovědnosti za škodu vyloženým v páté kapitole je 

společná odpovědnost uplatňovaná tam, kde byla škoda způsobena více škůdci. Šestá 

kapitola pojednává o spoluodpovědnosti poškozeného za vzniklou škodu, která se 

aplikuje v případech, kdy se poškozený určitým způsobem spolupodílel na způsobení 

škody. Poslední sedmá kapitola se věnuje rozsahu a způsobu náhrady škody na majetku, 

náhradě újmy způsobené na zdraví či na životě, jako i jednotlivým nárokům, které 

poškozenému v případě újmy na zdraví a životě vznikají. 
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1. Obecně o odpovědnosti za škodu 

 

1.1 Pojem občanskoprávní odpovědnosti 

 

 Názory na definici pojmu občanskoprávní odpovědnosti se různí. V současné právní 

teorii převažuje pojetí, které ve svých pracích obhajují profesorka Knappová a profesor 

Švestka1, a to, že občanskoprávní odpovědnost je sekundární povinností totožnou se 

sankcí, tedy určitou újmou, která vzniká v důsledku porušení primární právní 

povinnosti, protože dříve se neprojeví a nepůsobí žádné právní následky2. 

 

 V případě, že zavázaný subjekt poruší svou primární právní povinnost vyplývající 

mu ze zákona anebo ze smlouvy, čímž zároveň dojde k porušení nebo ohrožení 

zákonem chráněného zájmu, postihne ho jako nositele tohoto protiprávního chování 

nepříznivý právní následek předvídaný v sankční složce příslušné občanskoprávní 

normy. Tento nepříznivý právní následek nazýváme občanskoprávní odpovědností 

neboli občanskoprávní sankcí. Podstatou občanskoprávní odpovědnosti je nová 

sekundární občanskoprávní povinnost postihující rušitele původní primární právní 

povinnosti, tj. povinnost, kterou rušitel až dosud neměl (hovoříme o tzv. odpovědnostní 

povinnosti)3. Tato nová občanskoprávní povinnost směřuje k reparaci porušených anebo 

ohrožených občanskoprávní vztahů (resp. k poskytnutí satisfakce), zároveň však působí 

i preventivně nejen na rušitele (ohrožovatele), ale jeho prostřednictvím i na další osoby, 

aby se v budoucnosti chovaly v souladu se zákonem. Na druhé straně u té osoby, které 

právo bylo protiprávním úkonem porušeno anebo ohroženo, dochází k vzniku nového 

oprávnění, které až dosud neměla. Náplní tohoto oprávnění je požadovat splnění 

odpovědnostní povinnosti rušitele. Odpovědnostní povinnost zavázaného subjektu na 

straně jedné a tomu odpovídající právo oprávněného subjektu na straně druhé tvoří 

obsah nového právního vztahu, který nazýváme odpovědnostním právním vztahem. 

                                                
1 Knappová, M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, EUROLEX Bohemia, Praha, 2003; 
Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966 
2 Knappová, M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, EUROLEX Bohemia, Praha, 2003, 
str. 205-206 
3 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 38 
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 Jak již bylo zmíněno, občanskoprávní odpovědnost vzniká až v okamžiku, kdy 

dojde k porušení primární právní povinnosti a v důsledku toho zároveň k porušení 

anebo ohrožení právem chráněného zájmu. Do té doby, než k takovému porušení dojde, 

nemá založení občanskoprávní odpovědnosti ani z reparačního ani z preventivního 

hlediska žádné funkční opodstatnění. V čase, kdy sice existuje primární právní 

povinnost, ale ještě nedošlo k jejímu porušení ze strany zavázaného subjektu, se 

občanskoprávní odpovědnost vyskytuje pouze v latentní formě, tzn., občanskoprávní 

odpovědnost jenom hrozí. K tomu, aby se tato hrozba odpovědnosti přeměnila ve 

skutečnost, je zapotřebí existence další právní skutečnosti, s kterou příslušné 

občanskoprávní normy tuto změnu spojují. Takovou právní skutečností je porušení 

právní povinnosti, které je nezbytným předpokladem vzniku občanskoprávní 

odpovědnosti4. 

 

1.2 Pojem odpovědnosti za škodu 

 

 Odpovědnost za škodu je vedle odpovědnosti za vady, odpovědnosti za prodlení a 

odpovědnosti za bezdůvodné obohacení další významnou formou občanskoprávní 

odpovědnosti. 

 

 Podstatou odpovědnosti za škodu (obdobně jako u občanskoprávní odpovědnosti 

obecně) je nová sekundární občanskoprávní povinnost postihující odpovědný subjekt 

(rušitele), jakožto následek porušení původní občanskoprávní povinnosti, spojený 

s porušením chráněného právního vztahu, tj. se vznikem škody5. Tato sekundární 

občanskoprávní povinnost plní funkci reparační, tj. směřuje k obnovení porušeného 

právního vztahu (poskytnutí náhrady v penězích anebo uvedení do původního stavu), 

zároveň však i funkci preventivní, tj. působí na odpovědný subjekt a další osoby, aby se 

v budoucnu vyvarovaly vzniku škod. 

 

                                                
4 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 44-45 
5 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 41-42 
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 V případě, že došlo k porušení právní povinnosti, ale škoda dosud nevznikla, i když 

reálně hrozí, nelze ohrožovatele postihnout občanskoprávní odpovědností spočívající 

v povinnosti nahradit škodu. Proto občanský zákoník rozeznává i občanskoprávní 

odpovědnost ohrožovatele v případě hrozby vzniku závažné škody. Podstatou této 

odpovědnosti je rovněž vznik nové sekundární občanskoprávní povinnosti, tj. 

povinnosti, kterou dosud neměl, která spočívá v zdržení se určitého ohrožujícího 

jednání, v provedení konkrétních opatření k odvrácení hrozící škody anebo 

v kombinovaném opatření obojí povahy. 

 

1.3 Právní úprava odpovědnosti za škodu 

 

 Jak již bylo uvedeno na začátku, odpovědnost za škodu je jedním z druhů 

občanskoprávní odpovědnosti neboli zvláštní skutkovou podstatou občanskoprávní 

odpovědnosti6. Platná právní úprava odpovědnosti za škodu je obsažena v šesté části 

občanského zákoníku v § 420 a následujících. Tato právní úprava plní vzhledem 

k postavení občanského zákoníku v systému soukromoprávního řádu funkci obecné 

(univerzální) úpravy odpovědnosti za škodu pro celé soukromé právo7; výjimky tvoří 

pouze případy, kdy speciální (zvláštní) soukromoprávní úpravy odpovědnosti za škodu 

stanoví něco jiného. Jde například o úpravu odpovědnosti za škodu v obchodním 

zákoníku, která má ve vztahu k občanskoprávní úpravě odpovědnosti za škodu 

postavení zvláštní úpravy – lex specialis, tzn., zvláštní obchodněprávní úprava má 

přednost před obecnou občanskoprávní úpravou; nicméně obecná občanskoprávní 

úprava odpovědnosti za škodu se subsidiárně použije i v obchodních vztazích v případě, 

že dojde k porušení právní povinnosti, kterou obchodní zákoník nestanovuje a nejde ani 

o jinou zvláštní právní úpravu. Speciální úpravou je i úprava obsažená v zákoníku 

práce, v tomto případě se však ustanovení občanského zákoníku použijí jenom tam, kde 

zákoník práce přímo na občanský zákoník odkazuje. Zvláštní úpravu odpovědnosti za 

škodu obsahuje i několik dalších zákonů, např. zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 

škodu způsobenou výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
                                                
6 Knappová, M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, EUROLEX Bohemia, Praha, 2003, str. 
248 
7 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 374 
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postupem, zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 

zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, atd. Ustanovení těchto předpisů mají 

přednost před občanským zákoníkem, který se použije jenom tehdy, nestanovuje-li 

zvláštní zákon vlastní právní úpravu. 

 

 Občanskoprávní úprava v občanském zákoníku obsahuje jak obecnou úpravu 

odpovědnosti za škodu v § 420, tak i úpravu speciálních (zvláštních) případů 

odpovědnosti za škodu, např. § 421 až 433. Co se týče vzájemného vztahu zmíněných 

úprav, platí, že obecná úprava odpovědnosti za škodu jako lex generalis se použije 

tehdy, jestliže daný konkrétní případ není speciálně upraven odpovědností za škodu se 

samostatně stanovenými předpoklady vzniku, náhradou škody atd. 

 

 V případě, že občanský zákoník v některých paragrafech mimo své šesté části 

odkazuje na použití ustanovení o odpovědnosti za škodu, jde vždy o odkaz na 

odpovědnost za škodu podle § 420 odst. 1 ObčZ, který upravuje obecnou odpovědnost 

za škodu způsobenou zaviněným protiprávním úkonem8. Takovým případem je 

například ustanovení § 42 ObčZ, které upravuje odpovědnost za škodu způsobenou 

zaviněně jednajícím účastníkem při uzavírání smlouvy. Toto ustanovení říká: „Vznikne-

li pro neplatnost právního úkonu škoda, odpovídá se za ni podle ustanovení tohoto 

zákon o odpovědnosti za škodu.“ Tzn., jestliže dojde k porušení právních povinností 

nebo uzancí v procesu uzavírání smlouvy, následkem čeho je smlouva neplatná, bude 

odpovědná osoba odpovídat za škodu podle §420 odst. 1 ObčZ. Stejný princip se uplatní 

i v případě, kdy zvláštní zákon odkazuje na obecnou úpravu odpovědnosti za škodu - i 

tady se použije ustanovení § 420 odst. 1 ObčZ. 

 

                                                
8 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 374 
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2. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

 

 Základ občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu neboli předpoklady 

vzniku odpovědnosti za škodu tvoří: 

a) porušení právní povinnosti, tj. protiprávní úkon anebo zákonem stanovená 

kvalifikovaná událost vyvolávající škodu, tj. škodní událost, 

b) škoda, 

c) příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem (škodní událostí) a škodou, 

d) ve většině případů i zavinění, a to ve formě úmyslu nebo nedbalosti. 

 

 Splnění uvedených předpokladů má za následek vznik odpovědnostního právního 

vztahu k náhradě škody s jeho právy a povinnostmi jako zvláštního druhu závazkového 

právního vztahu9. 

 

 První tři předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu mají objektivní povahu a jejich 

splnění má za následek vznik objektivní odpovědnosti. Čtvrtý předpoklad je subjektivní 

povahy a jeho splnění se současným splněním prvních třech předpokladů je vyžadováno 

pro vznik subjektivní odpovědnosti. 

 

 V občanském právu převažuje odpovědnost za škodu založená na principu zavinění, 

tedy odpovědnost subjektivní. Důležitá při principu zavinění je skutečnost, že úprava 

obecné odpovědnosti za škodu v § 420 ObčZ nevychází ze zavinění dokazovaného, ale 

ze zavinění předpokládaného neboli presumovaného. Při takovémto presumovaném 

zavinění existuje však na straně odpovědného subjektu možnost vyvinění (exkulpace). 

 

 Pro bližší vysvětlení presumovaného (předpokládaného) zavinění je třeba uvést, že 

v daném konkrétním případě musí poškozený prokazovat porušení právní povinnosti, 

vznik a rozsah škody a dále že škoda a její rozsah jsou s porušením právní povinnosti 

v příčinné souvislosti. To znamená, že povinnosti tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní 

povinnost a důkazní břemeno v těchto směrech leží na poškozeném. Naproti tomu 
                                                
9 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 382 
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odpovědný subjekt neboli škůdce musí prokázat, že danou škodu v daném rozsahu 

nezavinil a tedy že mu nelze přičíst ani nevědomou nedbalost. V tomto směru tedy 

povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost a důkazní břemeno spočívají na 

odpovědném subjektu. Odpovědný subjekt se tedy musí vyvinit, protože neprovede-li 

důkaz o své exkulpaci, bude za způsobenou škodu odpovídat. 

 

 Je důležité poznamenat, že při principu presumovaného zavinění se předpokládá 

jenom nedbalost, a to nedbalost nevědomá. Úmysl odpovědného subjektu musí být 

poškozeným vždy prokázán. 

 

 Občanské právo v některých zvlášť stanovených případech z nejrůznějších právně-

politických důvodů spojuje vznik odpovědnosti za škodu pouze s existencí předpokladů 

objektivní povahy. V takových případech hovoříme o již zmíněné objektivní 

odpovědnosti¸ která je označována též jako přísná (striktní) odpovědnost neboli 

odpovědnost bez zavinění. 

 

 Objektivní odpovědnost se uplatňuje v případech škod způsobených určitými věcmi, 

jednáním nebo činnostmi v oblastech vědecko-technického pokroku, rozvoje 

hospodářství a celkové modernizace, které díky své nebezpečnosti představují pro okolí 

zdroj zvýšeného rizika pravděpodobných závažných škod. Všechny tyto případy mají 

společné, že již ze samotných činností hrozí pro okolí určité zvýšené riziko vzniku 

závažných škod na zdraví, životě, majetku, přírodě a životním prostředí a že takto 

hrozící riziko nelze plně zvládnout ani při vynaložení veškeré odborné péče10. Důkaz o 

zaviněném protiprávním úkonu a důkaz o příčině vzniklé škody by byl v těchto 

případech pro poškozeného velmi obtížný a někdy i nemožný. I když jsou tyto činnosti 

spojeny se zvýšeným rizikem škod pro okolí, jsou za splnění určitých záruk dovoleny 

(hovoříme o dovoleném riziku), protože jsou pro společnost užitečné a prospěšné. Je 

proto spravedlivé, aby provozovatelé těchto činností, kteří z nich mají vlastní prospěch 

a výhody, nesli i zvýšené riziko škod, které s sebou tyto činnosti přinášejí, protože právě 

oni mají nejvíce možností případným škodám preventivně čelit. 

 
                                                
10 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 384 
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 Ze zvlášť zákonem stanovených důvodu je však možné se i této přísné objektivní 

odpovědnosti zprostit (liberovat), což se jeví jako spravedlivé, protože výlučná 

odpovědnost za jakákoliv rizika by byla pro případné odpovědné subjekty neúnosně 

tíživá a mohla by vést k útlumu již uvedených společensky prospěšných, i když 

riskantních, činností. 

 

 Existují ale i případy, kdy je při objektivní odpovědnosti zproštění se odpovědnosti 

za způsobenou škodu zcela vyloučeno (např. § 421a ObčZ). Hovoříme tady o tzv. 

absolutní objektivní odpovědnosti. 

 

 V praxi může nastat souběh objektivní odpovědnosti a odpovědnosti založené na 

principu presumovaného zavinění. V tomto případě je na poškozeném, který nárok 

uplatní, uplatnění nároku z titulu objektivní odpovědnosti je ale samozřejmě jednodušší. 

Při možném souběhu objektivní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou 

zaviněným protiprávním jednáním je i pro soud zásadně praktické zabývat se především 

splněním předpokladů objektivní odpovědnosti škůdce (R 24/1986)11. 

 

 Co se týče vzájemného vztahu odpovědnosti za škodu založené na principu zavinění 

a odpovědnosti založené na principu objektivním lze říct, že i přes svůj zvyšující se 

počet tvoří případy objektivní odpovědnosti nadále jenom doplňky vedoucí 

odpovědnosti za zavinění. Tyto dva principy však nestojí proti sobě, právě naopak, 

vzájemně se doplňují, jsou si rovnocennými a tvoří funkčně nedílný celek12. 

 

2.1 Protiprávní úkon 

 

 Protiprávní úkon se skládá ze samotné protiprávnosti a úkonu13. Je to takový úkon 

fyzické osoby nebo činnost právnické osoby, který je v rozporu s objektivním právem 

                                                
11 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1199 
12 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 386 
13 Petrov, J.: Protiprávnost a obecná prevenční povinnost, Právní rozhledy č. 20/2007, C. H. Beck, Praha, 
2007 
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jako celkem. Zároveň je to úkon, kterým fyzická nebo právnická osoba zasahuje do 

subjektivních práv a oprávněných zájmů jiné fyzické nebo právnické osoby. 

Protiprávnost úkonu lze vyjádřit jako objektivně existující rozpor mezi faktickým 

úkonem osoby a povinností, jež svým adresátům ukládá právní norma14, tzn., jde o 

rozpor mezi tím, jak osoba (fyzická či právnická) skutečně jednala, a tím, jak podle 

právního řádu jednat měla. O rozporu úkonu fyzické osoby nebo činnosti právnické 

osoby s objektivním právem hovoříme nejen v případě, kdy přímo porušuje přikazující 

či zakazující imperativní normu, ale i v případech, kdy tento úkon nebo činnost takovou 

imperativní normu obchází anebo je takový úkon či činnost v rozporu s dobrými mravy. 

Rozpor s objektivním právem nastává, poruší-li se jakákoli právní norma; není 

rozhodující, byla-li porušena norma kogentní či dispozitivní povahy, protože i 

dispozitivní ustanovení, od něhož se strany neodchýlí, strany zavazuje; rovněž není 

rozhodující, porušil-li delikvent normu práva občanského, správního, trestního či jiného, 

nakolik se vychází z mínění, že co je protiprávní např. podle správního práva, je 

protiprávní i podle občanského práva15. 

 

 V občanském zákoníku je protiprávnost vyjádřena v ustanovení o obecné 

odpovědnosti v § 420, který říká: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti.“ Přitom však není rozhodující, plyne-li porušená právní 

povinnost ze smlouvy anebo jde-li o porušení právní povinnosti stanovené zákonem 

(případně o obcházení zákona ve smyslu § 39 ObčZ). Jinak řečeno, při odpovědnosti za 

škodu způsobenou porušením právní povinnosti nezáleží na tom, jde-li o porušení 

mimosmluvní zákonné právní povinnosti, která je v případě porušení spojena 

s mimosmluvní deliktní odpovědností vůči každému, anebo jedná-li se o porušení 

smluvní právní povinnosti, která je v případě jejího porušení spjatá s odpovědností za 

způsobenou škodu vůči spolukontrahentu. Soudní praxe však připouští (i když jenom 

výjimečně), že porušení smluvní právní povinnosti může být protiprávním úkonem 

nejen vůči spolukontrahentu, nýbrž i vůči tomu, kdo nebyl smluvní stranou, jestliže byla 

porušena povinnost, která sloužila k ochraně jeho subjektivních práv (R 56/2004)16. 

                                                
14 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 65 
15 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 795 
16 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1203 
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Dále z judikatury (rozhodnutí NS sp. zn. 25 Odon 2029/98) vyplývá, že odpovědnost za 

škodu podle § 420 ObčZ vzniká nejen v důsledku porušení povinností plynoucích ze 

smluvních typů upravených občanským zákoníkem, nýbrž i porušením povinností 

z inominátních smluv podle § 51 ObčZ. V souvislosti s porušením smluvních povinností 

lze zmínit i rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 1097/2002, které pro případ, že jedné ze 

smluvních stran vznikne škoda v důsledku absolutní neplatnosti dvoustranné smlouvy, 

stanovuje, že porušení povinností při uzavírání smlouvy je nutno posuzovat na obou 

smluvních stranách, neboť tu přichází v úvahu nejen aplikace § 420 ObčZ o obecné 

odpovědnosti za škodu ale i § 441 ObčZ o spoluúčasti poškozeného na vzniku škody. 

 

 Z důvodu existence subsidiárně působící obecné občanskoprávní normy v § 415 

ObčZ je nutné k vyložení protiprávnosti dodat, že za protiprávní úkon se bude 

považovat každý úkon fyzické osoby, popřípadě každá činnost právnické osoby, při 

které si dané fyzické či právnické osoby nepočínaly natolik pozorně a bedlivě, aby ke 

škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí nedošlo. 

 

 Protiprávní úkon může být jak komisivní (porušení právní povinnosti něco konat), 

tak i omisivní (porušení právní povinnosti něco nekonat). O omisivní protiprávní úkon 

ale může jít jen tehdy, jestliže daná osoba opomenula takový úkon, ke kterému byla ze 

zákona povinna. 

 

 Jestliže byl spáchán trestný čin ve smyslu trestního zákoníku, je takové jednání vždy 

protiprávním úkonem i ve smyslu občanskoprávní úpravy odpovědnosti za škodu. 

Naopak o protiprávní úkon ve smyslu občanskoprávní odpovědnosti může jít i 

v případě, kdy toto jednání nenaplňuje znaky skutkové podstaty některého z trestních 

činů, tzn., že protiprávní úkon nemusí vždy být zároveň i trestným činem. 

 

 Na základě rozhodnutí R 27/1977 v případě, že jednání škůdce naplnilo zároveň i 

znaky trestného činu, za který byl trestním soudem pravomocně odsouzen, je soud 

v občanskoprávním řízení o náhradě škody v souladu s § 135 OSŘ vázán jenom 

výrokem odsuzujícího rozsudku, a to celým výrokem o vině (skutkovou i právní částí), 

nikoliv však jeho odůvodněním. Zprošťujícím trestním rozsudkem není soud 
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v občanskoprávním řízení vázán. Dále soud není ve smyslu § 135 OSŘ vázán ani 

v otázce výše škody, nakolik v občanském soudním řízení musí být provedeny i další 

důkazy, aby byl soud schopen učinit si vlastní závěr o výši škody na základě úplného 

zjištění skutečného stavu věci. 

 

 Protiprávnost jako jeden z předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu se na rozdíl 

od zavinění nepresumuje, a proto jej musí poškozený vždy prokazovat.  

 

 O protiprávním úkonu však nemůže být řeč v případě, že určitý úkon nebo činnost 

jsou objektivním právem dovoleny či přikázány anebo kdy jsou ospravedlnitelné. 

V takových případech hovoříme o okolnostech vylučujících protiprávnost. K těmto 

okolnostem patří: 

a) plnění zákonné povinnosti, 

b) výkon subjektivního práva, 

c) svépomoc (§ 6 ObčZ), 

d) jednání v nutné obraně (§ 418 odst. 2 ObčZ), 

e) jednání v krajní nouzi (§ 418 odst. 1 ObčZ), 

f) svolení poškozeného (§ 30 TrZ), 

g) přípustné riziko (§ 31 TrZ), 

h) oprávněné použití zbraně (§ 32 TrZ). 

Prokazování skutečnosti, že byly splněny podmínky některé z okolností vylučující 

protiprávnost, je vždy na škůdci. 

 

2.2 Zákonem stanovená kvalifikovaná událost vyvolávající škodu 

 

 Na rozdíl od případů, kde každý protiprávní úkon (za splnění dalších předpokladů 

vzniku odpovědnosti za škodu), kterým byla způsobena škoda, má za následek vznik 

povinnosti k její náhradě, u škodní události je tomu jinak. Má-li být se škodní událostí 

spojena povinnost nahradit způsobenou škodu, musí se jednat o takovou událost, se 

kterou občanského právo vznik povinnosti k náhradě škody výslovně spojuje, neboli o 

zákonem kvalifikovanou škodní událost. 
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 Zákonem kvalifikovaná škodní událost plní důležitou úlohu v případech objektivní 

odpovědnosti za škodu. Jde například o odpovědnost za škodu způsobenou jinému 

provozní činností - § 420a ObčZ, odpovědnost za škodu způsobenou provozem 

dopravních prostředků - § 427 - 431 ObčZ, odpovědnost za škodu způsobenou 

provozem zvlášť nebezpečným - § 432 ObčZ. V těchto případech se k vzniku 

odpovědnosti za škodu nevyžaduje existence protiprávního úkonu, protože s ohledem na 

zajištění účinné ochrany poškozených již sama zákonem kvalifikovaná událost, která 

vyvolává škodu při uskutečňování určité objektivně zvlášť nebezpečné rizikové 

činnosti, je dostatečným právním důvodem vzniku občanskoprávní odpovědnosti17. 

Tato právní úprava se jeví jako opodstatněná a přiměřená, protože je spravedlivé, aby 

škodlivé následky zmíněných nebezpečných a rizikových činností snášely ty osoby, 

které tyto provozy řídí, využívají a získávají z nich prospěch, a nikoli aby šly k tíži 

poškozených. 

 

2.3 Škoda 

 

 Škoda je dalším nezbytným předpokladem vzniku občanskoprávní odpovědnosti za 

škodu. Jelikož občanský zákoník sám pojem škody nevymezuje, je toto vymezení 

ponecháno na občanskoprávní teorii a soudní praxi (např. R 55/1971), které za škodu ve 

smyslu občanského práva (§ 420 a n. ObčZ) považují každou majetkovou újmu, kterou 

lze objektivně vyjádřit (vyčíslit) všeobecným ekvivalentem, tj. penězi18. Jen takto 

definovaná újma může být rovněž předmětem náhrady podle § 442 a n. ObčZ. Jestli 

takto vymezená majetková újma nevznikne, nemůže v občanském právu vzniknout ani 

odpovědnost za škodu. 

 

 Základním a tradičním tříděním škody uvedeným v § 442 občanského zákoníku je 

její rozdělení na: 

                                                
17 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 398 
18 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 398-399; Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 
88 
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a) skutečnou škodu, 

b) to, co poškozenému ušlo, neboli ušlý zisk. 

Obě uvedené formy škody jsou rovnocenné a existence jedné z nich není podmínkou 

vzniku a uplatnění druhé, tzn., nelze dovodit, že by podmínkou vzniku ušlého zisku byl 

též vznik skutečné škody (z rozhodnutí NS sp. zn. II Odon 15/96). 

 

 Skutečná škoda je majetková újma vyjádřitelná v penězích, která v důsledku 

protiprávního úkonu (škodní události) spočívá ve zničení, ztrátě, zmenšení, snížení či 

jiném znehodnocení již existujícího majetku, věcí a jiných práv a penězi ocenitelných 

hodnot poškozeného, a jež představuje majetkové hodnoty nezbytné k uvedení věci 

v předešlý stav19, resp. k plnému vyvážení důsledků plynoucích z toho, že nebylo 

provedeno navrácení v předešlý stav20 (srov. R 55/1971). Skutečnou škodou, která 

poškozenému vznikla v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce, jsou 

například i náklady vzniklé při uplatňování nároku v trestním řízení (R 71/1971). Za 

skutečnou škodu je třeba považovat např. i škodu spočívající v tom, že poškozený 

vynaložil vyšší náklady na vypůjčení automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak 

vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození 

škůdcem (R 7/1992). 

 

 Ušlým ziskem je naproti tomu majetková újma vyjádřitelná v penězích, která 

spočívá v tom, že v důsledku protiprávního úkonu (škodní události) nedošlo 

k rozmnožení majetku poškozeného, které mohl poškozený odůvodněně očekávat se 

zřetelem k obvyklému chodu věcí21. Ušlý zisk se na rozdíl od skutečné škody 

neprojevuje zmenšením majetku poškozeného, ale ztrátou očekávaného výnosu. Přitom 

nestačí jenom pravděpodobnost rozmnožení majetku v budoucnu, neboť musí být 

najisto zjištěno, že při pravidelném běhu věcí mohl poškozený důvodně očekávat 

zvětšení svého majetku, k němuž nedošlo v důsledku protiprávního úkonu škůdce, resp. 

škodní události. Na základě rozhodnutí R 39/2008 lze za ušlý zisk považovat například i 

ztrátu, která byla vyvolána tím, že poškozený musel zaplatit pokutu na základě později 

                                                
19 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 400 
20 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 89 
21 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 400 
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pro nezákonnost zrušeného rozhodnutí a přišel tak o výnos, který by jinak z těchto 

peněz získal. V souvislosti s výkladem pojmu ušlého zisku lze zmínit rovněž zajímavé 

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1946/2000, který se vyslovil, že 

znemožnil-li škůdce zaviněným poškozením vozidla poškozenému, aby se dostavil 

k obchodnímu jednání, odpovídá škůdce kromě škody na vozidle i za škodu, která 

poškozenému vznikla tím, že nedošlo k uzavření smluv, z nichž mu měl vzniknout 

prospěch (tj. odpovídá i za ušlý zisk). 

 

 Skutečná škoda nemůže vzniknout dříve, než dojde k úbytku majetkových hodnot 

na straně poškozeného. Naproti tomu ušlý zisk může vzniknout až v okamžiku, kdy 

majetkový přínos, který byl důvodně očekáván, je definitivně ztracen. 

 

 Jestliže v důsledku protiprávního jednání škůdce (škodné události) vznikla 

poškozenému povinnost poskytnout třetí osobě plnění, jehož náhradu lze na škůdci 

požadovat, vzniká poškozenému újma až v případě, že tomuto svému věřiteli plnil, a 

tímto okamžikem mu také vzniká škoda22. Samotný vznik pohledávky věřitele ani 

soudní rozhodnutí o povinnosti dlužníka zaplatit dluh není totiž podle soudní judikatury 

(R 14/2005) škodou ani ušlým ziskem. Rovněž újma spočívající v neuspokojení 

pohledávky věřitele jeho dlužníkem vzniká dle soudní praxe teprve tím, že pohledávka 

se stala objektivně nedobytnou a věřiteli se tak od dlužníka nedostalo plnění (např. NS 

sp. zn. 25 Cdo 860/2002, NS sp. zn. 25 Cdo 5074/2007). 

 

 V případech, kdy dojde ke škodě neboli újmě na zdraví a životě, vzniká 

poškozenému zvláštní komplex práv na její náhradu, resp. na její zmírnění, taxativně 

vymezený v § 444 až 449 ObčZ. Na základě těchto práv se odškodňuje majetková újma 

vzniklá v majetkové sféře poškozeného i některé druhy nemajetkové - imateriální újmy. 

 

 Nemajetkovými újmami jsou újmy způsobené zásahem do ryze osobně-právních 

vztahů poškozeného, u kterých z povahy věci není možné ani uvedení do předešlého 

stavu, ani jejich přesné vyčíslení v peněžní formě. Proto tam, kde občanský zákoník 

přiznává poškozeným určité peněžní vyrovnání nemajetkových újem, nemůžeme 
                                                
22 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1286 
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hovořit o jejich náhradě (reparaci), nýbrž o jejich přiměřeném zmírnění formou 

poskytnutí určité peněžité částky, neboli o tzv. zadostiučinění (satisfakci). 

 

 Při újmě na zdraví vzniká poškozenému právo na náhradu za ztrátu na výdělku (po 

dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti či při invaliditě), 

právo na náhradu za ztrátu na důchodu a právo na náhradu účelných nákladů spojených 

s léčením. 

 

 V případě smrti poškozeného vzniká pozůstalým právo na náhradu nákladů 

spojených s pohřbem, jakož i právo na náhradu nákladů na výživu pozůstalým. 

 

 Na základě § 444 ObčZ se v rámci náhrady škody poskytuje poškozenému, resp. 

pozůstalým, i jednorázové peněžité odškodnění za vzniklou nemajetkovou újmu. 

V případě škody na zdraví má poškozený nárok na jednorázové odškodnění za vytrpěné 

bolesti a za ztížení jeho společenského uplatnění. Rovněž v případě škody na životě 

mají určité skupiny pozůstalých právo na paušálně stanovené jednorázové odškodnění 

za újmu vzniklou usmrcením blízké osoby uvedené v § 444 odst. 3 ObčZ. 

 

 Stejně jako je tomu u protiprávnosti i škoda a její rozsah se musí prokazovat. 

Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost a důkazní břemeno spočívají 

v tomto směru na poškozeném. 

 

2.4 Příčinná souvislost 

 

 Dalším předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je příčinná souvislost. Subjekt 

bude odpovídat za způsobenou škodu pouze tehdy, jestliže určitá skutečnost, se kterou 

je podle občanského zákoníku spojena odpovědnost za škodu (označuje se jako právně 

relevantní občanskoprávní příčina), v konkrétním případě jinou skutečnost, za kterou se 

podle občanského zákoníku odpovídá (označuje se též jako právně relevantní 
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občanskoprávní následek), tj. škodu, skutečně způsobila23. Mezi protiprávním úkonem 

(zákonem kvalifikovanou škodní událostí) a škodou musí tedy existovat vztah příčiny a 

následku. 

 

 Nepostačí jenom pravděpodobnost existence příčinné souvislosti anebo okolnosti 

nasvědčující její existenci. Příčinná souvislost musí být vždy prokázána. Povinnost 

tvrzení, břemeno tvrzení, důkazní povinnost a důkazní břemeno leží v tomto případě na 

poškozeném. 

 

 Zjišťuje-li soud v konkrétním případě příčinnou souvislost, musí věnovat svoji 

pozornost těm příčinám a následkům, které jsou právně relevantní z hlediska 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Z trestního rozhodnutí R 37/1975 je patrno, že 

příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže 

k jednání pachatele přistoupí i další skutečnost, která spolupůsobí při vzniku následku, 

jestliže však jednání pachatele zůstává takovou skutečností, bez které by k následku 

nedošlo; skutečnost, že následek jednání pachatele byl odlišný, než si pachatel 

představoval, nevylučuje jeho zavinění. Na základě rozhodnutí R 7/1979 však příčinnou 

souvislost mezi jednáním a škodou nemožno dovodit ze skutečnosti, která sama byla 

následkem, za který škůdce odpovídá z jiného právního důvodu. Například utrpěla-li 

třetí osoba škodu v důsledku šoku způsobeného zprávou o újmě na zdraví poškozené 

osoby, kterou způsobil škůdce, který za ni i z toho důvodu odpovídá, nemůže se úspěšně 

domáhat náhrady škody vůči škůdci i tato třetí osoba. 

 

 V první řadě soud izoluje občanskoprávně relevantní následek, tj. škodu jako 

majetkovou újmu vyjádřitelnou v penězích. Při újmě na zdraví se soud kromě 

majetkové škody zaměřuje i na imateriální újmy. 

 

 Po izolaci škody, resp. imateriální újmy, musí soud izolovat i její občanskoprávně 

relevantní příčinu. Z celého univerzálního komplexu příčin, které časově předcházely 

vzniku následku, je třeba izolovat jenom ty příčiny, se kterými občanské právo 

                                                
23 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 406 
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odpovědnost za škodu spojuje. Takovými příčinami jsou protiprávní úkon nebo 

zákonem kvalifikovaná škodní událost. 

 

 Jako třetí krok musí soud posoudit otázku, zda právě tento izolovaný protiprávní 

úkon (zákonem kvalifikovaná škodní událost), který vzniku škody časově předcházel, je 

zároveň skutečně právně relevantní příčnou vzniklé škody. Jinak řečeno, soud zjišťuje, 

jestli by bez daného protiprávního úkonu anebo zákonem kvalifikované škodní události 

ke škodě jinak nedošlo. 

 

 Občanský zákoník podstatu příčinné souvislosti nijak nevymezuje. Její podstatu se 

ale snaží objasnit řada teorií o příčinné souvislosti, které teorie práva dovodila 

v důsledku různých potíží v konkrétních případech praxe. Lze říci, že existují dvě hlavní 

teorie příčinné souvislosti24, a to: 

a) teorie podmínky (conditio sine qua non), 

b) teorie adekvátní příčinné souvislosti. 

 

 Na základě teorie podmínky existuje příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem 

(škodní událostí) a škodou jenom v případě, že bez daného protiprávního úkonu by 

škoda nenastala. Tato teorie předpokládá, že protiprávních úkonů (škodných událostí) je 

více, přičemž všechny jsou si jako příčiny rovny, protože bez žádné z nich by ke škodě 

jako jejich následku nedošlo. Tato teorie se uplatňuje hlavně v trestním právu, kde je 

trestněprávní odpovědnost založena výlučně na principu zavinění. Zavinění je u této 

teorie potřebný korektiv, protože v konkrétních případech omezuje trestněprávní 

odpovědnost jenom za ty následky, které pachatel zavinil. 

 

 V občanském právu na rozdíl od trestního práva kromě subjektivní odpovědnosti 

známe i odpovědnost objektivní neboli odpovědnost bez zavinění, kde se nemůže výše 

zmíněný korektiv teorie podmínky uplatnit. Proto se v občanském právu používá teorie 

adekvátní příčinnosti. Podle teorie adekvátní příčinné souvislosti je škoda způsobena 

protiprávním úkonem (škodní událostí) jenom tehdy, jestliže protiprávní úkon (škodní 

událost) je nejen podmínkou určité škody, ale zároveň má podle obvyklého chodu věcí a 
                                                
24 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 410-411 
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obecných zkušeností zpravidla za následek způsobení dané škody. Skutečnost, je-li 

určitá podmínka způsobilá podle obvyklého chodu věcí a obecných zkušeností vyvolat 

konkrétní škodu, se musí chápat tak, že škoda a její rozsah musely být pro odpovědný 

subjekt v jeho postavení a v daných poměrech předvídatelné. Předvídatelnost je 

předmětem posuzování ze strany soudů, které vycházejí z objektivního měřítka, tzn., že 

při své úvaze posuzují, zda škoda byla předvídatelná pro každou rozumně se chovající 

osobu, která by se nacházela na místě škůdce v jeho postavení. Je-li tomu tak, je dána 

příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem (škodní událostí) a škodou, a tím i 

nezbytný předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu. 

 

2.5 Zavinění 

 

 Zavinění je subjektivním předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu. Zavinění 

můžeme vymezit jako psychický vztah odpovědného subjektu k jeho vlastnímu úkonu, 

který se příčí objektivnímu právu, a ke škodě jako k následku tohoto protiprávního 

úkonu. Zavinění, jako psychický (vnitřní) vztah, je založeno na spojení prvku vědění 

(spočívajícího ve vědomosti = složka intelektuální/rozumová) a prvku vůle 

(spočívajícího nejen ve chtění, nýbrž i ve srozumění = složka ovládací/volní)25. 

 

 Podle různých kombinací rozumového a volního prvku rozeznáváme dvě formy a 

následné stupně zavinění: 

a) úmysl: 

1) přímý – jednající věděl, že škodu může způsobit a zároveň ji způsobit 

chtěl, 

2) nepřímý (eventuální) – jednající věděl, že škodu může způsobit a pro 

případ, že ji způsobí, byl s tím srozuměn, 

b) nedbalost: 

1) vědomá – jednající věděl, že škodu může způsobit, ale bez přiměřených 

důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí, 

                                                
25 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 117 
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2) nevědomá – jednající ani nevěděl, že škodu může způsobit, ale vzhledem 

k okolnostem a ke svým osobním poměrům o tom vědět měl a mohl. 

 

 Zavinění škůdce musí zahrnovat jeho protiprávní úkon, škodu jako následek tohoto 

protiprávního úkonu a zároveň i příčinnou souvislost mezi protiprávním úkonem a 

způsobenou škodou. 

 

 Aby byl určitý subjekt způsobilý k zaviněnému protiprávnímu úkonu, musí být 

vzhledem ke stavu svého vědomí a vůle schopen posoudit své chování a jeho následky a 

zároveň musí být schopen toto své chování ovládat, a tím jej určovat. Tzn., že musí mít 

způsobilost k zavinění neboli deliktní způsobilost. Proto za škodu nebude odpovídat 

osoba nezletilá anebo osoba postižená duševní poruchou, jestliže není schopna ovládat 

své jednání anebo posoudit jeho následky. V některých případech bude však za takto 

nezpůsobilou osobu odpovídat osoba jiná (např. podle § 422 ObčZ – osoba, která byla 

povinna nad nezpůsobilou osobou vykonávat dohled). 

 

 Zavinění jako jeden z předpokladů vzniku subjektivní odpovědnosti za škodu se 

předpokládá. Tato právní domněnka se však vztahuje pouze na nedbalost, a to jen 

nedbalost nevědomou. Při této úpravě se vychází z toho, že dospělý, duševně zdravý 

člověk má natolik vyvinuté psychické schopnosti, že je schopen rozeznat následek 

svého jednání a své jednání ovládnout, popřípadě od něj upustit26. Právní domněnka 

zavinění se nevztahuje na úmysl, ten musí být poškozeným škůdci vždy prokázán (R 

34/1969). 

 

2.5.1 Zavinění ve formě úmyslu 

 

 Úmyslná forma zavinění je založena na aktivní a kumulativní existenci jak prvku 

vědomí, tak prvku vůle. Dominantní postavení má prvek vůle, tj. chtění výsledku, není-

li tohoto prvku, nemůže vůbec jít o úmysl. Nezbytná je však i existence prvku vědění, 

                                                
26 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1207 
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neboť chtít způsobit škodu anebo být s jejím vznikem srozuměn je vyloučeno, 

nedovede-li si ji škůdce vůbec představit jako možnou27. 

 

 Oba dva stupně úmyslu, tj. úmysl přímý i nepřímý, se zakládají na kumulativní 

existenci jak prvku vědění, tak prvku vůle. Rozdíl mezi nimi je však ve vystupňování 

prvku vůle, neboť u přímého úmyslu musí existovat přímá vůle škůdce (tzn., škůdce 

„chtěl“), zatím co u nepřímého úmyslu postačí existence nepřímé vůle (tzn., škůdce „byl 

srozuměn“). 

 

2.5.2 Zavinění ve formě nedbalosti 

 

 Nedbalost je v první řadě založena na prvku vědění (předvídání). Prvek vůle se při 

nedbalostní formě zavinění vyskytuje rovněž, avšak vůle škůdce tu nesměřuje 

k protiprávnímu výsledku, jako je tomu u úmyslu. Škůdce sice škodu způsobit nechtěl, 

ani nebyl s jejím způsobením srozuměn, ale nevynaložil dostatečné úsilí k zamezení 

vzniku škody, i když její vznik předvídal (vědomá nedbalost), anebo dostatečně 

nepředvídal možnost vzniku škody, i když předvídat měl (nevědomá nedbalost). 

 

 U vědomé nedbalosti je důležitá otázka, jak hodnotit spojení „ bez přiměřených 

důvodů spoléhal“, jestli ve smyslu subjektivním (tj. vzhledem ke zkušenostem a 

znalostem konkrétního odpovědného subjektu) nebo ve smyslu objektivním (tj. 

vzhledem k obecným zkušenostem každé rozumně se chovající osoby). V oblasti 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu se uplatňuje měřítko objektivní, to znamená, že 

nestačí, aby osoba, která se chce zprostit odpovědnosti za škodu, prokázala, že činila 

vše podle svých osobních znalostí a schopností, ale musí prokázat, že se zachovala tak, 

jak by se v dané situaci a za daných okolností, za kterých k protiprávnímu úkonu a 

následné škodě došlo, zachovala každá rozumně se chovající osoba. 

 

 Co se týče nevědomé nedbalosti, ta má blízko k nezaviněné škodě – k tzv. náhodě 

v právním smyslu. Jestliže si daný subjekt neuvědomil možnost způsobení škody a 

                                                
27 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 125 
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vzhledem ke svým osobním poměrům si ji ani uvědomit nemohl a neměl, nelze mu 

přičíst ani nevědomou nedbalost a jde tedy o náhodu v právním smyslu. Za náhodu se 

neodpovídá, resp. odpovídá, ale jenom v případech přísné objektivní odpovědnosti, 

které již byly zmíněny dříve. 

 

 Zákon č. 131/1982 Sb. (jako jedna z novel občanského zákoníku) zavedl do 

občanského zákoníku nový pojem, a to hrubou nedbalost. Hrubá nedbalost je určitým 

zvláštním druhem nedbalosti. Může zahrnovat jak případy vědomé nedbalosti, tak i 

závažné případy nevědomé nedbalosti. O hrubou nedbalost půjde v těch případech, kde 

se nedbalost vztahuje na porušení důležité povinnosti plynoucí z povolání, funkce, 

postavení či přímo z právního předpisu, obecně řečeno tam, kde určitá osoba zjevně 

odmítá respektovat požadavky, které jsou stanoveny pro náležité plnění právních 

povinností28. Trestní zákoník v § 16 odst. 2 chápe hrubou nedbalost tak, že přístup 

pachatele k požadavku opatrnosti svědčí o jeho zřejmé bezohlednosti k chráněným 

zájmům. 

 

                                                
28 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 418 
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3. Prevence škod 

 

 Princip občanskoprávní prevence neboli předcházení škodám je jedním ze stěžejních 

principů uplatňujících se v oblasti úpravy občanskoprávních vztahů a tím samozřejmě i 

v oblasti úpravy odpovědnosti za škodu. Princip prevence úzce souvisí s dalšími 

zásadami občanského práva, jako jsou zásada právní jistoty, zásada nikomu neškodit, 

zásada na úkor jiného se bezdůvodně neobohacovat, zásada ochrany dobré víry, a 

rovněž navazuje na požadavek chování se v souladu s dobrými mravy. 

 

 Každé ohrožení nebo porušení občanskoprávních povinností je obvykle spojeno 

s nepříznivými majetkovými či nemajetkovými újmami na zdraví, majetku, přírodě a 

životním prostředí a z toho důvodu se každé takovéto ohrožení anebo porušení stává 

v konkrétním případě více či méně společensky nežádoucím. Právě proto je kladen 

důraz na předcházení takovému ohrožení či porušení občanskoprávních povinností 

neboli na občanskoprávní prevenci, což je založeno na obecně uznávané myšlence, že je 

lepší škodám přecházet než je následně nahrazovat29. 

 

 Občanskoprávní prevenci lze charakterizovat jako způsob předcházení ohrožení či 

porušení právních vztahů, jejichž ochranu uskutečňují a zabezpečují normy občanského 

práva, zejména normy občanského zákoníku30. 

 

 Princip prevence je zdůrazněn především v první hlavě šesté části občanského 

zákoníku s názvem „Předcházení hrozícím škodám“ v rámci úpravy odpovědnosti za 

škodu jako jeden z nejvýraznějších principů, jež ovládají úpravu občanskoprávních 

vztahů. 

 

 Právní úprava prevence škod v občanském právu působí na účastníky 

občanskoprávních vztahů dvojím způsobem, a to jak ve smyslu všeobecné – generální 

prevence (což znamená odvrácení všech fyzických a právnických osob od porušování 

                                                
29 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 365 
30 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 10 
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právních povinností majících za následek vznik škod), tak ve smyslu zvláštní – 

konkrétní prevence (spočívající v provedení speciálního opatření fyzické nebo 

právnické osoby k odvrácení již hrozící konkrétní škody). 

 

3.1 Generální prevence škod 

 

 Působení úpravy předcházení škodám ve smyslu všeobecné (generální) prevence se 

uskutečňuje především přímým uložením obecné právní povinnosti každé fyzické a 

právnické osobě v § 415 ObčZ počínat si vždy natolik pozorně, bedlivě a ohleduplně, 

aby nedocházelo nejen ke škodám vůbec, nýbrž ani ke zvětšení jejich rozsahu na zdraví, 

životě, majetku, přírodě či životním prostředí. Má se tím na mysli jednak právní 

povinnost každého chovat se tak, aby škoda nevznikla jemu, jednak i tak, aby škoda 

nevznikla jinému31. Jde o povinnost zachovávat běžnou míru opatrnosti, nikoli o 

neomezenou povinnost předvídat veškeré možné budoucí škody, jak vyplývá i 

z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 618/2001: „Podle § 415 ObčZ je 

každý povinen zachovávat vždy takový stupeň pozornosti, který lze po něm vzhledem 

ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který je způsobilý zabránit či 

alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, zdraví či majetku; toto 

ustanovení však neukládá povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody.“ 

 

 Obecná prevenční povinnost je závaznou právní povinností každého dodržovat 

nejen povinnosti uložené právními předpisy a povinnosti převzaté smluvně, ale i bez 

konkrétně stanoveného pravidla chování počínat si natolik obezřetně, aby jednáním či 

opomenutím nevznikla škoda32. Osoba (fyzická či právnická), které nerespektuje takto 

zákonem stanovenou obecnou právní povinnost předcházet vzniku škod a zvětšování 

jejich rozsahu, jedná beze sporu protiprávně (neboli v rozporu s objektivním právem). 

Proto při splnění dalších zákonných předpokladů bude tato osoba odpovídat podle § 420 

a n. ObčZ za škodu, která v důsledku jejího protiprávního jednání vznikne. 

 
                                                
31 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 777 
32 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1187 
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 Při úpravě generální prevence je zároveň důležité i rozvedení obecné právní 

povinnosti stanovené v § 415 ObčZ do konkretizovaných právních povinností 

stanovených zvláštními právními předpisy formou příkazů a zákazů s přihlédnutím 

k různým situacím v jednotlivých oblastech společenského života (například v oblasti 

zdravotnictví, sportu, stavebnictví, pozemních komunikací, zemědělství atd.).  

V případě, že zvláštní právní předpisy nestanoví pro určitou oblast společenského života 

žádnou takto konkretizovanou právní povinnost, subsidiárně se použije již zmíněná 

obecná právní povinnost předcházení škodám zakotvená v § 415 ObčZ. 

 

 K důslednému působení generální prevence je dále nezbytné stanovení sankce a 

v případě naplnění zákonných předpokladů i následná realizace odpovědnosti za 

způsobenou škodu předpokládaná v sankční normě, jelikož již samo vědomí hrozby 

odpovědnosti a zároveň vědomí, že v případě porušení právních povinností se tato 

hrozba promění v odpovědnost, působí na chování a rozhodování subjektů občanského 

práva preventivně. Avšak nejen hrozící, ale i již realizovaná odpovědnost za škodu 

působí na subjekty občanského práva preventivně. V první řadě působí realizace 

občanskoprávní odpovědnosti preventivně vůči těm, kteří jsou jí postiženi. Tyto osoby 

jsou realizací odpovědnosti motivovány k tomu, aby v budoucnosti věnovaly náležitou 

pozornost souladu svého chování s právem. V druhé řadě působí realizovaná 

odpovědnost prostřednictvím postižené osoby preventivně na všechny ostatní subjekty 

občanského práva a motivuje je k chování podle práva. 

 

 Protiprávnost jednání z hlediska nedodržení obecné prevenční povinnosti dovodila 

soudní praxe i v případech, kdy právní norma neupravuje přímo počínání v různých 

oblastech společenského života, a značně tak rozšířila výklad § 415 ObčZ. Proto je 

namístě uvést několik zajímavých příkladů z judikatury, ve kterých se bude § 415 ObčZ 

aplikovat. 

 

 Podle rozhodnutí R 16/1980 i nedodržení pravidel sportovní hry spočívající 

v použití pravidly nedovoleného způsobu hry, je nutné posoudit jako jednání odporující 

povinnosti počínat si tak, aby nedocházeno ke škodám na zdraví (tj. podle § 415 ObčZ); 

v důsledku toho jde o porušení právní povinnosti, jež zakládá odpovědnost za škodu 
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podle § 420 odst. 1 ObčZ. Srovnatelným je i rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 1960/2002, 

které hovoří, že úder soupeře v rozporu s pravidly karate, kterým byla zasaženému 

způsobena škoda na zdraví, rovněž představuje porušení obecné prevenční povinnosti. 

 

 Soudní praxe v rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 142/2004 dovodila odpovědnost 

chovatele zvířete za škodu, kterou zvíře uniklé na veřejnou komunikaci způsobilo, bez 

ohledu na to, jakou formu opatření směrujícího k zamezení úniku svého zvířete zvolil. 

Dozoru nad zvířetem se týká i rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 3117/2006, kterým bylo 

vysloveno, že v místě zvýšeného výskytu a pohybu osob je chovatel povinen (v souladu 

s § 415 ObčZ) zajistit svého psa takovým způsobem, aby zabezpečil ochranu okolí a 

aby minimalizoval riziko kontaktu psa s další osobou, a to i v případě, že útok psa byl 

reakcí na počínání kolemjdoucího dítěte. 

 

 Obecná právní povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, se uplatní i u 

vlastníků nemovitostí. Na základě rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2471/2000 tato 

povinnost pro vlastníka nemovitosti znamená povinnost počínat si při užívání a správě 

svého majetku tak, aby jeho stav nezpůsobil škodu jinému. To znamená, že je povinen 

dbát na to, aby na jeho pozemku byla provedena opatření zamezující anebo snižující 

možnost vzniku škody, např. pádem stromu na sousední pozemek. Dodržení povinností 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, znamená pečovat též o to, aby byla 

provedena opatření zamezující či snižující možnost sesuvu sněhu a pádu ze střechy 

domu na veřejně přístupná místa, anebo alespoň na možnost takového nebezpečí 

upozornit; v opačném případě vzniká u vlastníka domu odpovědnost za škodu 

způsobenou tím, že tuto povinnost nesplnil (z rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2264/2000). 

 

 Porušení obecné prevenční povinnosti se dopustí i rodič, kterému bylo dítě svěřeno 

do výchovy, v případě, že včasně neinformuje druhého rodiče o existenci objektivní 

překážky (typicky onemocnění dítěte) bránící uskutečnění styku s nezletilcem. Bude tak 

odpovídat za škodu, která druhému rodiči vznikla v důsledku zmaření styku s dítětem 

(rozhodnutí R 12/1990, stejně i rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2289/2002). 
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 Obecná prevenční povinnost zachycuje rovněž případy, kdy při jednání o uzavření 

smlouvy jedna ze stran bezdůvodně odmítne smlouvu uzavřít a dalším stranám, které 

jednaly v dobré víře, vznikne majetková újma. Odpovědnost za škodu, která vznikla 

porušením předsmluvní povinnosti, tj. v důsledku bezdůvodného ukončení jednání o 

uzavření smlouvy, se bude posuzovat podle ustanovení § 415 a § 420 ObčZ (rozhodnutí 

R 82/2007). 

 

3.2 Zvláštní prevence škod 

 

 Zkušenosti praxe ukazují, že ani obecně uložená právní povinnost předcházení 

škodám, ani existující hrozba (případně realizace) sankce, zpravidla nepostačují k tomu, 

aby se někteří účastníci občanskoprávních vztahů vyvarovali působení škod. Proto za 

účelem posílení preventivní funkce občanskoprávní úpravy odpovědnosti za škodu 

stanovuje občanský zákoník v ustanovení § 417 odst. 1 zvláštní právní povinnost k 

odvrácení škody tomu, komu již hrozí, a to způsobem přiměřeným okolnostem 

ohrožení. Hrozba škody musí být v daném případě reálná a bezprostřední. Tato zvláštní 

prevenční právní povinnost zahrnuje mimo povinnosti zakročit k odvrácení přímo 

hrozící škody na zdraví, životě, majetku nebo životním prostředí i povinnost zakročit ke 

zmírnění rozsahu již nastalé škody a tak tuto škodu minimalizovat. Ustanovení § 417 

odst. 1 ObčZ se nedotýká jen vztahu ohroženého vůči jiné osobě (ohrožovateli), ale i 

situací, kdy hrozba škody vzniká ve sféře samotného ohroženého; škoda tu není blíže 

specifikována, jde tedy o právní povinnost bránit škodě bez zřetele na její rozsah33. 

 

 Povinnost zakročit proti hrozící škodě musíme posuzovat z objektivního hlediska, 

tzn., jak by se za daných okolností konkrétního případu zachoval každý rozumně 

uvažující ohrožený. Ten, komu škoda hrozí (ohrožený), má povinnost aktivně zakročit 

k odvrácení škody způsobem, který je přiměřený konkrétním okolnostem daného 

případu, tj. tak, aby jím zvolené opatření odpovídalo zejména druhu a intenzitě 

ohrožení, situaci, která byla ohrožením vyvolána, případně možnostem a schopnostem 

ohroženého (rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 1360/2003). V případě, že i navzdory 
                                                
33 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 781 
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provedenému preventivnímu zákroku vznikne ohroženému škoda, má ohrožený nárok 

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

V opačném případě, kdy si ohrožený nesplní svoji zákonní prevenční povinnost a dojde 

tak ke vzniku škody, přichází podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 

2471/2000 do úvahy jeho spoluodpovědnost za vzniklou škodu neboli spoluzavinění 

poškozeného podle § 441 ObčZ, tzn., že škodu si ponese zčásti anebo zcela sám. 

 

 Jde-li o vážné ohrožení zdraví, života, majetku, přírody, či životního prostředí, má 

ohrožený na základě § 417 odst. 2 ObčZ právo domáhat se u soudu, aby byla 

ohrožovateli soudem uložena povinnost k provedení vhodných a přiměřených opatření 

k odvrácení hrozící škody. Vhodným a přiměřeným opatřením může být uložení 

povinnosti zdržet se určitého jednání, z kterého může vzniknout škoda (povinnost 

pasivní), nebo uložení povinnosti uskutečnit určitý aktivní zákrok k odvrácení vážné 

hrozící škody (povinnost aktivní) anebo eventuelně kombinované opatření obojí 

povahy. Na základě rozhodnutí R 3/1988 není vyloučeno uložit vlastníkovi i odstranění 

věci (např. stromu), lze-li to považovat za opatření vhodné a přiměřené k odvrácení 

hrozící škody. Škoda, jejíž odvrácení je požadováno, musí hrozit na majetku anebo na 

zdraví; aplikace § 417 odst. 2 ObčZ nepřichází v úvahu např. při rušení sousedů hrou na 

klavír v důsledku nedostatečné izolace bytu (R 3/88)34. 

 

 Zmíněné právo ohroženého obrátit se na soud má rovněž preventivní povahu (jde o 

tzv. soudní – kvalifikovanou prevenci škod), nakolik jeho uplatnění vyvolává včasný 

zákrok ze strany soudu, který svým rozhodnutím donucuje ohrožovatele k chování 

respektujícímu požadavky prevence35. 

 

 Pro poskytnutí ochrany podle § 417 odst. 2 ObčZ není podmínkou, aby vznik škody 

hrozil bezprostředně, postačí, jde-li zatím jen o ohrožení, avšak vážné, v jehož důsledku 

škoda vznikne v budoucnu36. Na základě rozhodnutí NS sp. zn. 22 Cdo 2824/2000 

žaloba na odvrácení hrozící škody může být úspěšná jen tehdy, když je tu vážné 

                                                
34 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 782 
35 Švestka, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Academia, Praha, 1966, str. 23 
36 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1192; R 65/1972; NS sp. zn. 22 Cdo 1599/99 
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ohrožení v době rozhodování soudu; je třeba, aby k jednání žalovaného, z kterého 

ohrožení plyne, již došlo anebo aby alespoň bylo prokázáno, že žalovaný takto hodlá 

jednat; nestačí jenom možnost, že by žalovaný takto možná mohl jednat v budoucnu. 

 

 Povinnou osobou podle § 417 odst. 2 ObčZ je ten, z jehož jednání ohrožení vzniklo. 

Není tedy možné uložit provedení vhodných a přiměřených opatření na věci, k níž 

ohrožovateli nenáleží vlastnické právo (rozhodnutí R 3/1988). 

 

 V případě, že ten, kdo podle § 417 ObčZ odvracel hrozící škodu, sám utrpěl škodu 

na svých věcech nebo na svém zdraví, má tento na základě § 419 ObčZ kromě nároku 

na náhradu účelně vynaložených nákladů i nárok na náhradu škody, kterou utrpěl, a to 

nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena. Škodou může být např. 

poškozený oděv zakročujícího, zatímco náklady se rozumí např. to, co zakročující 

vynaložil při záchraně cizího majetku jeho přemístěním jinam. Nárok na náhradu účelně 

vynaložených nákladů a na náhradu škody může ohrožený uplatňovat nejen vůči tomu, 

kdo prevenční zákrok odvracejícího vyvolal, ale i vůči tomu, v jehož zájmu bylo ze 

strany odvracejícího preventivně jednáno – na jejich straně by šlo o odpovědnost 

společnou a nerozdílnou37. 

 

                                                
37 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 373 
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4. Reparace, satisfakce, represe 

 

4.1 Reparace, satisfakce 

 

 Princip reparace neboli princip plné náhrady škody náleží k předním zásadám nejen 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu, ale i občanského práva jako celku. 

 

 V případech, kdy vznikne škoda, musí občanskoprávní úprava odpovědnosti za 

škodu zajistit plnou náhradu škodlivých následků, které v důsledku protiprávního úkonu 

nebo škodní události vznikly na občanskoprávních vztazích, a zabezpečit jim tak 

účinnou právní ochranu. Pomocí úpravy odpovědnosti za škodu tak zjistíme, kdo je jako 

poškozený oprávněn k náhradě škody, za jakých předpokladů, v jakém rozsahu a jakým 

způsobem a na kom jako na odpovědném subjektu, je poškozený oprávněn domáhat se 

náhrady škody. 

 

 Princip reparace spočívá v tom, že poškozenému bude plně nahrazena celá škůdcem 

způsobená majetková škoda, a to jedním ze dvou způsobů – buď formou náhrady 

v penězích neboli kompenzace, anebo formou náhrady in natura neboli restituce 

(uvedení věci do původního stavu). Zásada plné náhrady škody (reparace) není závislá 

na formě nebo stupni zavinění, tzn., že není rozhodné, zda poškozenému byla 

způsobena škoda v důsledku nedbalostního nebo úmyslného úkonu škůdce, anebo 

v důsledku zákonem stanovené škodní události bez zavinění škůdce38. 

 

 Dojde-li ke vzniku škody na zdraví, poskytuje se poškozenému i jednorázové 

peněžité odškodnění za vytrpěné bolesti a za ztížení společenského uplatnění, čili 

odškodnění za způsobenou nemajetkovou újmu. V takovém případě hovoříme o 

principu materiální satisfakce neboli zadostiučinění. 

 

                                                
38 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 379 
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 Zmíněné principy reparace a satisfakce uplatňované v oblasti občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu působí nejen ve svém typickém základním smyslu, kterým je 

zabezpečení plné náhrady škody nebo odškodnění, ale i ve smyslu prevence, protože 

škůdci uložená povinnost k náhradě způsobené škody motivuje nejen škůdce 

samotného, ale jeho prostřednictvím i další osoby k dobrovolnému dodržování právních 

povinností, a tím vlastně k předcházení škodám.  

 

4.2 Represe 

 

 V některých státech jako např. USA nebo Velká Británie je v oblasti úpravy 

odpovědnosti za škodu uplatňován i princip represe, tzv. represivní (rovněž punitivní 

nebo sankční) náhrada škody (USA - punitive damages, Velká Británie – exemplary 

damages). Platné české občanské právo naproti tomu až na výjimky (např. úroky, 

poplatky z prodlení) přenechává represivní funkci právu trestnímu a správnímu. 

 

 Z podstaty principu reparace plyne potřeba odstranit škodu způsobenou 

poškozenému v plné míře a zavést tak stav, jaký byl před způsobením škody. Náhradou 

škody se však nemá poškozenému poskytovat nějaký prospěch navíc nad rámec 

způsobené škody. Úkolem českého občanského práva je tak vzniklou škodu reparovat, 

nikoli trestat. Náhradu škody nelze podle platného českého práva uložit jako trest nebo 

trestní postih, protože české soukromé právo sankční funkci náhrady škody nezná. 

Takováto sankční funkce je dnes v rozporu se základními principy českého práva, 

nakolik pravomoc trestat má jen stát prostřednictvím práva veřejného, naopak v 

soukromém právu se má odškodňovat vzniklá škoda a ušlý zisk, tedy základní funkcí 

občanskoprávní náhrady škody je funkce reparační nikoli represivní. 
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5. Společná odpovědnost více škůdců 

 

 Společná odpovědnost upravená v § 438 ObčZ je dalším z principů odpovědnosti za 

škodu v občanském právu. Tento princip spočívá v tom, že způsobilo-li škodu více 

škůdců, odpovídají za ni společně. Přitom není rozhodné, jestli škoda vznikla společnou 

kumulativní činností více škůdců (v tom případě jde o spoluzavinění, kdy u každého 

škůdce jde nejen o jeho psychický vztah k vlastnímu protiprávnímu úkonu a ke škodě, 

ale zároveň o psychický vztah k protiprávním úkonům ostatních osob, které se účastní 

na vzniku škody – v trestním právu označováno jako spolupachatelství, případně 

účastenství) nebo činností více škůdců na sobě vzájemně nezávislou, která však ve svém 

výsledku vedla ke vzniku jedné a téže škody (tzv. souběžné – konkurující zavinění)39. 

Předpokladem vzniku společné odpovědnosti je existence příčinné souvislosti mezi 

jednáním každého ze škůdců a škodlivým následkem, který z jejich jednání vznikl a za 

který je požadována náhrada. Zároveň u spoluzavinění ani souběžného zavinění není 

pro vznik společné odpovědnosti za způsobenou škodu rozhodující odlišná forma anebo 

stupeň zavinění každého z více škůdců, nakolik podle soudní praxe (R III/1967, s. 57) 

společná odpovědnost vzniká nejen tam, kde na straně škůdců jde o úmyslné 

spoluzavinění či spoluzavinění z nedbalosti, nýbrž i tam, kde u jednoho škůdce půjde o 

úmyslné způsobení škody a u druhého škůdce o způsobení škody z nedbalosti. 

 

 Společná odpovědnost více škůdců se může vyskytovat ve dvou formách, a to jako 

odpovědnost společná a nerozdílná (tzv. solidární odpovědnost) anebo odpovědnost 

dělená (dílčí, individuální). 

 

5.1 Odpovědnost společná a nerozdílná 

 

 S ohledem na zabezpečení účinné ochrany poškozených se na základě § 438 odst. 1 

ObčZ v právních vztazích odpovědnosti za škodu jako základní princip společné 

odpovědnosti uplatňuje princip solidární odpovědnosti, tzn., způsobilo-li škodu více 

                                                
39 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 425 
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škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Na základě judikatury (R 45/1986, s. 

199) se uložení povinnosti nahradit škodu společně a nerozdílně odůvodňuje tím, že jde 

o společnou odpovědnost a že nejsou dány podmínky pro výjimečné použití ustanovení 

o tzv. dělené odpovědnosti (§ 438 odst. 2 ObčZ). Podle ustanovení § 439 ObčZ se 

škůdci solidárně odpovídající za jednu a tutéž škodu mezi sebou vypořádávají podle 

jejich účasti na způsobení vzniklé škody; toto ustanovení však představuje jenom vnitřní 

úpravu poměrů škůdců, která se navenek nedotýká jejich celkové povinnosti ve vztahu 

k poškozenému (rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 845/2000). 

 

 Když více škůdců odpovídá za jednu a tutéž škodu společně a nerozdílně, může se 

poškozený domáhat náhrady škody na kterémkoliv z nich. Ten škůdce, na němž 

poškozený požaduje náhradu celé škody, nemůže požadavek poškozeného odmítnout a 

odkázat ho s náhradou dalších dílů škody na ostatní škůdce. Princip solidární 

odpovědnosti tak poškozenému poskytuje lepší možnosti domoci se náhrady škody, 

nakolik si může vybrat, vůči kterému za škůdců bude nárok na náhradu škody 

uplatňovat (může si např. vybrat takového škůdce, který je zpomezi všech nejvíce 

solventní a bude tak schopen ze svých prostředků nahradit celou škodu). V praxi tak 

může dojít k situaci, kdy jeden z několika solidárně zavázaných škůdců nahradil 

poškozenému celou škodu, a tedy uspokojil nárok poškozeného na náhradu škody ve 

větší míře, než jak připadalo na jeho podíl. V souladu s § 439 ObčZ má v takovém 

případě škůdce, který uspokojil nárok poškozeného ve vyšší míře, než jak připadalo na 

jeho podíl, právo tzv. rozvrhového regresu40 (následného postihu) vůči ostatním 

solidárně odpovídajícím škůdcům. 

 

 Pravomocné rozhodnutí o povinnosti jednoho ze solidárně odpovídajících škůdců 

nahradit poškozenému škodu nezakládá překážku věci rozsouzené pro řízení o náhradu 

téže škody proti ostatním solidárně odpovídajícím škůdcům. To znamená, že i poté, co 

bylo rozhodnuto o povinnosti jednoho ze škůdců k náhradě škody, lze se s úspěchem 

domáhat u soudu náhrady škody i proti dalšímu solidárně odpovědnému škůdci (R 

3/1969); tímto způsobem je však možné postupovat jenom do okamžiku, kdy je nárok 

                                                
40 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 955 
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poškozeného na náhradu škody zcela uspokojen, nakolik podle § 559 ObčZ splněním 

dluhu pohledávka věřitele zaniká41. 

 

 V souvislosti s výkladem solidární odpovědnosti lze zmínit případ ze soudní praxe 

(R 11/1982), kdy škoda byla způsobena dvěma subjekty, přičemž jeden z nich odpovídá 

podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu a druhý podle 

ustanovení zákoníku práce o odškodňování pracovních úrazů. Nakolik zákoník práce 

nezná solidární odpovědnost za škodu, soud tu nemůže uložit žalovaným povinnost 

nahradit škodu společně a nerozdílně (tj. vyslovit solidární odpovědnost); může však 

vyslovit, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost 

druhého žalovaného. Na základě takového výroku rozhodnutí je potom možné 

prostřednictvím výkonu rozhodnutí vymoci celou pohledávku i jenom na jednom z nich 

(R 56/1995). 

 

5.2 Odpovědnost dělená 

 

 Na základě § 438 odst. 2 ObčZ může soud v odůvodněných případech rozhodnout, 

že škůdci, kteří společně způsobili škodu, za ni odpovídají jenom podle své individuální 

účasti na způsobení škody. Podíl jednotlivých škůdců na náhradě škody se určí podle 

poměru, v jakém se každý z nich účastnil na vzniku škody, tj. v případě subjektivní 

odpovědnosti bude podstatným hlediskem forma zavinění, kdežto u objektivní 

odpovědnosti se bude zkoumat hlavně míra a závažnost účasti na způsobení škody. 

 

 Podle soudní judikatury (R 80/1985) je úprava společné a nerozdílné odpovědnosti 

za škodu zásadou a tzv. dělená náhrada škody je jenom výjimkou. Proto v případech, 

kdy soud s ohledem na zvláštní povahu a konkrétní okolnosti daného případu dojde 

k rozhodnutí o aplikaci ustanovení § 438 odst. 2 ObčZ o dělené odpovědnosti, musí být 

takové rozhodnutí vždy podrobně a přesvědčivě odůvodněné. 

 

                                                
41 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1271 
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 Pokud by se vyslovením dělené odpovědnosti značně zhoršila možnost poškozeného 

domoci se uspokojení nároku na náhradu škodu, nepůjde pro soud o případ, který by 

odůvodňoval vyslovení dělené odpovědnosti. Podle soudní praxe je důvodem pro 

rozhodnutí o dělené odpovědnosti skutečnost, že účast jednoho ze škůdců na způsobení 

škody je jenom nepatrná ve srovnání s účastí ostatních škůdců. 

 

 Soud musí v každém konkrétním případě zkoumat, zda nejde o odůvodněný případ, 

který umožňuje vyslovení dělené odpovědnosti. Proto může soud o dělené odpovědnosti 

více škůdců rozhodnout i tam, kde žalobce navrhoval vyslovení solidární odpovědnosti. 

V takovém případě ve svém rozhodnutí uloží jednotlivým škůdcům platební povinnost a 

návrh na vyslovení solidární odpovědnosti zamítne42. 

 

                                                
42 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1272 
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6. Spolupůsobení poškozeného 

 

 V reálném životě se poměrně často vyskytují rovněž případy, kdy se na vzniku 

škody nějakým způsobem podílel i sám poškozený. V takové situaci by bylo 

nespravedlivé, kdyby za celou škodu odpovídal jenom škůdce, tedy osoba odlišná od 

poškozeného. Proto občanský zákoník v § 441 obsahuje úpravu institutu zavinění anebo 

spoluzavinění (spolupůsobení, spoluodpovědnosti) poškozeného. 

 

6.1 Výlučné zavinění poškozeného 

 

 Byla-li škoda způsobena výlučně zaviněním poškozeného (tj. účast poškozeného na 

způsobení vlastní škody byla jedinou výlučnou příčinou vzniku škody), nese ji ve své 

majetkové sféře celou sám. Nemůže se dožadovat náhrady škody na žádné jiné osobě, 

nakolik poškozený je zároveň jediným škůdcem odpovídajícím za škodu. 

 

 Podle soudní judikatury (rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 1427/2001) nese poškozený 

celou škodu sám i v případě, že škoda vznikla výlučně následkem jednání poškozeného, 

jemuž pro nedostatek schopnosti ovládnout své jednání a posoudit jeho následky nelze 

přičítat zavinění. 

 

6.2 Spoluzavinění poškozeného 

 

 Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, přičemž není rozhodná 

forma jeho zavinění (úmysl/nedbalost), nese ji ve své majetkové sféře poměrně podle 

své účasti na způsobení škody, tedy podle závažnosti jeho chování, které přispělo ke 

vzniku škody. Není přitom rozhodující, zda poškozený spolupůsobil již při vzniku 

škody anebo až při zvětšení jejího rozsahu. V tom rozsahu, v jakém se na způsobení 

škody podílel poškozený, je pro nedostatek příčinné souvislosti vyloučena odpovědnost 

škůdce (srov. rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2233/99). Spoluzavinění se na rozdíl od 

zavinění nepředpokládá, tzn., že musí být poškozenému vždy prokázáno. 
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 Ke spoluzavinění poškozeného přihlíží soud v občanském soudním řízení o náhradě 

škody i bez návrhu, tj. z úřední povinnosti, nakolik z judikatury (R 22/1979, s. 204) 

plyne, že soud je povinen i bez návrhu zkoumat, zda jsou dány důvody pro omezení 

odpovědnosti žalovaného v důsledku spoluzavinění poškozeného. 

 

 Zavinění poškozeného, které spolupůsobilo při vzniku škody, může mít povahu jak 

úmyslného, tak i nedbalostního úkonu. O spoluzavinění poškozeného ve formě úmyslu 

půjde např. tam, kde poškozený úmyslně vyprovokoval škůdce ke způsobení škody (tj. 

úmyslně spolupůsobil při samotném vzniku škody) anebo např. tam, kde poškozený, 

kterému byla škůdcem způsobena škoda na zdraví, úmyslně koná tak, aby přispěl 

k prodloužení jejího léčení a tím k zvětšení jejího rozsahu (tj. úmyslně spolupůsobil při 

zvětšení rozsahu škody). O nedbalostním spoluzavinění poškozeného hovoříme např. 

při nepozorném přecházení chodce přes silnici, kdy v důsledku střetu s automobilem 

utrpěl škodu na zdraví (tj. spoluzavinil samotný vznik škody) anebo např. v případě, 

kdy poškozený při léčení újmy na zdraví způsobené škůdcem lehkomyslně nedbal 

pokynů ošetřujícího lékaře a podstatně tak prodloužil dobu svého léčení (tj. z nedbalosti 

přispěl k zvětšení rozsahu škůdcem způsobené škody). 

 

 V případech spoluzavinění poškozeného je důležité i zodpovězení otázky 

vzájemného vztahu úmyslného škodného jednání škůdce a nedbalostního spoluzavinění 

poškozeného. Malá část občanskoprávní teorie hovoří o tzv. pohlcení nedbalosti 

poškozeného úmyslem škůdce, což znamená, že úmyslné způsobení škody odpovědným 

subjektem vylučuje uplatnění nedbalosti poškozeného. Většina občanskoprávní teorie43 

a hlavně občanskoprávní soudní praxe (R III/1967, s. 58) zastává naopak názor, že 

ustanovení § 441 ObčZ nevylučuje možnost spoluzavinění poškozeného ani při škodě 

způsobené škůdcem úmyslně. Avšak v případech, kdy škůdce způsobil škodu úmyslně a 

poškozený ji spoluzavinil z nedbalosti, bude zpravidla nedbalost poškozeného v poměru 

k úmyslnému zavinění škůdce tak nepatrná, že aplikace § 441 ObčZ (tj. poměrné 

snížení náhrady škody v důsledku zavinění poškozeného) nebude přicházet v úvahu (R 

9/1977 i R III/1967, s. 58). 
                                                
43 Např. Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 
2009 
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 Při určování rozsahu náhrady škody je třeba brát v úvahu i spoluzavinění toho, od 

něhož odvozují svůj nárok pozůstalí poškozeného. Podle soudní judikatury (R 30/1957) 

spoluzavinil-li ten, kdo pečoval o osoby odkázané na něho výživou, svou smrt, je nutno 

při posuzování rozsahu nároku těchto osob proti škůdci použít ustanovení občanského 

zákoníku o spoluzavinění poškozeného. 

 

 Zákon neřeší případy, kdy se na vzniku škody spolupodílela osoba nezpůsobilá 

k zavinění, např. dítě anebo osoba trpící duševní poruchou. V soudní judikatuře (R 

3/1984, s. 33) převládá názor, že i úkon, který není možné nezpůsobilému poškozenému 

přičíst k zavinění, snižuje škůdcovu odpovědnost. Jde tady o tzv. spolupůsobení 

(spolupřispění) poškozeného. Určení podílů připadajících na škůdce a poškozeného 

nezpůsobilého k zavinění se provede s použitím § 441 ObčZ per analogiam. 

 

 Soudní praxe (R 28/1973, R 15/2004) dospěla rovněž k závěru, že ustanovení § 441 

ObčZ o zavinění poškozeného lze aplikovat i v případech objektivní odpovědnosti44. 

 

 Lze tedy dovodit, že právně významné je nejenom spoluzavinění poškozeného, 

nýbrž i každé spolupůsobení, spoluúčast či spolupřispění poškozeného ke vzniku škody. 

 

                                                
44 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 961 
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7. Náhrada škody 

 

 Náhrada škody je další neoddělitelnou součástí institutu odpovědnosti za škodu. 

V případě, že škůdce při splnění předpokladů stanovených zákonem odpovídá za 

způsobenou škodu, má zároveň povinnost k náhradě jím způsobené škody vůči 

poškozenému. Podstatou náhrady škody je tedy odstranění anebo alespoň zmírnění 

následků, které byly škodou poškozenému způsobeny. Institut náhrady škody by měl 

poškozenému umožnit obnovení stavu, jaký tu byl před vznikem škody. 

 

 Na základě § 574 ObčZ se nelze práva na náhradu škody předem vzdát. Proto 

případná dohoda, kterou by se poškozený vzdal práva na náhradu škody, jež může v 

budoucnosti teprve vzniknout, by byla neplatná. Naopak v případě, že právo na náhradu 

škody již vzniklo, neexistuje žádná překážka, aby se poškozený na základě písemné 

dohody se škůdcem vzdal vzniklého práva na náhradu škody, anebo aby jej vůči škůdci 

vůbec neuplatnil. 

 

 Občanský zákoník rozlišuje různé způsoby náhrady škody podle toho, zda se jedná o 

škodu způsobenou na majetku anebo o škodu, resp. újmu způsobenou na zdraví anebo 

na životě fyzické osoby. 

 

7.1 Náhrada škody na majetku 

 

7.1.1 Rozsah náhrady majetkové škody 

 

 Pojem rozsah náhrady škody znamená, kolik (jaký objem) má škůdce poškozenému 

nahradit. Při škodě způsobené na majetku (movitém, či nemovitém) se poškozenému 

nahrazuje jak skutečná škoda, tak to, co poškozenému ušlo, neboli ušlý zisk. 

 

 Při určení výše škody na majetku se na základě § 443 Občanského zákoníku vychází 

z ceny majetku v době jeho poškození. Touto cenou je třeba rozumět obvyklou cenu ve 
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smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů, a prováděcí vyhlášky č. 279/1997 Sb., pokud citovaný zákon nestanoví jiný 

způsob oceňování45. 

 

 Obvyklou cenou se pro účely zákona o oceňování majetku rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu (například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit), vlivy osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího (zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím) ani vliv zvláštní obliby (tj. zvláštní hodnota 

přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim). 

 

 Rozsah náhrady škody musí odpovídat škodě, kterou poškozený skutečně utrpěl a 

musí být spravedlivý jak pro poškozeného, tak pro škůdce. To znamená, že při 

stanovení rozsahu náhrady škody musí být brána v úvahu jak škoda na majetku 

způsobena škůdcem, tak zároveň určité zhodnocení majetku, ke kterému došlo 

v důsledku provedení opravy anebo výměny poškozeného majetku. Dle soudní 

judikatury (R 54/2003) se při stanovení výše škody vzniklé poškozením použité a 

opotřebované věci přihlédne k obvyklé ceně věci v době poškození a k rozsahu 

poškození, přičemž od částky vyjadřující náklady na opravu věci se odečte částka 

odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu. 

 

 Prokázání výše škody v občanském soudním řízení je na poškozeném. Lze-li však 

rozsah náhrady škody zjistit jen s nepoměrnými obtížemi anebo jej nelze zjistit vůbec, 

určí rozsah náhrady škody soud s použitím ustanovení § 136 OSŘ podle své volné 

úvahy s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu. 

 

 Jak již bylo zmíněno dříve, je soud v občanském soudním řízení o náhradě škody 

v souladu s § 135 OSŘ vázán výrokem odsuzujícího rozsudku, v případě, že jednání 
                                                
45 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 429 
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škůdce naplnilo zároveň i znaky trestného činu, za který byl trestním soudem 

pravomocně odsouzen. Podle judikatury (R 22/1979, s. 196) však soud není vázán ve 

smyslu § 135 OSŘ, pokud jde o výši škody. Soud by sice měl vzít v úvahu zjištění 

učiněná v trestním řízení, avšak v občanském soudním řízení musí být podle potřeby 

provedeny další důkazy a soud si musí učinit o výši škody vlastní odpovědný závěr 

podložený úplným zjištěním skutečného stavu věci. 

 

7.1.2 Způsob náhrady majetkové škody 

 

 Primárným způsobem náhrady škody je náhrada škody v penězích (tzv. relutární 

náhrada). Vychází se přitom z předpokladu, že v současných podmínkách si poškozený 

může za poskytnuté peníze rychle a snadno obstarat shodnou náhradní věc a obnovit tak 

stav, jaký tu byl před vznikem škody. Relutární náhrada tak umožní poškozenému 

vytvořit stav, jako kdyby ke škodě vůbec nedošlo. 

 

 V určitých situacích, kdy např. není možné za poskytnuté peníze náhradní věc 

obstarat, může být náhrada škody v penězích nevýhodnou. Proto požádá-li o to 

poškozený a je-li to možné a účelné, umožňuje občanský zákoník nahrazení škody 

uvedením do předešlého stavu (tzv. naturální restituce)46. Tento způsob náhrady škody 

spočívá v tom, že poškozená věc se opraví, doplní se úbytek věci anebo se 

poškozenému za zničenou věc poskytne věc nová, takže poškozený se ocitne ve stejném 

postavení, v jakém byl před vznikem škody. Tuto náhradu může uskutečnit buď sám 

škůdce, anebo i jiná osoba na jeho účet. 

 

 V praxi je ale možná i kombinace těchto dvou způsobů náhrady škody, a to uvedení 

věci do předešlého stavu se současnou doplňující náhradou v penězích. Využívá se 

hlavně tam, kde samotná naturální restituce k plné náhradě škody nepostačuje. Půjde 

                                                
46 Eliáš, K.: Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu II, Právní rádce č. 1/2008, 
Economia, Praha, 2008 
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např. o případ, kdy škůdce uvede do původního stavu poškozenou věc a penězi vyrovná 

ušlý zisk47. 

 

 Výše poskytnuté peněžité náhrady má odpovídat nákladům, které by byly potřebné 

na uvedení věci do původního stavu. Nakolik skutečná škoda je vyjádřena srovnáním 

majetkového stavu poškozeného před vznikem škody a poté, i rozsah náhrady škody 

v penězích má odpovídat částce nutné k obnovení původního stavu48. 

 

7.2 Náhrada škody (újmy) na zdraví a na životě 

 

 Při škodě, přesněji řečeno při újmě na zdraví anebo na životě má poškozený, 

případně jeho pozůstalí anebo další oprávněné osoby, nárok jednak na náhradu, resp. 

zmírnění nemajetkové újmy samotné, jednak na náhradu újmy majetkové, která 

v důsledku újmy na zdraví vznikla.  

 

 Nemajetková újma se odškodňuje prostřednictvím odškodnění za bolesti a ztížení 

společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalým za škodu způsobenou 

usmrcením. 

 

 Majetková újma se odškodňuje pomocí náhrady účelných nákladů spojených 

s léčením, náhrady za ztrátu na výdělku, náhrady za ztrátu na důchodu, náhrady nákladů 

na výživu pozůstalých a náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem. 

 

 Újma na zdraví anebo na životě se na rozdíl od škody na majetku nahrazuje jenom 

v penězích, a to buď jednorázově (odškodnění za bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, jednorázové odškodnění pozůstalým za škodu způsobenou usmrcením, 

náhrada nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených 

s pohřbem), anebo formou peněžité renty (náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada za 

                                                
47 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 979 
48 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kol.: Občanský zákoník I – § 1 – 459 – Komentář, 2. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 1287 
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ztrátu na důchodu a náhrada nákladů na výživu pozůstalých). Navrácení do předešlého 

stavu není v případě újmy na zdraví anebo na životě možné. 

 

7.2.1 Odškodnění za bolesti a ztížení společenského uplatnění 

 

 V případě újmy na zdraví se v souladu s § 444 ObčZ a vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví ČR č. 440/2001 Sb. poškozenému odškodňuje, resp. zmírňuje, 

nemajetková újma spočívající v bolestech a ztížení společenského uplatnění. 

 

 Formou odškodnění za bolesti se zmírňuje jak bolest způsobená samotnou škodou 

na zdraví, tak i bolest způsobená jejím léčením a odstraňováním jejích následků. Bolestí 

se přitom rozumí každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, 

která tuto škodu utrpěla49. Výše náhrady (odškodnění) se určí podle bodového 

ohodnocení škody na zdraví stanoveného v lékařském posudku. Pokud není bodové 

ohodnocení konkrétní posuzované škody na zdraví poškozeného uvedeno v přílohách 

výše zmíněné vyhlášky, použije se bodové ohodnocení pro škodu na zdraví, se kterou se 

dá posuzovaná škoda na zdraví s ohledem na vytrpěné bolesti nejlépe srovnávat. 

 

 Formou odškodnění za ztížení společenského uplatnění se zmírňují následky škody 

na zdraví, které jsou trvalého rázu, ustáleného charakteru a mají prokazatelně 

nepříznivý vliv na možnost poškozeného uplatnit se v rodinném, politickém, kulturním 

anebo sportovním životě. Náhrada za ztížení společenského uplatnění tedy představuje 

odškodnění za omezení anebo zánik společenského uplatnění v budoucnu. Právo na tuto 

náhradu vzniká tehdy, jestliže poškození zdraví zanechalo trvalé následky, což zjišťuje 

lékař po ustálení zdravotního stavu50. Následky škody na zdraví, které se poškozenému 

odškodňují, nemusí být jenom navenek viditelné, jako např. ztráta končetiny či jizvy, 

ale může jít i o poruchy navenek neviditelné, např. neplodnost, nedoslýchavost, ale i 

omezení možnosti volby povolání, volby životního partnera, či omezení možnosti 

účastnit se kulturní a sportovní činnosti. 
                                                
49 Švestka, J., Dvořák, J., a kol.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání, Wolters Kluwer, Praha, 2009, 
str. 433-434 
50 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 994 
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 Rozhodnutí o výši náhrady za ztížení společenského uplatnění vychází ze srovnání 

schopností a možností poškozeného vzhledem k jeho zdravotnímu stavu před 

poškozením a po poškození. Rozsah odškodnění za ztížení společenského uplatnění 

musí odpovídat povaze následků škody na zdraví a rovněž jejich očekávanému vývoji 

v budoucnosti, tzn., musí odpovídat omezení možnosti poškozeného uplatnit se v životě 

a ve společnosti. Výše odškodnění se určí na základě bodového ohodnocení ztížení 

společenského uplatnění stanoveného v lékařském posudku. Hodnota jednoho bodu činí 

120,- Kč. Pokud není bodové ohodnocení konkrétních posuzovaných následků 

poškozeného uvedeno v přílohách výše citované vyhlášky, použije se bodové 

ohodnocení pro takové následky, se kterými se dají posuzované následky s ohledem na 

jejich povahu a rozsah nejspíše srovnávat. 

 

 I když se při hodnocení trvalých následků škody na zdraví přihlíží k jejich 

očekávanému vývoji, je podle soudní judikatury (např. R 9/1986, rozhodnutí NS sp. zn. 

3 Odon 1379/96) možný vznik dalšího nároku na náhradu za ztížení společenského 

uplatnění z původní škodní události, jestliže se výrazně zhoršil již ustálený zdravotní 

stav poškozeného anebo se projevily nové následky v takové intenzitě a takovým 

způsobem, že původně ani nemohly být předvídané. Na základě soudní praxe (např. R 

79/2007, rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 275/2006) je pro určení nového nároku na 

náhradu za ztížení společenského uplatnění při zhoršení již ustáleného zdravotního 

stavu rozhodující porovnání omezených či ztracených možností společenského 

uplatnění poškozeného v době před zhoršením zdravotního stavu se stavem nynějším. 

 

 Na základě § 7 odst. 3 vyhlášky č 440/2001 Sb. může soud ve zvlášť výjimečných 

případech hodných mimořádného zřetele výši odškodnění stanovenou podle zmíněné 

vyhlášky přiměřeně zvýšit s ohledem na individuální povahu a zvláštnosti konkrétního 

případu. Dle soudní judikatury přichází přiměřené zvýšení odškodnění v úvahu tehdy, 

nelze-li omezení poškozeného vyjádřit jen základním odškodněním podle 

odpovídajícího počtu bodů zjištěného lékařem. Tato právní úprava tedy umožňuje 

spravedlivě přizpůsobit rozsah odškodnění tak, aby mezi vzniklou újmou a výši 

odškodnění existovala potřebná vyváženost. Půjde především o zvlášť závažné škody na 
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zdraví s celoživotními následky, např. u dětí, vrcholových sportovců, známých umělců 

anebo jiných lidí, kteří pro svůj talent měli vysokou šanci uplatnit se v budoucnu. 

 

 Právo na odškodnění za bolesti a ztížení společenského uplatnění je výlučně 

osobním právem poškozeného a je nepřevoditelné na jiné osoby. Na základě § 579 odst. 

2 ObčZ toto právo smrtí poškozeného zaniká a nestává se tak předmětem dědictví po 

poškozeném. Toto ustanovení se podle soudní judikatury (R 20/1966) uplatní i 

v případě, kdy toto právo bylo za života poškozeného škůdcem uznáno, kdy bylo toto 

právo již za života poškozeného uplatněno u soudu anebo byl podán návrh na výkon 

rozhodnutí, anebo dokonce i v případě, kdy výkon rozhodnutí byl již za života 

poškozeného soudem povolen, ale odškodnění nebylo poškozenému za jeho života 

vyplaceno. Smrtí však ze zákona zaniká jenom právo na náhradu, nikoliv povinnost 

k náhradě. Proto smrtí škůdce nezaniká právo poškozeného a majetkový závazek škůdce 

jako zůstavitele přechází na jeho právní nástupce. 

 

7.2.2 Jednorázové odškodnění pozůstalým za škodu způsobenou usmrcením 

 

 Na základě § 444 odst. 3 ObčZ je pozůstalým v případě smrti blízké osoby přiznán 

nárok na jednorázové odškodnění za škodu způsobenou usmrcením. 

 

 Tento jednorázový nárok je stanoven fixní částkou rozdílnou pro jednotlivé skupiny 

pozůstalých, a to částkou 240.000,- Kč pro manžela nebo manželku, 240.000,- Kč pro 

každé dítě, 240.000,- Kč pro každého rodiče, 185.000,- Kč pro každého rodiče při ztrátě 

dosud nenarozeného počatého dítěte, 175.000,- Kč pro každého sourozence zemřelého a 

částkou 240.000,- Kč pro každou další blízkou osobu žijící se zemřelým v době jeho 

smrti ve společné domácnosti. 

 

 I když jsou jednorázová odškodnění za škodu způsobenou usmrcením vymezena 

pevnými částkami, není podle soudní judikatury (R 12/2007) vyloučeno jejich snížení 

podle příslušných ustanovení občanského zákoníku z důvodu případného spoluzavinění 

poškozeného (§ 441 ObčZ), resp. z důvodu hodných zvláštního zřetele (§ 450 ObčZ). 
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 Právní úprava v § 444 odst. 3 ObčZ však neumožňuje soudu zvýšit částku 

odškodnění podle své volné úvahy a přihlížet tak ke konkrétním okolnostem daného 

případu. Současná judikatura se proto vyslovuje, že pokud by toto jednorázové 

odškodnění pozůstalým nepostačovalo ke spravedlivé náhradě závažné újmy, která jim 

v důsledku usmrcení blízké osoby vznikla v jejich osobnostní sféře, je možné jim 

přiznat za neoprávněný zásah do osobnostních práv spočívající v usmrcení blízké osoby 

i peněžitou satisfakci podle ustanovení na ochranu osobnosti (§ 13 odst. 2, 3 ObčZ). 

 

7.2.3 Náhrada účelných nákladů spojených s léčením 

 

 Občanský zákoník (§ 449 odst. 1) stanovuje, že při škodě na zdraví se nahrazují i 

účelné náklady spojené s léčením. Prokazatelně vynaložené náklady na léčení se 

nahrazují tomu, kdo je skutečně vynaložil. Osoba, která náklady na léčení vynaložila, 

musí prokázat jejich účelnost a rozsah. Takovou osobou může být poškozený, ale i třetí 

osoba, jako například člen rodiny anebo i osoba bez příbuzenského vztahu, která o 

poškozeného pečovala a tyto náklady vynaložila. Právo na náhradu účelných nákladů 

spojených s léčením přísluší poškozenému i v případě, že újma na jeho zdraví měla i po 

vynaložení nákladů na léčení za následek smrt. Účelnými náklady spojenými s léčením, 

jejichž náhradu je možno požadovat na základě § 449 odst. 1 ObčZ, jsou jenom ty 

náklady, které nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění podle zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pokud vznikl poškozenému nárok na 

úhradu určité zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, avšak poškozený uhradil 

tuto péči sám ze svých prostředků, nemohou být náklady, které takto vynaložil, 

považovány za účelně vynaložené51. 

 

 Výkladu pojmu účelných nákladů spojených s léčením se věnuje soudní judikatura 

(např. R III/1967, s. 53; R 44 /1978; R 26/1982), která za ně považuje ty náklady, které 

vedou k obnovení anebo alespoň ke zlepšení zdraví poškozeného. Mezi tyto náklady se 

řadí nejen vlastní náklady na zlepšení zdravotního stavu poškozeného (např. náklady na 

nákup ortopedických pomůcek, protéz), ale například i náklady zvýšeného (dietního či 
                                                
51 Eliáš, K., a kol.: Občanský zákoník – Velký akademický komentář – 1. svazek § 1 – 487, Linde Praha, 
Praha, 2008, str. 1035 



 52

vydatnějšího) stravování, náklady spjaté s rehabilitací, náklady prokazatelně a účelně 

vynaložené na návštěvy příbuzných poškozeného ve zdravotnickém zařízení, náklady 

spojené s výpomocí třetí osoby při domácích pracích, náklady spojené s přibráním 

ošetřovatele. 

 

 Náklady zdravotní péče, které zdravotní pojišťovna uhradila za léčení poškozeného 

zdravotnickému zařízení, mohou být zdravotní pojišťovnou vymáhány na tom, kdo 

svým zaviněným protiprávním úkonem způsobil poškozenému újmu na zdraví, a to 

podle § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který je ve 

vztahu k občanskému zákoníku lex specialis. Tento nárok zdravotní pojišťovny na 

náhradu škody však není nárokem na náhradu nákladů spojených s léčením ve smyslu § 

449 odst. 1, 3 občanského zákoníku, ale regresním nárokem podle zákona o veřejném 

zdravotním pojištění (R 30/2002). 

 

7.2.4 Náhrada za ztrátu na výdělku 

 

 Ztráta na výdělku tvoří speciálně upravenou kategorii škody jako majetkové újmy, 

která je objektivně vyjádřena v penězích52. Náhradu za ztrátu na výdělku poskytuje 

poškozenému škůdce (odpovědný subjekt) formou peněžitého důchodu (§ 445 ObčZ) za 

předpokladu, že tato ztráta není poškozenému kryta dávkami z nemocenského anebo 

důchodového pojištění. 

 

 Samotné snížení pracovní způsobilosti poškozeného ještě nestačí ke vzniku nároku 

na náhradu za ztrátu na výdělku, nakolik samo o sobě ještě není majetkovou újmou. Ke 

ztrátě na výdělku dojde až tehdy, projeví-li se následky poškození zdraví v majetkových 

poměrech poškozeného snížením (příp. ztrátou) výdělku, tzn., lze-li důsledky zhoršení 

zdravotního stavu vyjádřit v penězích (srov. R 35/1996). Podle soudní praxe (R 

10/1991) nárok na náhradu za ztrátu na výdělku ve smyslu § 445 a n. ObčZ může 

vzniknout i v případě, kdy poškozený v době poškození zdraví sice nepracoval, avšak 
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prokazatelně měl do konkrétního zaměstnání nastoupit a jen v důsledku škody na zdraví 

se tak nestalo. 

 

 Právo na náhradu ztráty na výdělku tvoří dvě samostatná dílčí práva, která vznikají 

nezávisle na sobě, a to: 

a) právo na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 

b) právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 

při invaliditě. 

 

 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 446 ObčZ činí 

rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením a výší nemocenského. 

Tato právní úprava zajišťuje, aby poškozený neobdržel plnění, které sleduje tentýž cíl, 

dvakrát, tj. ve formě náhrady škody i ve formě nemocenského. Nárok na náhradu za 

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je časově vymezen obdobím od 

uznání poškozeného práceneschopných do jeho opětovného uznání práceschopným 

anebo do přiznání invalidního důchodu. 

 

 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 

podle § 447 ObčZ činí rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před 

poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného 

invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu. Pokud byl poškozenému přiznán 

starobní důchod, zaniká jeho nárok na náhradu za ztrátu na výdělku podle § 447 ObčZ 

(R 35/1996, rozh. NS sp. zn. 25 Cdo 1100/2000); přiznáním starobního důchodu 

přichází v úvahu nárok na náhradu za ztrátu na důchodu podle § 447a ObčZ. 

 

 Pro vznik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku podle § 447 ObčZ je rozhodné, 

jestli příčinou škody (ztráty na výdělku) bylo jednání škůdce či škodní událost anebo 

jestli má tato škoda podklad v jiných příčinách. Vztah příčinné souvislosti není dán, 

jestliže pracovní uplatnění poškozeného je omezeno (popř. vyloučeno) z důvodu jeho 

jiných nemocí nebo je-li způsobeno nedostatkem vhodných pracovních příležitostí53 

(srov. např. rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 978/2005: „Skutečnost, že poškozený, který 
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pro následky úrazu není schopen konat dosavadní práci, nemůže z důvodu nedostatku 

pracovních příležitostí nastoupit do jiného zaměstnání, je způsobena situací na trhu 

práce a není v příčinné souvislosti s poškozením zdraví, za které škůdce odpovídá.“). 

 

 Dojde-li po přiznání nároku na náhradu podle § 447 ObčZ k podstatné změně 

poměrů na straně poškozeného (např. zlepší-li se zdravotní stav poškozeného, odejde-li 

poškozený do starobního důchodu, přesahuje-li výdělek poškozeného spolu 

s invalidním důchodem pravidelně za delší období jeho průměrný výdělek před vznikem 

škody), může se škůdce a samozřejmě i poškozený domáhat u soudu změny anebo 

zrušení původního rozhodnutí. Podle soudní praxe však v takovém případě nejde o nové 

určení výše této náhrady, nýbrž o porovnání současných poměrů s poměry, na jejichž 

základě bylo vydáno původní rozhodnutí, za účelem posouzení, zda a odkdy došlo 

k jejich podstatné změně, která odůvodňuje změnu původního rozhodnutí54. 

 

7.2.5 Náhrada za ztrátu na důchodu 

 

 Poškozenému vzniká v případě újmy na zdraví i právo na náhradu za ztrátu na 

důchodu. Podle § 447a ObčZ náleží poškozenému tato náhrada ve výši rozdílu mezi 

výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu 

vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož se důchod 

vyměřuje, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, kterou poškozený pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu. 

Z toho lze dovodit, že nárok na náhradu za ztrátu na důchodu má jenom ten důchodce, 

který pobíral náhradu za ztrátu na výdělku podle § 447 ObčZ. 

 

 Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu vzniká poškozenému až v okamžiku jeho 

skutečného odchodu do důchodu, nikoliv již v okamžiku, kdy splnil podmínky pro 

vznik nároku na starobní důchod. 
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7.2.6 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

 

 Smrtí osoby, která pravidelně a soustavně poskytovala svým blízkým výživu, vzniká 

těmto vyživovaným osobám škoda v jejich majetkové sféře. Proto občanský zákoník v § 

448 pro případ úmrtí živitele zakotvuje nárok na náhradu nákladů na výživu těm 

pozůstalým, kterým zemřelý v době jeho úmrtí výživu pravidelně a soustavně 

poskytoval anebo byl povinen poskytovat (i když ji fakticky neposkytoval – např. u 

počatého dítěte, které se narodí živé). Pozůstalí mají nárok na náhradu nákladů na 

výživu jenom v případě, že tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového 

zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu (jedná je o vdovský/vdovecký a sirotčí 

důchod na základě zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). 

 

 Pojem pozůstalých se nemusí nutně krýt s pojmem dědiců ze zákona nebo ze závěti. 

Pod pojem pozůstalí v tomto případě podřadíme jednak ty osoby, kterým zemřelý 

dobrovolně a pravidelně výživu v určité výši poskytoval a rovněž i ty osoby, kterým byl 

podle zákona o rodině povinen výživu poskytovat, i když tak nečinil. Pod pojmem 

výživa je nutno v souladu s § 85 až 96 ZoR rozumět výživu v širším smyslu a zahrnovat 

do ní vše, co fyzická osoba potřebuje k úhradě svých osobních potřeb s přihlédnutím 

k jejímu věku, zdravotnímu stavu, společenskému postavení a uplatnění55. Výživou tedy 

rozumíme nejen příspěvek na stravování, ale i na ošacení, bydlení, vybavení 

domácnosti, vzdělání, sport, kulturu atd. 

 

 Náklady na výživu pozůstalých se hradí formou peněžité renty. Poskytoval-li 

zemřelý výživné dobrovolně anebo na základě soudního rozhodnutí, vychází se při 

určování rozsahu nároku na náhradu z částek, které fakticky poskytoval. Nebylo-li 

výživné poskytováno dobrovolně ani určeno soudním rozhodnutím, posoudí soud v 

občanském soudním řízení o náhradu škody rozsah povinností zemřelého poskytovat 

výživné podle zásad zákona o rodině jako předběžnou otázku (z rozhodnutí NS sp. zn. 

25 Cdo 27/2004). Nároky všech pozůstalých se posuzují samostatně. Výše nároku je 

dána výší výživného, jakou by určil soud, pokud by oprávněný své právo na výživné 
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uplatnil u soudu proti zemřelému za jeho života. Zvažují se přitom možnosti a 

schopnosti zemřelého, výše průměrného výdělku zemřelého, množství dalších 

zákonných vyživovacích povinností zemřelého, jako i odůvodněné potřeby všech 

pozůstalých, kterým vznikl nárok na tuto náhradu. 

 

 Nebyl-li zemřelý v době smrti povinen výživu poskytovat a ani ji dobrovolně 

neposkytoval, nárok podle § 448 ObčZ pozůstalým nevzniká, a to ani v případě, že by 

jim zemřelý zřejmě v budoucnu mohl výživu či osobní péči poskytovat56. 

 

 Ustanovení § 448 odst. 2 ObčZ stanovuje limit pro rozsah poskytovaných náhrad, a 

to tak, že celková výše náhrad podle § 448 odst. 1 ObčZ, náležející všem pozůstalým, 

nesmí ve svém součtu převyšovat částku, do které by náležela zemřelému náhrada za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 447 odst. 2. 

 

7.2.7 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

 

 Při usmrcení je škůdce povinen nahradit i přiměřené náklady spojené s pohřbem 

zemřelého, a to těm osobám, které je skutečně vynaložily. Těmito náklady rozumíme 

věcné náklady, které vznikly v souvislosti s pohřbením usmrceného. Náhrada nákladů 

spojených s pohřbem oprávněným osobám náleží, pokud tyto náklady nebyly uhrazeny 

z pohřebného poskytovaného podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

Pohřebné je jednorázová dávka poskytovaná ze systému státní sociální podpory ve výši 

5.000,- Kč, která slouží ke krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu. Výše nákladů 

spojených s pohřbem se tak pro účely náhrady podle § 449 odst. 2 ObčZ snižuje o 

vyplacené pohřebné. 

 

 Za náklady spojené s pohřbem se podle § 376 ZP považují výdaje účtované za 

pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše 20.000,- Kč, 

výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy, a jedna třetina obvyklých 

výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým podle § 116 občanského zákoníku. Podle 
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soudní judikatury (R 7/1989) mohou být součástí přiměřených nákladů spojených 

s pohřbem i náklady vynaložené na pohoštění smutečních hostů. 

 

 Jak stanoví § 449 odst. 2 ObčZ, náklady spojené s pohřbem se nahrazují nikoli 

v celém ale pouze v přiměřeně vynaloženém rozsahu. Šíře pojmu přiměřený rozsah se 

bude v jednotlivých případech lišit s ohledem na povahu a okolnosti konkrétního 

případu, přičemž se bude přihlížet např. k osobním poměrům zemřelého, k jeho rodině, 

k místním zvyklostem atd. tak, aby byla v každém případě zachována odpovídající 

smuteční pieta. 

 

7.2.8 Odškodnění budoucích nároků 

 

 Občanský zákoník zakotvuje možnost, aby poškozený (případně jiná osoba podle § 

448 a § 449 ObčZ) a subjekt odpovědný za škodu mu způsobenou na zdraví uzavřeli 

mezi sebou dohodu, kterou budou definitivně jednorázově vyrovnány veškeré nároky 

poškozeného, které by mu mohly v budoucnu vůči škůdci vzniknout. Takováto dohoda 

se považuje za konečné a úplné vypořádání mezi oprávněným a povinným. 

 

 Dohoda o jednorázovém odškodnění budoucích nároků musí být uzavřena 

v písemné formě, jinak je neplatná. Obsahem takovéto dohody je závazek škůdce 

zaplatit poškozenému dohodnuté částky na odškodnění jednotlivých nároků s tím, že 

pokud by v budoucnu mohly pohledávky vzniknout ve vyšší výši, poškození již nebude 

na škůdci z titulu náhrady škody na zdraví nic požadovat, a pokud jejich výše 

nedosáhne vyplacené částky, poškozený nebude škůdci nic vracet57. 

 

 Uzavření dohody o jednorázovém odškodnění budoucích nároků je na základě § 

449a ObčZ možné jenom ohledně taxativně vymezených nároků, kterými jsou: náhrada 

za ztrátu na výdělku (§ 445-447 ObčZ), náhrada za ztrátu na důchodu (§ 447a ObčZ), 

náhrada nákladů na výživu pozůstalým (§ 448 ObčZ), náhrada účelných nákladů 
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spojených s léčením (§ 449 ObčZ), náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

(§ 449 ObčZ). 

 

7.3 Snížení náhrady škody soudem 

 

 V mimořádných případech přísluší soudu v souladu s § 450 ObčZ právo přiměřeně 

snížit rozsah náhrady škody, který by poškozenému jinak náležel – hovoříme o tzv. 

moderaci náhrady škody soudem. 

 

 Předpoklady pro snížení rozsahu náhrady škody soudem na základě jeho volné 

úvahy jsou existence případu hodného zvláštního zřetele a zároveň existence škody, 

která nebyla způsobena úmyslně. Soud přitom musí brát v úvahu okolnosti, za kterých 

ke škodě došlo, osobní a majetkové poměry škůdce a výhody, které škůdce získal. 

Zároveň soud přihlédne i k osobním, výdělkovým a dalším majetkovým poměrům 

poškozeného. 

 

 Za splnění obou předpokladů je třeba snížení náhrady škody v občanskoprávním 

řízení chápat nejen jako právo soudu, nýbrž zároveň jako jeho povinnost. Z toho 

vyplývá, že škůdce sám nemusí podat návrh na snížení rozsahu náhrady škody58. Soud 

musí v každém řízení o náhradu škody zkoumat, zda nejsou dány zákonné předpoklady 

pro snížení požadované náhrady škody podle ustanovení § 450 ObčZ (R 34/1969). 

 

 Soud je oprávněn náhradu škody snížit ve smyslu § 450 ObčZ jak v případě 

subjektivní odpovědnosti za škodu založené na principu zavinění, tak v případě 

objektivní odpovědnosti bez ohledu na zavinění (R 3/1984, s. 37). Aplikace tohoto 

ustanovení přichází v úvahu rovněž u škody způsobené více škůdci, jakož i v případech 

spoluzavinění poškozeného (R 43/1970). 
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 Zákon však stanovuje jenom možnost, aby soud rozsah náhrady škody snížil. Z toho 

lze logicky dovodit, že není možné zprostit škůdce povinnosti k náhradě škody zcela, 

neboli mu náhradu škody prominout. 
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Závěr 

 

 Lidská společnost se neustále mění a proto i právo, které reguluje život lidí, musí 

procházet neustálým vývojem, aby bylo schopno reagovat na aktuální potřeby 

společnosti. Jelikož právní úprava odpovědnosti za škodu se objevila již v římském 

právu, i ona procházela po dlouhá staletí vývojem, až se vyvinula do podoby, kterou 

známe dnes. Právní institut odpovědnosti za škodu je v současnosti jedním ze 

základních pilířů právního řádu a i když stále prochází určitým vývojem, jeho základní 

podstata, principy, zásady či pojmy zůstávají stejné. 

 

 I přes sebe větší snahu zákonodárců je možné téměř ve všech právních úpravách 

najít určité nedostatky, které by bylo vhodné odstranit. Výjimkou není ani právní úprava 

odpovědnosti za škodu obsažená v občanském zákoníku. I tato právní úprava obsahuje 

několik prvků, které bývají často kritizovány. Jedním z takových prvků je systém 

odškodňování pozůstalých v případě usmrcení blízké osoby. Zákonem č. 47/2004 Sb. 

s účinností od 1. května 2004 byl do občanského zákoníku vložen institut 

jednorázového odškodnění pozůstalým za škodu způsobenou usmrcením (§ 444 odst. 3 

ObčZ). Před tímto datem se mohli příbuzní usmrcené osoby domáhat přiměřeného 

zadostiučinění prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti podle § 13 ObčZ. 

Zakotvení ustanovení o jednorázovém odškodnění pozůstalých do občanského zákoníku 

mělo prostřednictvím stanovení pevných částek odškodnění posílit právní jistotu 

poškozených i škůdců ohledně jejich odpovědnostního právního vztahu a vyloučit další 

aplikaci § 13 ObčZ o ochraně osobnosti v případech odškodnění při úmrtí osoby blízké. 

Tento názor byl však překonán judikaturou Ústavního soudu České republiky, který 

zavedl dvoukolejnost odškodňování pozůstalých. Dovodil, že pokud jednorázové 

odškodnění pozůstalým podle § 444 odst. 3 ObčZ nepostačuje ke spravedlivé náhradě 

závažné újmy, která jim v důsledku usmrcení blízké osoby vznikla v jejich osobnostní 

sféře, je možné jim přiznat za neoprávněný zásah do osobnostních práv spočívající 

v usmrcení blízké osoby i peněžitou satisfakci podle ustanovení § 13 odst. 2, 3 ObčZ na 

ochranu osobnosti. Dalším kritizovaným prvkem je velké množství neurčitých pojmů, 
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které občanský zákoník na mnoha místech používá, ale nikde je nedefinuje. Interpretace 

těchto pojmů je tak ponechána na soudy, pro které to není vždy lehkým úkolem.  

 

 Nakolik se v současném uspěchaném světě téměř každodenně můžeme setkat 

s jednáním, které má za následek vznik škod, je vhodné, aby občané měli právní 

povědomí týkající se institutu odpovědnosti za škodu, které je má motivovat k náležité 

prevenci. Proto hlavním cílem této práce bylo přiblížit čitatelům právní úpravu 

odpovědnosti za škodu a vyložit všechny důležité pojmy obsažené v právní úpravě tak, 

jak je interpretuje současná judikatura českých soudů. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ObčZ  => zákon č. 40/1964, občanský zákoník 

 

OSŘ  => zákon č. 99/1963, občanský soudní řád 

 

ZoR  => zákon č. 94/1963, o rodině 

 

ZP   => zákon č. 262/2006, zákoník práce 

 

TrZ  => zákon č. 40/2009, trestní zákoník 

 

R   => rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

 

NS   => Nejvyšší soud České republiky 
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Abstrakt v českém jazyce 

 

 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. 
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 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 

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. 
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Abstract in English 

 

 This Master’s degree thesis entitled “The main principles of liability for damage in 

civil law” is concerned with the general matters and principles of the legal regulation of 

liability for damage. The purpose of this study is to apprise the readers of the main 

principles of liability for damage, to explain the existing legal regulation of this institute 

and to point out to the extensive judicial practice in this legal area, which supplements 

the effective legal regulation in a considerable extent. The thesis focuses on the legal 

regulation of liability for damage contained in Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code, 

and doesn’t deal with the different legal regulation of liability for damage, which is 

included in the Commercial Code or in the Labour Code. 

 

 In the present-day society causing harms is practically a day-to-day part of our lives. 

On the basis of this fact the institute of liability for damage is a frequently occurring, 

broad and interesting area of law. This is also the reason, why I chose this topic and 

why I want to clarify it to the readers. 

 

 This thesis is composed of seven chapters, which focus on the most important issues 

concerned with liability for damage. The first chapter contains an explanation of the 

term of liability for damage and a general explanation of the legal regulation of liability 

included in the Civil Code. Chapter two describes the general assumptions of liability 

for damage. The third chapter focuses on the principle of prevention, which is one of the 

most important principles applied not only in the legal regulation of liability but also in 

private law as a whole. Chapter four discusses the principle of reparation, which lays 

down full compensation of damage caused on one’s property, and the principle of 

satisfaction, on the basis of which appropriate compensation of harm caused on 

someone’s health or life can be provided. The fifth chapter of this study outlines joint 

liability in the case of damage caused by more liable persons. Chapter six explains the 

contributory fault of the harmed person in the act of causing harm. The last seventh 

chapter contains the explanation of the extent and the method of compensation of 
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damage caused on person’s property and explains also the method of compensation of 

harm inflicted upon one’s health or life. 

 

 The main aim of this thesis is to discuss the essential issues of liability for damage 

in Czech system of law and to explain the important terms, which are not defined in 

legal statutes, in compliance with the judicial practice of Czech courts. As the institute 

of liability for damage has been always an inseparable part of Czechoslovak and later 

also Czech legal system, there are many judicial decision that can be used in the 

explanation of liability for damage. 
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Název práce v českém jazyce a jeho překlad do anglického jazyka 

 

 Hlavní principy odpovědnosti za škodu v občanském právu 

 

 The main principles of liability for damage in civil law 

 

Klíčová slova v českém jazyce a jejich překlad do anglického jazyka 

 

 odpovědnost za škodu  => liability for damage 

 

 náhrada škody   => damages 

 

 občanské právo hmotné  => civil law 

 


