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ÚVOD: 

 Jak vyplývá ze samotného názvu mé rigorózní práce, rozhodla jsem se 

pojednat o jednom z nejzásadnějších a nejvýznamnějších institutů soukromého práva 

- o odpovědnosti za škodu. Přestože mým cílem je zaměřit se na úpravu tohoto 

institutu obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jako „Občanský zákoník“), je nutné mít na paměti, že s odpovědností za škodu se 

setkáváme i v oblasti práva obchodního a pracovního, ve veřejnoprávních oblastech 

práva trestního a správního, a od roku 1998 tvoří specifickou oblast odpovědnosti za 

škodu také zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jedná se tedy 

o institut protínající takřka veškerá odvětví právního řádu České republiky a z tohoto 

důvodu považuji za nezbytné alespoň stručně v úvodu mojí práce nastínit jeho 

základní principy. Přestože jsem si vědoma skutečnosti, že otázkou odpovědnosti za 

škodu se v  občanskoprávní oblasti zabývají také další právní předpisy, jakým je např. 

zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, prioritně 

se v souladu s tématem práce zamýšlím věnovat pojetí odpovědnosti za škodu 

upravenému v jednotlivých ustanoveních Občanského zákoníku, který je zároveň 

obecným právním předpisem (lex generali) vůči některým dalším právním 

předpisům, např. obchodněprávnímu kodexu - zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, v platném znění. Zcela odlišnou situaci naopak nastoluje zákon č. 262/2006, 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje vlastní úpravu institutu 

odpovědnosti za škodu, a který se tudíž v oblasti pracovněprávní použije výhradně. 

 Zákonodárci se věnují problematice deliktního závazkového práva v části 

šesté Občanského zákoníku, z níž hlava první i druhá poměrně obsáhle pojednávají 

právě o odpovědnosti za škodu, hlava třetí pak znatelně stručněji popisuje druhý 

z institutů závazkového práva deliktního - bezdůvodné obohacení. Předmětem mého 

zájmu nadále budou §§ 415 až 450 Občanského zákoníku, které poskytují ochranu 

vlastnictví fyzických i právnických osob, zakotvují generální a speciální prevenční 

povinnost a zároveň plní i funkci reparační, když stanoví sankce za porušení osobních 

vztahů, zdraví, života nebo jiných nehmotných statků. 
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 Zprvu hodlám věnovat pozornost otázce prevence, jejímž hlavním cílem je 

předcházet ohrožení nebo porušení právních povinností, které ve svém důsledku 

může vést ke vzniku škody. Princip prevence v sobě přitom zahrnuje jak obecnou 

povinnost předcházet škodám, upravenou v generální klauzuli v § 415, tak i speciální 

prevenční povinnost směřující k odvrácení určité konkrétní již existující hrozby, jejíž 

úpravu nalezneme v § 417. Princip prevence hraje stěžejní roli v oblasti odpovědnosti 

za škodu mimo jiné z důvodu, že přestože je obecná prevenční povinnost upravena 

i v předpisech trestněprávních a správněprávních, tedy v oblastech veřejného práva, 

úprava občanskoprávní se na ně použije subsidiárně. Zároveň platí, že zásada 

předcházení škodám je úzce spjata s některými z dalších zásad občanského práva, 

jako například „bona fides“, „neminem leadere“, „maximalizace náhrady škody“, 

„zásada plné náhrady škody“, nebo „zásada na úkor druhého se bezdůvodně 

neobohacovat“. 

 Těžiště práce se věnuje problematice upravené v hlavě druhé části šesté 

Občanského zákoníku, tedy té pojednávající o obecné odpovědnosti a o případech 

zvláštní odpovědnosti za škodu. Společným znakem všech typů odpovědnosti jsou 

určité elementární předpoklady vyžadované zákonem k tomu, aby došlo k naplnění 

jednotlivých skutkových podstat. Těmito znaky jsou: (a) protiprávnost úkonu, 

(b) vznik škody a (c) existence příčinné souvislosti mezi (a) a (b). U některých typů 

odpovědnosti navíc zákonodárce vyžaduje existenci čtvrtého fakultativního znaku, 

který tvoří zavinění. Zaviněním se přitom rozumí existence určitého vnitřního 

psychického vztahu škůdce k protiprávnímu úkonu a ke škodě. V případě jeho 

přítomnosti hovoříme o tzv. subjektivní odpovědnosti. Obecná odpovědnost upravená 

v § 420 a násl. zahrnuje dvě skutkové podstaty, a to odpovědnost za škodu 

způsobenou jinému zaviněným protiprávním úkonem a odpovědnost za škodu 

způsobenou jinému provozní činností. Ta je zpravidla předmětem činnosti fyzické či 

právnické osoby vykonávané na základě určitého veřejnoprávního oprávnění, např. 

živnostenského listu, nebo koncesní listiny. Mezi zvláštní případy odpovědnosti za 

škodu pak spadají (i) odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení věci, jež je 

předmětem závazku, (ii) odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, (iii) 

odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům, (iv) 
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odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého 

jednání, (v) odpovědnost za škodu na vnesených, umístěných nebo odložených 

věcech, (v) odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, 

(vi) odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným a s účinností 

od 1. ledna 2008 také (vii) odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech, 

kterou do Občanského zákoníku vnesla novela – zákon č. 264/2006 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce.  

 Jak vyplývá z předchozího odstavce, problematika odpovědnosti za škodu 

obsažená v občanskoprávním kodexu je velice obsáhlá, a proto jsem se rozhodla 

zaměřit především na dvě oblasti. Jednou z nich je odpovědnost za škodu na 

vnesených, umístěných nebo odložených věcech, vztahující se na nejrozmanitější 

subjekty jakými mohou být např. poskytovatelé ubytovacích služeb, provozovatelé 

občerstvení, kaváren, kadeřnictví, kosmetických salónů, divadel, studoven, škol, 

zdravotnických středisek, a další. Přestože se na ně na všechny vztahuje jedna ze 

základních zásad občanskoprávní odpovědnosti stanovící, že „odpovědnosti se nelze 

zprostit jednostranným prohlášením“, zdá se že široké veřejnosti tato úprava stále 

zůstává „utajena“ a tak se často v čekárnách ordinací, jídelnách či jiných prostorách 

setkáváme s nápisy, prostřednictvím nichž nám jejich provozovatel sděluje, „že za 

odložené věci neručí“, a jen s vypětím veškerých sil se domáháme náhrady za kabát, 

který nám byl odcizen z věšáku, zatímco jsme podstupovali vyšetření u praktického 

lékaře, v oblíbené restauraci konzumovali večeři, nebo si nechávali u kadeřníka 

vytvořit nový účes. 

 Druhou oblastí, kterou se v této práci zabývám je problematika odpovědnosti 

zdravotnických zařízení za škodu na zdraví pacienta, tedy škodu způsobenou 

v souvislosti s výkonem zdravotní péče. Tato otázka mne zaujala již během 

magisterského studia na Právnické fakultě, kdy jsem se jí v rámci předmětu Trestní 

právo a zdravotnictví, věnovala z pohledu veřejnoprávního. Za neméně poutavou 

však považuji tuhle problematiku i z úhlu soukromého práva. Je totiž zajímavé si 

uvědomit, že „zdraví“ je napříč nejrůznějšími civilizacemi dnešního světa, bez ohledu 

na jejich vyspělost či kulturnost, považováno za absolutně nejdůležitější hodnotu. 

Světová zdravotnická organizace zdraví definuje jako „stav komplexní tělesné, 
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duševní a sociální pohody“,1 z čehož je patrné, že nejen v případě absence nemoci či 

určité poruchy můžeme hovořit o „sloužícím zdraví.“ Přestože jednotlivé medicínské 

obory jsou zpravidla jediným efektivním prostředkem k dosažení kýženého pocitu 

zdraví, je pravdou, že při nedostatečném vynaložení sil lékařského personálu, nebo 

při sebemenším zanedbání péče v rámci výkonu lékařského povolání, mohou vést 

k cíli přímo opačnému. Negativní výsledek lékařského zákroku může být přitom 

dosažen nejen v souvislosti s léčením nepříznivého zdravotního stavu klienta, ale i 

v případech, kdy operaci podstupujeme zcela dobrovolně, například z estetických 

důvodů. Je proto nezbytné, aby i takové zásahy do tělesné integrity pacienta byly 

regulovány právními normami, které stanoví hranice a budou klást co nejvyšší 

požadavky na úroveň poskytovaných služeb a nezbytné péče. Právě z tohoto důvodu 

se, především v druhé polovině 20. století, dostává medicínské právo do popředí 

pozornosti právnických profesí, a občanskoprávní spory nespokojených pacientů, či 

jejich pozůstalých se zdravotnickými zařízeními, popř. konkrétními lékaři tvoří stále 

obsáhlejší část agendy soudů nejen v České republice, ale prakticky ve všech 

vyspělých zemích. 

 V samotném závěru této práce zároveň stručně vymezím rozdíly mezi úpravou 

institutu odpovědnosti za škodu obsaženou v občanskoprávním a obchodněprávním 

kodexu, o němž již bylo zmíněno, že je lex specialis vůči Občanskému zákoníku. 

Poslední kapitolu potom tvoří stať mající v úmyslu alespoň rámcově nastínit pojetí 

předmětného institutu tak, jak jej předpokládá předkládaný návrh nového občanského 

zákoníku vypracovaného rekodifikační komisí v čele s Prof. Dr. JUDr. Karlem 

Eliášem a Doc. JUDr. Michaelou Zuklínovou, CSc. Ministerstvo spravedlnosti tento 

návrh, jež je výsledkem deseti let nepřetržité práce hned několika pracovních skupin 

složených z předních českých civilistů, předložilo vládě poté co proběhlo 

připomínkové řízení, ve kterém se autoři navrhovaného kodexu museli vypořádat 

s tisíci připomínek z řad široké veřejnosti, z nichž přibližně polovinu shledali 

relevantními a do textu předkládaného právního předpisu je skutečně promítli.2 

Otázce odpovědnosti za škodu se předkládaný zákon podrobně věnuje v části IV. 

s názvem Relativní majetková práva, Hlavě III nazvané Závazky z deliktů, a to 

                                                 
1 zdroj:  http://www.who.int/about/definition/en/print.html 
2 zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/aktuality/12-výsledky-připomínkového-řízení.html 
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konkrétně v §§ 2755 až 2832, které v případě některých institutů vycházejí ze 

současné právní úpravy, jindy naopak přinášejí zcela nová pojetí a nové skutkové 

podstaty odpovědnosti za škodu. Hlavní přínos zde spatřuji v odstranění dualismu 

úpravy odpovědnosti za škodu, v současnosti tvořeném Občanským a Obchodním 

zákoníkem, což by napříště mělo usnadnit orientaci v této problematice jak právnické 

obci, tak široké veřejnosti. Charakteristickým rysem předkládaného kodexu, 

spočívajícím např. v novém pojmosloví je pak definitivní odklon od socialistických 

pojmů a principů a návrat k evropské tradici, předně římskému právu.  

Při vypracování práce vycházím z rozmanitých dostupných materiálů, 

především z odborných publikací, bohaté judikatury Nejvyššího soudu i soudů 

nižších stupňů, časopiseckých článků, studií a v neposlední řadě také z internetových 

zdrojů. 
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1 HISTORICKÝ VÝVOJ INSTITUTU  ODPOVĚDNOSTI  ZA 

ŠKODU 

1.1 Římské právo 

Římské právo, které se vyvinulo ve starověké římské obci (polis) z nepsaného 

práva obyčejového, a postupně rozšířilo po celé Římské říši bývá právem považováno 

za nejdokonalejší a nejvyspělejší právní systém své doby, který i v dnešní době 

inspiruje zákonodárce zemí z nejrůznějších koutů světa (Louisiana, Jihoafrická 

republika, San Marino), a které dalo vzniknout mnoha dodnes používaným právním 

institutům, institut odpovědnosti za škodu nevyjímaje. Vývoj římského práva byl 

nesmírně dlouhý, v psané podobě se objevuje až rokem 449 př. n. l., kdy byl sepsán 

Zákon dvanácti desek (Lex XII tabularum). Tento bez přerušení platil až do doby 

vlády císaře Justinina I., jež roku 534 př. n. l. nařídil jeho shromáždění a sepsání. 

Justiniánská kodifikace (Codex Iustinianus repetitae praelectieonis, nebo také Corpus 

iuris civilis) se později stala základem právního systému Byzantské říše. Roku 1080 

n.l. se Justiniánův Kodex, poté co byl nalezen v Boloňi, stal základem práva 

církevního (kanonického), a v rámci studia na univerzitách došlo k jeho rozšíření po 

celé Evropě. Nastala tak renesance římského práva, které později vytvořilo jeden 

z pilířů kontinentálního práva vůbec.  

Pokud jde o otázku institutu odpovědnosti za škodu, lze obecně shrnout, že 

římské právo rozlišovalo, zda daný bezprávný čin příčící se objektivnímu právu 

ohrožuje zájmy celé společnosti (tzv. crimina), nebo pouze zájmy jednotlivých 

soukromých osob (tzv. delicta). V závislosti na uvedeném rozlišování se lišily také 

nároky z těchto bezprávných činů vzniklé. Vzhledem k výše uvedenému pak není 

žádným překvapením, že předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu podle 

římskoprávní úpravy jsou totožné s těmi vyjmenovávanými současnou českou právní 

doktrínou. Jedná se tedy o požadavek výskytu protiprávního jednání, vzniku škody, 

příčinné souvislosti a subjektivního vztahu pachatele ke škodlivému výsledku 

(zavinění). Stejně tak rozlišování škody na škodu skutečnou (damnum emergens) 
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a ušlý zisk (lucrum cessans) upravené v §442 Občanského zákoníku má své kořeny 

v právní úpravě říše Římské.3   

1.2 Obecný zákoník občanský z roku 1811 

K vývoji institutu odpovědnosti za škodu na našem území později významně 

přispěl Všeobecný zákoník občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, nebo 

také AGBG), který byl vydán s platností pro všechny země habsburské monarchie 

(s výjimkou Uher) jako císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s. dne 1. června 1811 

a v českých zemích platil až do roku 1950.4 Úpravu odpovědnosti za škodu 

nalezneme v hlavě třicáté, v §§ 1293 až 1341. Hned na počátku je obsažena definice 

škody, jakožto jakékoliv újmy, kterou někdo způsobil jinému na jeho jmění, právech 

nebo osobě. Z této definice je tedy patrné, že pojem škody tehdy zahrnoval újmu 

nejen majetkovou, nýbrž i nemajetkovou.5 Újmou na jmění se přitom rozumělo 

poškození věci, újma na právech znamenala zásah do majetkových práv, který nevedl 

k poškození věci (např. omezení vlastníka v právu užívat vlastní majetek, pokud mu 

tímto vznikla majetková újma) a jako příklady újmy na osobě lze uvést třeba omezení 

osobní svobody, urážku na cti, tělesně poškození, a to zejména proto, že i tyto 

nemorální činy se zpravidla promítly do majetkové sféry poškozeného. 

Stejně tak jako římskoprávní úprava, i tato kodifikace rozlišuje škodu 

skutečnou a  ušlý zisk a obsahuje dělení na škodu hmotnou a nehmotnou. Pokud jde 

o předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, platil požadavek existence již dříve 

vymezených předpokladů, tedy že musí být splněna podmínka existence 

(a) bezprávného činu či opomenutí, v důsledku čehož musí dojít ke vzniku (b) škody, 

a  mezi (a) a (b) musí existovat (c) příčinná souvislost. Úprava otázky zavinění se 

promítla do dělení škody na volní (škoda způsobená zaviněním ve formě zlého 

úmyslu nebo nedopatření) a nevolní (jednání, které nebylo možno odpovědné osobě 

                                                 
3 J. KINCL, V. URFUS, M. ŠKŘEJPEK. Římské právo, C. H. Beck : Praha, 1995  

 
4 Součástí československého právního řádu se později stal Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s. na 
základě tzv. recepční normy (zákona č. 11/1918 Sb. z. a n.). 
5 BREJCHA, A. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. 1. vydání. Praha: Codex Bohemia 
2000, s. 38 
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„přičítati k vině“). V případě, že byla škoda způsobena několika osobami, platilo že 

každá z nich odpovídala jen za škodu způsobenou jejím nedopatřením, naproti tomu 

za situace existence zavinění ve formě úmyslu ručili všichni za jednoho a jeden za 

všechny; jednalo se tedy o solidární odpovědnost. 

Za osoby způsobilé k zavinění byly považovány osoby dospělé. Dospělosti se 

přitom dosahovalo dovršením věku čtrnácti let. Tyto osoby byly Obecným zákoníkem 

občanským dále děleny na nezletilce a osoby zletilé. Zletilé osoby byly plně 

způsobilé k právním úkonům, přičemž zletilost jedince byla vázána na dosažení věku 

jednadvaceti let. Pokud jde o otázku odpovědnosti za škodu, měli nezletilci plnou 

způsobilost k zavinění a za způsobenou škodu odpovídali zpravidla výlučně, nicméně 

v některých úkonech (např. realizace vlastnického práva) byli omezeni specifickým 

institutem otcovské moci zanikajícím právě až dosažením zletilosti. Právní úprava 

AGBG tak vykazovala poměrně neobvyklý nepoměr mezi způsobilostí k právním 

úkonům a způsobilostí k  úkonům protiprávním. Právně odpovědnými přitom byly 

pouze osoby dospělé a příčetné; ostatním osobám mohla povinnost k náhradě škody 

vzniknout jen z morálních důvodů, nebo na základě principu ekvity.6 Ke vzniku 

škody zároveň mohlo dojít nejen v případech vymezených pod bodem 

(a) předchozího odstavce, nýbrž i v důsledku náhody. Tato nicméně nebyla 

považována za právně relevantní a důsledky náhodné události si proto poškozený 

vždy nesl výlučně sám. Lze tedy obecně shrnout, že Obecný zákoník občanský 

rozeznával hned několik druhů odpovědnosti za škodu, a to odpovědnost se 

zaviněním, z užívání práva, z nezaviněného nebo nevolního činu, náhodou, cizími 

činy, apod. Způsobenou škodu bylo vždy žádoucí nahradit předně uvedením 

v předešlý stav, a až jestliže toto nebylo možné, přicházelo v úvahu nahrazení 

odhadní ceny. Zásada stanovící že je třeba nahrazovat ve formě naturální restituce 

přitom platila nejen při věcech genericky určených, nýbrž i při těch určených 

individuálně. Tento způsob náhrady škody totiž vedl k témuž výsledku jako odčinění 

škody in natura, a proto byl upřednostňován před náhradou peněžitou.7 Zmíněný 

právní předpis obsahoval mimo jiné specifickou úpravu týkající se náhrady škody 

                                                 
6 Zásadou ekvity rozuměj presumpci poctivosti chování účastníků v soukromoprávních vztazích, úzce 
související se zásadou dobrých mravů a zásadou zákazu zneužití subjektivních práv. 
7 blíže viz Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR Rv I. 1100/22 
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spočívající v poškození na těle. V těchto případech poškozenému příslušela náhrada 

(a) léčebných nákladů, (b) ušlého zisku a (c) bolestného. V případě vzniku škody 

v důsledku urážky na cti se zase poškozený mohl kromě náhrady škody domáhat 

i uveřejnění odvolání takových informací, které urážku na cti způsobily.  

1.3 Občanský zákoník z roku 1950 

V závěru exkurzu do historického vývoje institutu odpovědnosti za škodu 

třeba nezapomenout také na zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, který byl 

následně nahrazen dodnes platným zákonem č. 40/1964 Sb. Snad 

nejcharakterističtějším znakem tohoto kodexu éry socialismu bylo rozlišení dvou 

forem vlastnického práva, a to vlastnictví socialistického (státního a družstevního) 

a dále osobního vlastnictví. S ohledem na téma této práce se však nadále soustředím 

převážně na vylíčení úpravy odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník z roku 1950 

rozlišuje mezi škodou způsobenou (a) zaviněním, (b) náhodou, (c) v nutné obraně, 

(d) v krajní nouzi, (e) jinými osobami, (f) věcmi, (g) při provozu zvláště 

nebezpečném, (h) při nekalé soutěži v hospodářském styku. Pokud jde o úpravu 

čtvrtého (fakultativního) předpokladu odpovědnosti za škodu, tedy zavinění, 

nalezneme zde klasické rozlišení mezi úmyslem a nedbalostí promítnuté konkrétně do 

těchto skutkových podstat: 1) škoda způsobená úmyslným úkonem proti zásadám 

slušnosti, 2) škoda způsobená poškozením jiného výkonem práva, 3) škoda 

způsobená ve stavu přechodné duševní poruchy, do které se odpovědný subjekt svou 

vinou uvede.  

Za náhodu dle citovaného právního předpisu odpovídal pouze ten, kdo dal 

k jejímu vzniku podnět, a to například tím, že porušil svoji povinnost z právního 

předpisu plynoucí nebo že nezabránil nahodilé škodě. V případě škody způsobené 

věcmi platilo, že za ni odpovídá vlastník věci, popř. ten komu daná věc sloužila, 

přičemž je třeba si uvědomit, že věcí se dle předmětného právního předpisu rozumělo 

i zvíře, eventuálně přírodní síly. Způsob náhrady škody je prakticky identický 

s úpravou obsaženou v kodexu z roku 1811. Prioritně bylo realizováno uvedení 

v předešlý stav a až v případě jeho nemožnosti nastupovala náhrada škody 

v penězích, přičemž pokud jde o rozsah náhrady škody, platilo stejně jako dnes, že 

tento mohl být upraven v rámci tzv. moderačního práva soudu. Jinými slovy mohlo 
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dojít k přiměřenému snížení škody, a to v případech zvláštního zřetele hodných, 

pakliže nešlo o škodu způsobenou úmyslně.   
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2 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

2.1 Funkce odpovědnosti za škodu 

Než přistoupím k vymezení základních funkcí odpovědnosti za škodu, 

dovolila bych si za účelem komplexního uchopení problematiky, která je předmětem 

této práce, krátce pojednat o obsahu pojmu odpovědnost. Odpovědnost totiž není 

pouze kategorií právní (která mne však v této práci bude zajímat nejvíce); jedná se 

bezpochyby také o kategorii morální, filosofickou, ekonomickou, sociologickou, 

psychologickou, politickou, profesní, apod., přičemž velmi často se jednotlivé 

kategorie překrývají a v důsledku jediného porušení tak může nastat hned několik 

druhů odpovědnosti. Odpovědnost můžeme zároveň vnímat jako jeden z pilířů 

morálky a základních lidských hodnot, prostřednictvím nichž rozlišujeme, zda naše 

chování a jednání je společensky akceptovatelné či nikoli.   

Právní odpovědnost je potom druhem odpovědnosti, která se vztahuje přímo 

ke konstatování zda určité jednání a chování je či není v souladu s právními předpisy. 

Právní odpovědnost můžeme definovat také jako právní vztah, jehož obsahem je 

existence zvláštních povinností, které jsou subjektu uloženy vedle nebo namísto 

dosavadních povinností stanovených původním právním vztahem, jehož fungování 

bylo protiprávním jednáním narušeno. Tato zvláštní (sekundární) povinnost se nazývá 

odpovědnostní povinnost a slouží k ochraně původního právního vztahu.8 

 Právní odpovědnost plní hned několik funkcí zároveň:   

(a) Funkci preventivně ochrannou9 (výchovnou), jejímž úkolem je bránit porušování 

práva prostřednictvím působení na vědomí subjektů práva a přimět tak potenciální 

škůdce, aby si počínali takovým způsobem, při kterém nedochází ke vzniku škod na 

životě, zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a zároveň aby v případě hrozící 

škody každý zakročil způsobem přiměřeným k jejímu odvrácení. I přes sebelepší 

úpravu povinnosti prevence, jak lze preventivně ochranou funkci bezpochyby nazvat,  

                                                 
8 BREJCHA, A. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu, 1. vydání, Praha. ASPI Publishing 
s.r.o., 2000, s. 6 
9 HOLUB, M., FIALA, J., BIČOVSKÝ, J. Občanský zákoník. Poznámkové vydání s judikaturou 
a novou literaturou. 9. vydání. Praha : Linde, 2003, s. 286 
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však toto výchovné působení není (a v průměrné lidské společnosti ani nemůže být) 

natolik dostačující, aby vzniku škody zabránilo zcela.  

(b) Funkce sankční, mající za úkol postihnout škůdce za jeho protiprávní jednání.  

(c) Funkce reparační, spočívající v uvedení majetkové situace či osobního stavu do 

stavu před jejich porušením, a to prostřednictvím plné náhrady způsobených 

škodlivých následků, přičemž pro zásadu plné reparace platí, že není rozhodný stupeň 

zavinění škůdce. Jinými slovy Občanský zákoník zde nerozlišuje, zda ke vzniku 

škody došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Toto pravidlo je však dotčeno institutem 

§ 450 Občanského zákoníku upravujícím tzv. moderační právo soudu, podle kterého 

je soud oprávněn, z důvodů zvláštního zřetele hodných, náhradu škody přiměřeně 

snížit. Důvodem zvláštního zřetele hodným zákonodárce přitom rozumí zejména 

přihlédnutí k okolnostem vzniku škody, osobním i majetkovým poměrům škůdce či 

poměrům poškozeného. Tento postup však přichází v úvahu pouze za situace, že 

škoda nebyla způsobena úmyslně. 

(d) Funkce satisfakční – zde se jedná o specifický druh funkce reparační, který se 

uplatní jestliže předešlý stav není dost dobře možné obnovit (vzhledem ke 

konkrétním okolnostem případu) a proto nastupuje reparace odlišného druhu, 

spočívající v poskytnutí jiného, např. finančního plnění. Typicky se bude jednat 

o náhradu škody způsobené na zdraví, jejíž jednotlivé formy odškodnění jsou 

vyjmenovány v § 444 a násl.10 

 Odpovědnost za škodu je v systému občanského práva upravena v části šesté, 

hlavě první a druhé Občanského zákoníku a obecně lze shrnout, že se jedná o závazky 

deliktní, vznikající z protiprávních úkonů či z kvalifikovaných škodných událostí.   

 

 

 

 

                                                 
10 Funkcí satisfakční by bylo možno ztotožňovat s funkcí represivní, nicméně k této je nutno uvést, že 
úprava odpovědnosti za škodu v českém občanském právu tuto funkci neplní, neboť z povahy věci 
nelze uložit náhradu škody jako trestní postih – k tomu blíže viz ŠVESTKA, J., in  KNAPPOVÁ, M., 
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2., Díl třetí: závazkové právo. 4. vydání, 
Praha : ASPI a.s., 2005, s. 424 
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3 PREVENCE ŠKOD 

Prvky preventivně ochranné funkce nalezneme v § 415 až § 419 OZ, 

upravujících povinnost předcházení škodám. Občanskoprávní prevenci lze 

charakterizovat jako souhrn způsobů a forem předcházení ohrožení a porušování 

subjektivních občanských práv, tj. práv, která jsou upravována a chráněna normami 

občanského práva hmotného v objektivním smyslu.11 Princip prevence tvoří stěžejní 

zásadu celého pojetí občanskoprávní odpovědnosti za škodu a vztahuje se na všechny 

subjekty občanskoprávních vztahů. Jinými slovy je povinností každého z nás chovat 

se tak, abychom druhému nezpůsobili žádnou škodu12 a v případě že toto ustanovení 

porušíme, dojde ke vzniku protiprávního následku, resp. sekundární povinnost škůdce 

k náhradě škody takto způsobené.13 Právě z této koncepce lze usoudit na preventivně 

výchovnou povahu ustanovení § 415, které zákonodárce do civilního kodexu 

zakotvil, vědom si skutečnosti, že škoda na majetku, zdraví, životě či životním 

prostředí je společensky nežádoucím jevem a proto je třeba jej co možná nejvíce 

eliminovat. Občanskoprávní úprava odpovědnosti za škodu tak poskytuje ochranu 

výše vymezených hodnot hned dvěma způsoby. Jednak zakotvuje povinnost 

předcházet vzniku škod, a dále poskytuje ochranu poškozeného v případě, že vznik 

škody již nastal. Ve vztahu k Občanskému zákoníku je úprava obsažená v zákoníku 

obchodním speciální (totéž platí i o oblasti práva trestního a správního), naproti tomu 

pro oblast pracovněprávní platí, že zákoník práce obsahuje vlastní úpravu 

odpovědnosti za škodu, a to i včetně povinnosti prevenční. Výše uvedené lze shrnout 

do stručného konstatování, že je bezpochyby jednodušší škodám předcházet, než je 

následně kompenzovat. Zákonodárce, vědom si této skutečnosti, se proto povinnosti 

předcházet hrozícím škodám věnuje hned prvních ustanoveních části šesté 

Občanského zákoníku. 

                                                 
11 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 29.7.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 1106/2003  
12 Naše chování se přitom bude zpravidla lišit v závislosti na daných okolnostech. Nejvyšší soud ČR 
svým rozsudkem ze dne 4.6.2008 vydaným pod sp. zn. 25 Cdo 3117/2006 např. judikoval povinnost 
chovatele zajistit svého psa takovým způsobem, aby zajistil ochranu okolí a minimalizoval riziko 
kontaktu psa s další osobou, a to vše předně v místě zvýšeného výskytu a pohybu osob. 
13 Např. POKORNÝ, M. in JEHLIČKA, ŠVESTKA, J.,: Občanský zákoník, komentář, 6. vydání. 
Praha, 2001, s. 572 uvádí, že „soudní praxe i teorie potvrzují, že povinnost vyslovená tímto 
ustanovením je pro každého z účastníků občanskoprávních vztahů závaznou právní povinností určitým 
způsobem se chovat. Proto její nedodržení představuje protiprávní chování.“ 
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3.1 Všeobecná občanskoprávní prevence 

Generální klauzule obsažená v § 415 OZ stanoví, že „každý je povinen si 

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

a životním prostředí.“14 Z dikce právě zmíněného ustanovení, obsahujícího slovo 

„každý“ tak plyne, že povinnost v něm zakotvená se vztahuje na všechny potenciální 

účastníky občanskoprávních vztahů. Každý je tedy povinen zachovávat si takový 

stupeň pozornosti, který na něm lze s přihlédnutím k daným okolnostem a jeho 

možnostem a schopnostem požadovat a který je schopen objektivně, v co největší 

možné míře eliminovat vznik rizika jakékoli povahy.15 Jedná se přitom o běžnou míru 

opatrnosti, nikoliv o bezbřehou povinnost předvídat a předejít veškerým možným 

škodám v budoucnu vzniklým.16 Za běžnou míru opatrnosti bychom v konkrétním 

případě mohli považovat např. maximálně obezřetné jednání majitele 

problematického a nevyzpytatelného psa, protože jakékoli jiné jednání by totiž, dle 

názoru Nejvyššího soudu ČR znamenalo porušení § 415.17  

K porušení zásad obecné odpovědnosti se vyjádřil i Ústavní soud nálezem 

vydaným dne 24. října 2006 pod sp. zn. IV. ÚS 524/05 tak, že „není možné 

rozhodnout o porušení zásad obecné odpovědnosti jednoho účastníka řízení, jestliže 

je v důsledku provedeného dokazování patrné, že druhá strana svým aktivním 

jednáním umožnila vznik škody.“ Předmětem sporu zde byla škoda vzniklá v důsledku 

ostrého střetu dvou psů, z nichž jeden byl na vodítku a opatřen náhubkem (pes 

stěžovatelky), zatímco pes žalobkyně nikoli. Právě žalobkyně utrpěla škodu, když se 

snažila oba psy od sebe odtrhnout a střet ukončit. Ústavní soud však konstatoval, že si 

žalobkyně nepočínala dostatečně opatrně, a vyvodil obecnou zásadu, že „není možné 

volat k odpovědnosti jen jednu ze stran, byla-li druhá strana natolik aktivní, že svým 

aktivním jednáním vytvořila stav, který bezprostředně vedl ke vzniku úrazu.“ 

                                                 
14 Aplikace tohoto ustanovení přichází přitom v úvahu tehdy, jestliže neexistuje jiná, konkrétní právní 
úprava vztahující se na jednání, jehož protiprávnost se posuzuje. K tomu blíže usnesení Nejvyššího 
soudu ČR vydané dne 16.5.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 1427/2001 
15 Pod riziko „jakékoli povahy“ podřadil svým rozsudkem vydaným pod sp. zn. 25 Cdo 127/2007 
Nejvyšší soud ČR i situaci, kdy podílový spoluvlastník odmítl uzavřít dohodu o mimosmluvním 
vyřízení sporu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, kterou by byla věc mimosoudně vyřešena.  
16 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 
10. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 697 
17 K tomu blíže Usnesení Nejvyššího soudu vydané dne 18.7.2002 pod sp. zn. 7 Tdo 382/2002 
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Jako jiný příklad dokreslující pojem „míra běžné opatrnosti“ lze uvést případ, 

ve kterém Nejvyšší soud ČR konstatoval, že jestliže byla rodička v průběhu porodu 

probíhajícího zcela bez komplikací sledována na porodním lůžku v pravidelných 

intervalech, a postup ošetřujících lékařů a sester bylo možno po celou dobu označit za 

postup lege artis, nemůže se ze strany zdravotnického personálu jednat o porušení 

generální prevence, a to ani v případě kdy rodička utrpěla smrtelný úraz pádem 

z okna předmětného zdravotnického zařízení. V citovaném rozsudku vydaném dne 

25.6.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 1400/2000 Nejvyšší soud ČR judikoval, že za situace 

nekomplikovaného a obvyklým způsobem probíhajícího porodu, který nenaznačuje 

potřebu jakýchkoli nadstandardních opatření není možno zdravotnický personál 

shledat odpovědným za pád rodičky, navíc napojené na infuzní zařízení, z okna. 

Nejvyšší soud tak v popsaném postupu lékařského personálu neshledal žádné 

pochybení a nastalou situaci vyhodnotil výhradně jako kvalitativní poruchu vědomí 

osoby (rodičky), která byla jinak zcela duševně zdráva. 

Pro obecnou prevenční povinnost uloženou občanům či organizacím § 415 OZ 

zároveň platí, že nemůže být rozšiřována nad rámec jejich povinností ukládaných 

zvláštními předpisy. Proto je vždy třeba nejprve se zabývat otázkou, zda a popř. jak 

zvláštní právní předpis upravuje počínání jednotlivých subjektů a podle něj potom 

posoudit, zda k porušení právní povinnosti došlo či nikoli. § 415 OZ však nelze 

chápat pouze jako ustanovení zakotvující jednu ze zásad,18 jež se dotýká všech 

subjektů občanskoprávních vztahů, nýbrž i jako závaznou právní povinnost, jejímž 

nedodržením se dopouštíme protiprávního chování, tedy chování v rozporu 

s objektivním právem.19 Ze zmíněného ustanovení naopak neplyne povinnost možný 

vznik škody do budoucna předvídat,20 což tvoří jeden ze základních rozdílů pojetí 

                                                 
18 Zásada obecné prevence je zároveň úzce spojena s dalšími zásadami občanského práva, jako např. 
zásada právní jistoty, zásada nikomu neškodit (neminem leadere), zásada na úkor jiného se 
bezdůvodně neobohatit, nebo zásada ochrany dobré víry. K tomu blíže ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., 
ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2006, s. 695 
19 Aplikace ustanovení § 415 přichází v úvahu, neexistuje-li konkrétní právní úprava vztahující se na 
jednání, jehož protiprávnost se posuzuje. Jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž porušením 
právní povinnosti ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku. K tomu blíže usnesení Nejvyššího 
soudu ČR vydané dne 16.5.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 1427/2001 
20 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.2.2003 vydaný pod sp. zn. 25 Cdo 618/2001 
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odpovědnosti za škodu podle Občanského a Obchodního zákoníku, o čemž však bude 

pojednáno později.   

Platí, že uvedené hodnoty jako život, zdraví či majetek jsou zmíněnými 

ustanoveními Občanského zákoníku chráněny pouze za předpokladu, že mají 

majetkový charakter, k jehož ohrožení či porušení by mohlo dojít. Hovoříme tak 

nejen o škodě materiální, nýbrž i imateriální, vždy však pouze za předpokladu, že tato 

je vyčíslitelná v penězích. Vyčíslení a následné nahrazení škody v případě poškození 

majetku bude poměrně bezproblémovým. Komplikovanější situace však nastane 

v případě specifikace škody na životě či zdraví; proto se zde spíše než o náhradě 

škody hovoří o tzv. satisfakci (odškodnění). Pokud jde o ochranu životního prostředí, 

institut občanskoprávní odpovědnosti se na situace jeho poškození aplikuje výhradně 

v případě, jestliže poškozené složky životního prostředí jsou současně i věcmi 

v právním slova smyslu, které jsou ve vlastnictví někoho. To se netýká takových 

složek, jakými jsou např. voda, vzduch, volně žijící živočichové, jeskyně, apod., které 

předmětem vlastnictví nejsou. Hovoříme pak o tzv. věci ničí (res nullius). Zároveň 

musí být splněna podmínka, že osoba škůdce je odlišná od osoby poškozené. 

V případě škody způsobené na životním prostředí je oprávněným subjektem stát 

a vzniklá škoda se hradí primárně uvedením do původního stavu. 

Celý institut odpovědnosti za škodu, resp. generální prevenční povinnosti je 

vždy třeba vykládat v kontextu definice vlastnictví.21 Jeho neoddělitelným znakem je 

nejen právo věc držet, užívat a požívat její plody a užitky a právo s věcí nakládat, ale  

i právo věc zničit (samozřejmě za předpokladu, že zvláštní právní předpis nestanoví 

něco jiného – např. z důvodu ochrany kulturních památek, zvířat, atd.). Na druhou 

stranu čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod stanoví, že "Vlastnictví zavazuje. 

Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem." Jinými slovy vlastnické právo je absolutní, 

věcné a nepromlčitelné právo, které se liší od práv ze závazkových vztahů svými 

účinky "vůči všem" (erga omnes). Zároveň s sebou přináší nejen právo vlastníka na 

                                                 
21 Vlastnictvím rozumíme přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) 
nad konkrétní věcí, zahrnující právo věc držet (ius possidendi), věc užívat a požívat její plody a užitky 
(ius utendi et fruendi) a právo s věcí nakládat (ius disponendi). S vlastnictvím mohou být zároveň 
spojena další práva, jako např. právo věc opustit, věc neužívat nebo věc zcizit. 
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jeho ochranu prostřednictvím reivindikačních a zápůrčích žalob, nýbrž i povinnost 

vlastníka počínat si při výkonu svého vlastnického práva tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.  

Jak již bylo uvedeno výše, všeobecná prevenční povinnost se bude v praxi, ve 

velké míře dotýkat právě vlastníků nemovitostí. Na tyto se totiž vzhledem k uložené 

povinnosti užívat a spravovat svůj majetek tak, aby jeho stav nepůsobil škodu jinému, 

vztahuje také povinnost přijímat nejrůznější nezbytná opatření, aby takovou hrozbu, 

či již existující škodu odvrátili. Pokud by tak neučinili, zakládali by tím svoji 

odpovědnost za vzniklou škodu z titulu spoluzavinění poškozeného.22 Velmi 

aktuálním, a s nemovitostmi spojeným příkladem generální prevenční povinnosti, je 

ten, o němž Nejvyšší soud ČR rozhodl dne 25.7.2001 rozhodnutím, vydaným pod sp. 

zn. 25 Cdo 2264/2000. V rámci něj soud dovodil, že je vyžadováno provádění 

takových opatření v rámci úklidu sněhu ze střech, aby se zamezilo jeho sesuvu na 

přilehlé chodníky či silnice a zabránilo se tak vzniku škody jak na zdraví, tak na 

majetku, nebo aby toto riziko bylo alespoň kolemjdoucím a zároveň potenciálně 

ohroženým osobám dáno na vědomí (např. v podobě natažené pásky, napsaného 

upozornění, apod.).  

Velké změny v posledním roce doznala povinnost vlastníků nemovitostí 

spravovat chodníky přilehlé k jejich nemovitosti. Bez ohledu na tuto změnu však 

platí, že povinnost zajistit nepřetržitou schůdnost není vlastník pozemku povinen 

v případě, jestliže se jedná o pozemek nemající povahu chodníku, bez ohledu na to, 

jestli je k chůzi fakticky širokou veřejností využíván či nikoli. Oproti tomu je však 

povinen vlastník takového pozemku nebezpečná místa označit a zabezpečit před 

přístupem.23 

Specifickou oblast spadající pod porušení obecné prevenční povinnosti tvoří 

také provozování nejrůznější sportovní činnost. Při posuzování zda došlo k jejímu 

porušení a tím založení odpovědnosti za škodu podle § 420 OZ je vždy třeba 

vycházet ze zjištění, zda jednáním konkrétního sportovce došlo k nedodržení pravidel 

sportovní hry. Přestože se jedná o velmi aktuální a v současnosti často diskutovanou 

                                                 
22 Poměrně kuriózním případem se soud zabýval v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. Rv II 327/30, ve 
kterém shledal majitele domu odpovědným za škodu způsobenou nájemníku pádem neodborně 
připevněného splachovadla na záchodě. 
23 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané pod sp. zn. 1 Cz 25/86 
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otázku, soudy se k ní vyjádřily již v 70. letech např. rozhodnutím vydaným pod sp. 

zn. 10 Co 190/76, když dovodily že pravidla sportovní hry sice nejsou závaznými 

právními předpisy, avšak jejich nedodržení ze strany sportovce zakládá nedodržení 

prevenční povinnosti ve smyslu § 415 OZ 

3.2 Speciální občanskoprávní prevence 

Zvláštní prevenční povinnost spočívající v povinnosti aktivního jednání 

v případě hrozící škody Občanský zákoník ukládá tomu, komu daná škoda hrozí. 

Ohroženému je tak uložena povinnost k odvrácení hrozící škody svépomocí, nebo 

alespoň k zakročení ke zmírnění rozsahu škody, která již nastala. V každém případě 

je však vyžadováno, aby ohrožený jednal způsobem přiměřeným okolnostem, což 

bývá posuzováno nejen z hlediska objektivního, ale i subjektivního. Mezi prvky 

objektivní řadíme především povahu a intenzitu hrozící škody či její konkrétní 

okolnosti. Naopak těmi subjektivními lze rozumět např. vzdělání, věk či zdravotní 

stav osoby proti hrozící či již existující škodě zakročující.  

Jestliže ohrožený zasahuje proti hrozící škodě přiměřeně všem okolnostem, je 

jeho jednání zákonem poskytnuta ochrana, a to i přesto, že se takto může dotknout 

práv či oprávněných zájmů jiných osob. Pokud by se však ohrožený při odvracení 

škody nezachoval přiměřeně, mohou nastat dvě odlišné situace, avšak s totožným 

výsledkem: (A) okolnosti podcení a proti hrozící škodě nezakročí, nebo (B) okolnosti 

přecení a proti hrozící škodě zasáhne nepřiměřeně intenzivně. V obou zmíněných 

případech bude ohrožený odpovědným za škodu která vznikla, a to v závislosti na 

míře svého pochybení.  

V důsledku odvracení hrozící škody může zároveň ohroženému vzniknout 

škoda na majetku nebo může dokonce utrpět újmu na zdraví. Na tyto případy 

pamatuje ustanovení § 419 Občanského zákoníku přiznávající těmto osobám právo na 

(a) náhradu účelně vynaložených nákladů a na (b) náhradu škody, kterou při tom 

utrpěli. Ta jim však může být přiřknuta nejvýše v rozsahu škody, kterou odvraceli. 

Kromě povinnosti zasáhnout proti hrozící škodě poskytuje zákonodárce 

v § 417 odst. 2 OZ ohroženému i právo domáhat se u soudu, aby uložil ohrožovateli 

provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody. Kýženého účinku se 

v takovém případě ohrožený domáhá nikoli prostřednictvím vlastnické žaloby podle 



 24

§ 126 odst. 1 OZ (tou lze totiž uložit pouze povinnost určitého jednání se zdržet), 

nýbrž žalobou podle § 417 odst. 2, která může uložit i povinnost aktivního 

charakteru. Takovýto postup, doktrínou nazývaný také jako prevence uskutečněná 

prostřednictvím soudu,24 bude opodstatněný v případě vážného ohrožení, přičemž 

netřeba, aby nebezpečí bezprostředního vzniku škody přímo hrozilo. Postačí, jestliže 

v důsledku vážného ohrožení může v budoucnosti škoda vzniknout. Soud v takovém 

případě uloží povinnost něčeho se zdržet, něco vykonat, apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 ŠVESTKA, J. in KNAPPOVÁ, M. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. 
Díl třetí: závazkové právo. 4. vydání, Praha : ASPI a.s., 2005, s. 409 
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4 PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOV ĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Přes podrobnou úpravu všeobecné i speciální občanskoprávní prevence je 

pochopitelné, že vzniku škody ve společnosti nelze zabránit zcela. Proto Občanský 

zákoník poskytuje poměrně rozsáhlou a ucelenou právní ochranu osobám, kterým již 

škoda způsobena byla, a to zejména proto, aby jim byla spravedlivě a co nejrychleji 

nahrazena. Nezbytným požadavkem vzniku odpovědnosti škůdce za jím způsobenou 

škodu,25 jsou tři esenciální předpoklady (tzv. objektivní předpoklady), kterými jsou: 

(a) porušení právní povinnosti (protiprávní úkon), (b) existence škody, (c) příčinná 

souvislost mezi protiprávním úkonem a vznikem škody. Krom výše uvedených 

zákonodárce ke vzniku odpovědnosti za škodu vyžaduje splnění ještě čtvrtého, 

tzv. subjektivního předpokladu, kterým rozumíme zavinění. Splněním těchto 

předpokladů pak vzniká odpovědnostní vztah k náhradě škody jako zvláštní druh 

závazkového právního vztahu, a to v podobě sekundární povinnosti vznikající 

v důsledku porušení té primární. 

4.1 Protiprávní úkon či právně relevantní škodná událost 

Protiprávní úkon v sobě zahrnuje dvě složky, a to protiprávnost a úkon. 

Úkonem rozumíme projev lidské vůle navenek, ve kterém se spojuje psychická 

(vnitřní) a fyzická (vnější) složka jedince. Právním úkonem je tedy volní chování 

v souladu s právem, naproti tomu protiprávnost se vyznačuje rozporem s objektivním 

právem, tedy právním řádem jako celkem. Rozpor s objektivním právem zpravidla 

vzniká v důsledku porušení právní povinnosti, jež byla určitému subjektu uložena 

právní normou, nebo která plyne z jiných právních skutečností. K takovému porušení 

může dojít nejen konáním contra legem, ale i in fraudem legis. Je přitom třeba 

podotknout, že protiprávní úkon může spočívat nejen v činnosti lidí mající povahu 

jednání nebo opomenutí, ale kupříkladu i v chování zvířete nebo úkonu vzniklém 

působením přírodních sil.  

Zcela nový, až kontroverzní pohled na pojem protiprávní úkon přinesl 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 28.2.2003 pod sp. zn. 20 Cdo 1499/2000, 

který existenci protiprávního úkonu, jakožto předpokladu vzniku odpovědnosti za 

                                                 
25 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 11.3.2009 pod sp. zn. 33 Odo 1629/2006 
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škodu vidí i v situaci kdy škůdce porušil povinnost ze smlouvy uzavřené s jinou 

osobou než poškozeným, a to v případě, jestliže závazek k jehož porušení došlo, měl 

dopad do právní sféry poškozeného. Poškozený se tedy může dovolávat (za účelem 

prokázání existence protiprávního úkonu) porušení smluvní povinnosti i v případě, že 

sám není spolukontrahentem smlouvy, jejíž porušení tvrdí. V citovaném případě byl 

předmětem sporu špatně vypracovaný znalecký posudek, který nově zakoupenou 

střešní krytinu chybně označil za zcela nevyhovující, na základě čehož se ji majitelé 

domu rozhodli vrátit prodejci, avšak s přibližně 80.000,- Kč ztrátou. Žalobci se 

následně domáhali po znalci náhrady škody vzniklé v důsledku chybně provedeného 

statického posouzení nemovitosti. Nejvyšší soud zde dovodil, že porušení smluvní 

povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k poškozenému, který není 

účastníkem smlouvy.26 Stejným způsobem přitom bude soud nahlížet i na znalecký 

posudek vypracovaný znalcem jmenovaným soudem v rámci soudního řízení, tedy 

bez ohledu na to, zda se jedná o znalecký posudek ve smyslu § 127 OSŘ, nebo 

o důkaz listinou ve smyslu § 129 OSŘ. 

Odpovědnost znalce za vzniklou škodu dovodil Nejvyšší soud ČR i v jiném 

případě,27 ve kterém posudek znalce ustanoveného soudem byl použit jako jeden 

z důkazů v daném soudním řízení, na základě čehož byl vydán rozsudek ukládající 

žalobkyni povinnost zaplatit určitou peněžitou částku. Přestože tady znalecký 

posudek nebyl jediným podkladem pro vydání rozhodnutí, bezesporu k obsahu 

rozsudku přispěl, čímž přispěl i ke vzniku majetkové újmy. Výhrady proti posudku 

v této věci přitom nebyly vzneseny pouze proto, že jeho nedostatky byly zjištěny až 

po nabytí právní moci rozsudku, a tak se žalobkyně nemohla v rámci řízení domáhat 

plnění, které jí náleželo ze strany jejího bývalého manžela, čímž jí vznikla škoda 

spočívající v nesprávném stanovení výše jeho platební povinnosti. Úkolem znalce 

v tomto konkrétním případě bylo určit obvyklou cenu převodu členských práv 

a povinností ve stavebním bytovém družstvu.  

                                                 
26 VLASÁK, M. Odpovědnost za porušení smluvní povinnosti s dopadem na třetí osoby, Právní fórum, 
2008, č. 12, s. 521 
27 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu vydaný dne 30.7.2008 pod sp. zn. 25 Cdo 883/2006: „soud závěry 
znaleckého posudku nemůže bez dalšího přebírat, ale v případě potřeby je musí ověřovat i jinými 
důkazy, a to zejména tehdy, jestliže mohou být pochybnosti o správnosti znaleckého posudku. Nemůže 
jej nahradit vlastním názorem, nýbrž musí znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo 
jinak odstranil jeho nedostatky, popřípadě vypracoval posudek nový, nebo musí ustanovit nového.“ 



 27

V jiném případě, který se dostal až před Ústavní soud byla v souvislosti 

s posuzováním možných následků způsobených nesprávným znaleckým posudkem 

formulována tzv. teorie adekvátnosti kauzálního nexu (nález vydaný dne 1.11.2007 

pod sp. zn. I. ÚS 312/05), která vychází z toho, že „smyslem subjektivní odpovědnosti 

za škodu je nařídit náhradu škody tam, kde škůdce škodu způsobil, ačkoli mu lze 

vytknout, že ji způsobit nemusel a mohl jednat jinak.“ Vychází se zde tedy 

z posuzování, zda vůbec bylo v lidských silách vznik škody předvídat. Teorie 

adekvátnosti kauzálního nexu se tak opírá o rozsah předvídatelnosti škodního 

následku. V tomto konkrétním případě šlo o posudek vypracovaný mimo soudní 

řízení, v důsledku něhož prodávající obdržel nižší kupní cenu, čímž mu vznikla 

škoda.  

Na rozdíl od předchozích případů Nejvyšší soud ČR neshledal znalce 

odpovědným za škodu způsobenou chybně vypracovaným znaleckým posudkem 

(rozsudek vydaný 28.1.2009 pod sp. zn. 21 Cdo 1263/2008), kterým byla oceněna 

nemovitost za účelem jejího prodeje ve veřejné dražbě. Důvodem pro to však nebyla 

neexistence zaviněného porušení povinnosti znalce při podání posudku, nýbrž 

označený subjekt, dle soudu žalobkyně povinný k náhradě škody. Žalobkyně se zde 

totiž náhrady škody domáhala po dražebníkovi. Ten je však dle zákona povinen 

pouze „zajistit odhad ceny“, a to „dle posudku ne staršího než šest měsíců.“ 

Vzhledem k tomu, že dražebník zmíněné povinnosti splnil, nemůže být odpovědným 

za škodu, která vznikla žalobkyni v důsledku vydražení nemovitosti za cenu nižší, 

než skutečnou. Jinými slovy dražebník nemůže být shledán odpovědným za vadnost 

posudku. 

Normy regulující lidské chování mohou být přitom sestaveny různě; buď 

přímo označují zakázané či přikázané chování (tzv. ochranné normy), nebo označují 

právem chráněné zájmy, jejichž porušení se musí jednající subjekt vyvarovat 

(tzv. absolutní subjektivní práva). Není přitom až tak rozhodující, zda byla porušená 

povinnost stanovena (a) obecně závazným právní předpisem, (b) jinou normou, kterou 

měl škůdce zachovávat – např. interní směrnice, bezpečnostní předpisy, stavy, řády, 

(c) smlouvou nebo jiným právním úkonem, nebo zda šlo o (d) porušení ustanovení 

§ 415 Občanského zákoníku, či o (e) zanedbání povinnosti předcházet škodám, která 

byla škůdci uložena buď konkrétně, nebo vyplývá z prováděné činnosti či postavení 
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škůdce. Rozdíl byl do doby vydání výše zmíněného rozsudku Nejvyššího soudu ČR 

vydaný dne 28.2.2003 pod sp. zn. 20 Cdo 1499/2000 spatřován pouze v osobách 

oprávněných z protiprávního úkonu, kterými jsou v případě porušení smluvní právní 

povinnosti spolukontrahenti, zatímco v případě porušení mimosmluvní (zákonné) 

povinnosti může tato odpovědnost za škodu nastoupit vůči komukoliv. Toto pojetí 

Nejvyšší soud ČR rozšířil s odůvodněním, že postačuje, aby osoba porušila povinnost 

ze smlouvy, kterou uzavřela s jinou osobou než oprávněným, pokud toto porušení 

mělo vliv na právní sféru poškozeného, a to bez ohledu na to, zda se jednalo 

o smlouvu uzavřenou ve prospěch třetí osoby (poškozeného), či nikoli. Vzniká tak 

určitá kombinace smluvní a deliktní odpovědnosti. Toto přelomové rozhodnutí tak na 

jedné straně poskytuje větší míru ochrany právům třetích osob, na druhou stranu 

přináší velkou míru nejistoty kontrahujícím subjektů, protože lze přisvědčit, že jen 

stěží je možno již ve chvíli uzavírání smlouvy předvídat všechny možné důsledky, 

které by z ní v budoucnu mohly vyplynout. Přes poměrně rozsáhlé odůvodnění 

předmětného rozhodnutí Nejvyšší soud ČR definici „zásahu do právní sféry třetí 

osoby“ nepřinesl, a tak nezbývá než doufat, že tuto mezeru v budoucnu soudní praxe 

vyplní. Obecně však pojmem zásah do právní sféry třetí osoby můžeme rozumět 

takový zásah, kterým může třetí osobě vzniknout újma majetková, nemajetková či 

tzv. jiná ekonomická.  

Ještě dál zachází rozhodnutí, které vznik odpovědnost za škodu shledává 

i v bezdůvodném ukončení jednání o uzavření smlouvy. Vychází přitom z toho, že 

nejen stranám uzavřené smlouvy, ale i potenciálním smluvním partnerům vznikají 

v souvislosti s probíhajícím kontraktačním procesem určité náklady. U těchto je pak 

třeba rozlišovat mezi náklady obvyklými, jejichž vznik lze zpravidla v souvislosti 

s uzavíraným druhem smlouvy očekávat, a náklady neobvyklými, vynaloženými 

zejména v důsledku specifických požadavků budoucího spolukontrahenta. V případě 

těch prvních se o odškodnitelnou majetkovou újmu jednat nebude, v případě druhého 

z příkladů je požadavek náhrady škody dle názoru Nejvyššího soudu ČR zcela 

oprávněným.28   

                                                 
28 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu vydaný dne 11.10.2006 pod sp. zn. 29 Odo 1166/2004 
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Jak již bylo uvedeno výše, protiprávního úkonu se můžeme dopustit nejen 

porušením povinnosti vyplývající přímo ze zákona, nýbrž i povinnosti uložené aktem 

aplikace práva. Takovým příkladem individuálního právního aktu, v praxi často 

vydávaným je stavební povolení. Nejvyšší soud ČR k této problematice judikoval 

(rozsudek vydaný dne  25. března 2008 pod sp. zn. 25 Cdo 1905/2005), že i porušení 

povinnosti uložené stavebníkovi ve stavebním povolení, zajistit aby při uzavírce 

nebyl přístup k přilehlým nemovitostem znemožněn, je porušením právní povinnosti 

ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 OZ. Naopak v případě, že jsou pozemní 

komunikace či přilehlé chodníky uzavírány v souvislosti s prováděním oprav či 

rekonstrukcí platí, že dotčené osoby se neodškodňují. V citovaném případě došlo ke 

vzniku škody protože v souvislosti se stavebníkem provedenou uzavírkou silnice  se 

zákazníci žalobkyně nemohli dostat do její provozovny. Dle názoru dovolacího soudu 

je přitom rozhodující, do jaké míry omezení či v některých případech dokonce 

zamezení přístupu k provozovně, vedla skutečně k úbytku zákazníků, tedy ke ztrátě 

na zisku. Příčinná souvislost byla dokonce shledána mezi škodou vzniklou v důsledku 

zkažení se zboží, které nebylo podnikatelem prodáno v souvislosti s omezením, 

resp. vyloučením přístupu zákazníků do prodejny, jestliže k onomu omezení či 

vyloučení došlo v důsledku stavební činnosti žalovaného, který tak svým počínáním 

omezil podnikatelskou činnost žalobce. Za takto vzniklou škodu potom odpovídá ten, 

kdo stavební práce prováděl (rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 22.5.2008 

pod sp. zn. 25 Cdo 3/2006).  

Pro stanovení konkrétního odpovědného subjektu v případě porušení 

povinnosti stanovené stavebním povolením pak platí, že za takové pochybení  

odpovídá stavebník, a to bez ohledu na to, zda stavební práce prováděl sám, nebo 

prostřednictvím jiného smluvního partnera. Nejvyšší soud ČR své rozhodnutí 

vyjádřené v rozsudku vydaném dne 22.4.2003 pod sp. zn. 25 Cdo 2102/2002 

odůvodnil tak, že není možno vyloučit odpovědnost vlastníka nemovitosti jen proto, 

že za tutéž škodu odpovídá též subjekt jiný (subdodavatel), a proto v takovém případě 

přichází v úvahu odpovědnost obou zmíněných subjektů. 

Protiprávního jednání se může dopustit jedině člověk, tedy subjekt nadaný 

právní subjektivitou, a platí, že za protiprávní úkon bude osoba odpovědna 

i v případě, že se jej nedopustí sama, nýbrž jestliže vznikne v souvislosti s činností 
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jiné osoby, kterou k takovému činu použije.29 To zahrnuje nejrůznější situace 

odlišující se zejména v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou či právnickou 

osobu. V případě právnické osoby se může jednat o její statutární orgány, 

zaměstnance či jakékoli další osoby, které se řídily jejími pokyny a byly při tom 

oprávněny za právnickou osobu jednat. Obecně tedy osoby použité, neboli ty, které 

získaly ke svému jednání pověření s vymezením činnosti k níž jsou oprávněny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že osobami použitými nemohou být ty, které jednaly 

z vlastní iniciativy, nebo které se dopustily překročení jim svěřeného oprávnění, 

tzv. excesu, stejně tak jako osoby, které způsobily škodu vlastním jednáním na návod 

jiného. O typický a v praxi poměrně častý příklad excesu se bude jednat, jestliže řidič 

(zaměstnanec) v rámci služební cesty sveze ve služebním voze cizí osobu. V takové 

případě jednoznačně platí, že jednal vědomě na vlastní riziko a odpovídá proto za 

škodu na zdraví, kterou cizí osobě eventuálně způsobenou nehodou přivodí sám 

a jeho zaměstnavatel nebude k odpovědnosti přibrán ani podle § 420 odst. 2 OZ 

(rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 25.9.2007 pod sp. zn. 25 Cdo 

2269/2006). 

4.2 Škoda 

Dalším nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je, jak 

z logiky věci plyne, existence škody. Občanskoprávní doktrína škodu definuje jako 

majetkovou újmu, která je objektivně vyjádřitelná v penězích30 a dále ji dělí na škodu 

na věcech a škodu na zdraví. Judikatura (R III/67) k nim taktéž přidává škodu morální 

nebo jinou, kterou můžeme obecně rozumět škodlivý zásah do práv a oprávněných 

zájmů dotčeného, i když takový zásah nemá za následek vznik nároku na náhradu 

škody. Jako příklad lze uvést osobu dotčenou pomluvou, nebo osobu křivě obviněnou 

ze spáchání trestného činu.  

                                                 
29 Nejvyšší soud již dříve judikoval, že není rozhodující zda odpojení přípojky kabelové televize 
provedl sám žalovaný, či zda tak učinil prostřednictvím smluvního partnera, kterého si za tímto účelem 
najal. K tomu blíže usnesení Nejvyššího soudu vydané dne 20. srpna 2002 pod sp. zn. 25 Cdo 9/2002  
30 Definici škody nám přináší rozhodnutí Nejvyššího soudu R 55/1971, které říká, že „škodou se 
rozumí újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 
ekvivalentem, tj. penězi. Odškodňují se i některé nemajetkové újmy způsobené zásahem do 
osobněprávních vztahů poškozeného (vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění záležející 
v omezení schopnosti vykonávat běžné životní úkony a zúžení možnosti uspokojovat životní 
a společenské potřeby a plnit společenské úkoly).“ 
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Zároveň rozlišujeme mezi pojetím škody v užším a širším smyslu. V závislosti 

na jejich druhu potom Občanský zákoník upravuje nároky z  odpovědnosti 

vyvstávající, tedy formu náhrady škody a její rozsah. Při stanovení výše náhrady 

škody způsobené na věci je přitom třeba vycházet z nákladů, které je třeba vynaložit 

na uvedení dané věci do původního stavu. Výše peněžité náhrady se stanovuje 

objektivně, nezávisle na konkrétních okolnostech souvisejících se škodnou událostí. 

Jestliže ale uvedení věci do původního stavu není možné, je třeba vycházet z výše 

nákladů, které je třeba vynaložit k obstarání stejné nebo obdobné věci, obdobného 

stavu.31  Pokud dochází ke stanovení hodnoty použité nebo již částečně opotřebované 

věci, je vždy nutné přihlédnout k obvyklé (tržní) ceně, kterou věc vykazovala v době 

poškození, a dále také k rozsahu jejího poškození. Tak například výše škody na 

domě, k jehož poškození došlo na základě nezákonného rozhodnutí správního orgánu 

o demolici domu, se bude odvíjet od částky odpovídající nákladům nezbytným na 

uvedení domu do předchozího stavu.  Z tohoto hlediska pak nebude podstatným, zda, 

za jakou částku a v jakém stavu vlastník později dům prodal (rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 19.9.2002 vydaný pod sp. zn. 25 Cdo 2575/2000). Od částky která 

byla vynaložena na opravu je vždy třeba odečíst tu, o kterou se věc v důsledku opravy 

zhodnotila, protože pokud by tomu tak nebylo, na straně poškozeného by paradoxně 

došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení.32 Je zajímavé, že škoda je následkem 

protiprávního úkonu, přesto se však její existence vždy zjišťuje jako první. V případě 

škody na věci rozlišujeme skutečnou škodu (damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum 

cessans). Skutečnou škodou se rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového 

stavu poškozeného, která vznikla v důsledku škodné události a v příčinné souvislosti 

s ní. Představuje majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaložit, aby došlo 

k uvedení věci do předešlého stavu. Je zajímavé, že o vzniku škody hovoříme 

i v případě, jestliže věc, k jejíž ztrátě, poškození nebo zničení došlo, nebyla doposud 

poškozeným zaplacena (zcela nebo třeba i jen zčásti) osobě, od kterou poškozený věc 

nabyl. Nehraje přitom roli ani fakt, jestli se tak stalo v důsledku domluvené odložené 

                                                 
31 K tomu blíže R 25/90 
32 Srov. R 54/2003, Stanovisko R 27/77, Rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 28.11.2001 pod 
sp. zn. 25 Cdo 347/2000 
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splatnosti, nebo v důsledku porušení platební povinnosti.33 Ač se to tak na první 

pohled nemusí zdát, za skutečnou škodu soudy považují i tu, spočívající 

v prostředcích vynaložených na vypůjčení auta za situace, kdy vlastní vozidlo osoba 

nemůže použít z důvodu jejího poškození. Dle rozhodnutí R 7/1992 je toto jeden 

z příkladů skutečné škody, kterou je třeba nahradit v rozsahu nutně a účelně 

vynaložených nákladů. 

Ušlý zisk potom můžeme definovat jako to, čeho se mohlo poškozenému 

dostat při obvyklém sledu událostí, nebýt vzniku škody. Jde tedy o majetkovou škodu 

spočívající v tom, že se majetek očekávaným způsobem nezhodnotil.34 Ušlý zisk 

přitom může mít nejrůznější podobu. Specifická kombinace vzniku skutečné škody 

i ušlého zisku nastane v případě, jestliže dojde k poškození věci, kterou poškozený 

využíval zároveň k činnosti vedoucí k dosažení prospěchu. V takovém případě je 

potom nezbytné poškozenému nahradit nejen skutečnou hodnotu poškozené věci, ale 

i výši prospěchu, který mu např. dle smlouvy či jiného ujednání přísluší a kterého by 

se mu jistě dostalo v případě, že by škodná událost nenastala.35  

Dalším příkladem souběžného vzniku povinnosti nahradit skutečnou škodu 

i ušlý zisk je situace kdy nárok na náhradu ušlého zisku vznikne poškozenému 

podnikateli rozdílem celkových výnosů z podnikání a nákladů potřebných k jejich 

dosažení. Nárok na náhradu skutečné škody pak bude spočívat ve vynaložení 

zbytečných nákladů. Judikatura dále dovodila, že ušlým ziskem se rozumí i ztráta 

vzniklá poškozenému v důsledku povinnosti zaplatit pokutu, a to na základě 

rozhodnutí, které bylo následně zrušeno pro nezákonnost. Nemožnost nakládat 

s částkou vynaloženou na zaplacení pokuty totiž, dle závazného právního názoru 

Nejvyššího soudu, poškozeného připravila o výnos, kterého mohl dosáhnout, např. 

v podobě úroků, apod.36 Charakter ušlého zisku může mít kromě výše uvedeného 

i škoda vzniklá porušením povinnosti převést vlastnické právo k nemovitosti, 

vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí, a to proto, že se kupujícímu v závislosti 

                                                 
33 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 24.1.2001 pod sp. zn. 25 Cdo 2146/2000 
34 viz  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 
3. aktualizované a doplněné vydání, Praha, LINDE PRAHA, a.s., 2008 
35 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 26.1.2000 pod sp. zn. 25 Cdo 965/99 
36 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 23.8.2007 pod sp. zn. 25 Cdo 296/2006 
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na tomto porušení nezvětšil majetek tak jak předpokládal. Výše ušlého zisku se 

v takové situaci bude odvíjet od rozdílu mezi výhodně smluvenou kupní cenou 

a faktickou (tržní) hodnotou nemovitosti.37  

Jinými slovy ušlým ziskem se rozumí to, čeho se mohlo poškozenému dostat 

při obvyklém sledu událostí, nebýt vzniku škody. Nestačí tedy pouhý hypotetický 

ušlý prospěch,38 ale ten u kterého jsou splněny všechny uvedené podmínky 

(majetková újma vznikla v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce) 

a okolnosti.39 Pokud jde o přiznávání ušlého zisku v praxi, lze shrnout, že jej soudy 

nepřiznávají automaticky, nýbrž vždy hodnotí každý případ individuálně, podle jeho 

konkrétních okolností a povahy.40 

4.3 Příčinná souvislost 

Třetím, a v případě objektivní odpovědnosti posledním, předpokladem 

vzniku odpovědnosti za škodu je příčinná souvislost (tzv. kauzální nexus). Ta je dána 

tehdy, jestliže škoda byla způsobena konkrétním protiprávním úkonem nebo 

v důsledku určité kvalifikované škodné události. Posouzení existence příčinné 

souvislosti je přitom otázkou skutkovou, nikoli právní.41 Příčinnou souvislost však 

nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá 

z jiného právního důvodu. O takovou situaci by se jednalo v např. jestliže by osoba 

utrpěla škodu v důsledku posttraumatického šoku, který byl reakcí na zprávu o úmrtí 

blízké osoby, a to i přesto, že ke škodné události (úmrtí) došlo v důsledku smrtelného 

úrazu způsobeného škůdcem.42  

                                                 
37 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 18.12.2007 pod sp. zn. 25 Cdo 1415/2006 
38 Nejvyšší soud ČR k této otázce již v roce 2006 judikovat, že majetková újma způsobená tím, že se 
poškozenému v důsledku škodné události nedostalo určitého zisku, může být odškodněna pouze za 
situace, že k jejímu vzniku došlo v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce; pouhé tvrzené 
zmaření zamýšleného podnikatelského záměru poškozeného k odškodnění proto nestačí. K tomu blíže 
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.1.2006, vydané pod sp. zn. 25 Cdo 818/2005 
39 KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. KOPÁČ, L., KANDA, A., SALAČ, J. 
MIKEŠ, J. Občanské právo hmotné. Svazek II. 1. vydání. Praha: CODEX, 1995, s. 255 
40 HOLUB, M., BIČOVSKÝ, J., POKORNÝ, M., HOCHMAN, J., KOBLIHA, I., ONDRUŠ, R. 
Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. Praktická příručka. 
Praha : Linde, 2005, s. 17 
41 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 21.2.2002 pod sp. zn. 21 Cdo 300/2001 
42 K tomu blíže R 7/79 
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Z celého souboru příčin je vždy tedy třeba zjistit jen ty příčiny a následky, 

které jsou důležité pro konkrétní posuzovanou odpovědnost za škodu,43 což bývá 

v případě podání žaloby na náhradu škody úkolem soudu. Pokud soud dospěje 

k závěru, že protiprávní úkon je jednou z příčin skutečně vzniklé škody, a to jednou 

z hlavních příčin, lze shrnout, že je dána příčinná souvislost mezi tímto úkonem 

a vzniklou škodou. Musí se přitom jednat o takovou okolnost, bez jejíž existence by 

ke škodnému následku nedošlo. Nemusí nutně jít o příčinu jedinou, postačí, jde-li 

o jednu z hlavních příčin, která se podílí na nepříznivém výsledku, o jehož 

odškodnění jde. Nejvyšší soud v rozhodnutí vydaném dne 29.5.2003 pod sp. zn. 

25 Cdo 974/2002 konkrétně posuzoval situaci střetu dvou vozidel, u kterého 

vyhodnotil, že pokud by se poškozený choval v souladu s dopravními předpisy 

a neotáčel se přes dvojitou plnou čáru do protisměru a navíc na zakázaném místě 

nezůstal stát s přesahem do jízdní dráhy za ním jedoucích vozů, ke střetu obou 

vozidel by nedošlo. 

  Zároveň platí, že se vždy posuzuje především věcná souvislost, na 

rozdíl od té časové, která není sama o sobě rozhodující.44 Existenci věcné souvislosti 

Nejvyšší soud shledal i v případě prodeje zábavné pyrotechniky osobě mladší 

osmnácti let, která v důsledku nesprávné manipulace následně utrpěla škodu na 

zdraví. Výše uvedené dovodil z toho, že osoba prodávající takové výrobky si musí 

být vědoma hrozící škody na zdraví způsobené špatnou manipulací, kterou lze 

vzhledem ke věku kupujícího předpokládat. Právě z tohoto důvodu je prodej těchto 

předmětů omezen  vyhláškou, jejíž porušení tak zakládá jednu z příčin škody na 

zdraví, jak tomu bylo i v tomto případě (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.8.2008 

vydaný dne 14.8.2008 pod sp. zn. 25 Cdo 1586/2006). Úkolem soudu je taktéž 

zjišťovat, zda existuje pouze jedna, nebo hned několik příčin způsobujících vznik 

škody, a popřípadě jakou měrou ke vzniku škody jednotlivé příčiny přispěly. Od 

tohoto zjištění se potom bude, v případě existence společné odpovědnosti za škodu, 

odvíjet míra účasti jednotlivých osob na protiprávním jednání. Ústavní soud do 

                                                 
43 Je přitom třeba rozlišovat mezi příčinami hlavními (nezbytnými ke vzniku škody) a podružnými – 
k tomu blíže HOLUB, M., FIALA, J., BIČOVSKÝ, J. Občanský zákoník. Poznámkové vydání 
s judikaturou a novou literaturou.  9. vydání. Praha : Linde, 2003, s. 296 
44 Srov. R 21/92, nebo také R 7/92: „Příčinná souvislost je dána tehdy, jestliže škodná událost skutečně 
způsobila škodu, o jejíž náhradu jde. Příčinnou souvislost nelze zaměňovat za souvislost časovou.“ 
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posuzování existence či neexistence příčinné souvislosti vstoupil nálezem vydaným 

dne 1.11.2007 pod sp. zn. I. ÚS 312/05, ve kterém konstatoval povinnost obecných 

soudů existenci příčinné souvislosti vždy řádně odůvodnit. Součástí odůvodnění má 

být zároveň úvaha o kritériích, pomocí nichž je možno odlišovat právně relevantní 

příčiny od příčin právně nepodstatných.  

Někdy může nastat dokonce situace, kdy se jedno jednání škůdce dostane do 

příčinné souvislosti hned se dvěma, nebo i více škodami. Nejvyšší soud již v roce 

2001 judikoval, že poškozením vozidla bude škůdce odpovědný nejen za skutečnou 

škodu na předmětném vozidle vzniklou, nýbrž i za ušlý zisk spočívající v neuzavření 

smluv na obchodním jednání, na které se poškozený měl dopravit (a nedopravil) 

poškozeným vozidlem.45 Stejnou příčinnou souvislost shledal soud i v jiném, leč 

obdobném případě, kdy pachatel vloupání byl shledán odpovědným i za škodu 

vzniklou odcizením jiných věcí jiným pachatelem, a to proto, že svým jednáním 

porušil povinnost zdržet se jednání, které by mohlo vést ke škodě na majetku, neboli 

porušil generální prevenční povinnost zakotvenou v § 415 OZ.46 

4.4 Zavinění 

Na rozdíl od protiprávního úkonu, škody i příčinné souvislosti lze o čtvrtém 

předpokladu vzniku odpovědnosti za škodu shrnout, že pro vznik odpovědnosti za 

způsobenou škodu není bezpodmínečně nutný. V závislosti na jeho přítomnosti pak 

odpovědnost v občanském právu dělíme na odpovědnost subjektivní a objektivní. 

Konstrukce objektivní odpovědnosti se používá např. tam, kde nelze předvídat 

důsledky činnosti (pravděpodobnou míru rizika), kde mohou působit faktory vis 

maior (např. doprava) nebo kde je riziko neúměrně vysoké.47 Přítomnost zavinění se 

u některých skutkových podstat přímo presumuje (škůdce musí prokázat opak), 

u jiných se naopak nepředpokládá, což znamená, že odpovědnost v takovýchto 

případech vznikne i bez ohledu na zavinění škůdce. Odpovědný subjekt se tak 

v případě objektivní odpovědnosti nezbaví povinnosti nahradit škodu pouhým 

poukazem na to, že škodu nezavinil, což by mu v případě subjektivní odpovědnosti 

                                                 
45 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 24.5.2001 pod sp. zn. 25 Cdo 1946/2000 
46 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané dne 22.1.1988 pod sp. zn. 1 Cz 70/87 
47 HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. 2. vydání, Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 244 
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k vyvinění postačilo. Své odpovědnosti se ale bude moci zprostit, jestliže prokáže 

existenci některé ze zákonem předvídaných okolností, tzv. liberačního důvodu. 

Důkazní břemeno přitom nese vždy ten, kdo se jeho existence dovolává. U některých 

ustanovení Občanského zákoníku upravujících jednotlivé typy odpovědnosti za škodu 

však liberační důvod chybí. V takovém případě hovoříme o objektivní odpovědnosti 

absolutní, neboť z této se nejenom nelze vyvinit, ale ani zprostit. Kromě výše 

uvedeného zná český civilní kodex dále případy, kdy se vznik povinnosti nahradit 

škodu váže nikoli na porušení povinnosti, ale na určitou zákonem stanovenou událost 

(např. dovolené riziko). Některými autory bývá tento typ odpovědnosti za účelem 

preciznosti pojmového vymezení nazýván jako tzv. mimoodpovědnostní povinnost, 

nebo také kvaziodpovědnost.48 Zákonodárce zavinění presumuje u odpovědnosti za 

škodu způsobenou fyzickou či právnickou osobou jinému zaviněným protiprávním 

úkonem a u odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům.  

Občanský zákoník vlastní definici jednotlivých forem zavinění neobsahuje 

a proto se subsidiárně použije úprava obsažená v trestněprávních předpisech. 

Zavinění lze za jejich použití definovat jako vnitřní psychický vztah škůdce 

k vlastnímu protiprávnímu jednání a ke škodě. Tento vztah může mít přitom povahu 

úmyslu zahrnujícího složku volní i složku vědění nebo povahu nedbalosti, 

charakteristickou pouze složkou vědění. Pro posouzení zavinění ve formě úmyslu 

není významné, zda škůdce věděl, které konkrétní osobě způsobí škodu. Podstatné je 

pouze to, že věděl že škodu chce způsobit (přímý úmysl), a nebo byl srozuměn s tím, 

že ji způsobí (nepřímý úmysl).49 V případě nedbalosti právní doktrína dále hovoří 

o vědomé a nevědomé nedbalosti, tedy o tom zda škůdce bez přiměřených důvodů 

spoléhal, že škodu nezpůsobí a nebo zda škůdce nevěděl, že škodu způsobit může, 

ačkoli to vědět měl a mohl. Se škodou způsobenou úmyslně Občanský zákoník 

spojuje hned dva právní důsledky. Jednak v takovém případě nepřichází v úvahu 

přiměřené snížení náhrady škody v rámci tzv. moderačního práva soudu podle § 450 

                                                 
48 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2., Díl třetí : 
závazkové právo. 4. vydání, Praha : ASPI a.s., s. 61 
49 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR vydané dne 25.7.2006 pod sp. zn. 25 Cdo 1159/2005 
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OZ, a dále se na tyto případy škody způsobené úmyslně vztahuje delší (desetiletá) 

objektivní promlčecí doba.  

4.5 Okolnosti vylučující protiprávnost 

Okolnostmi vylučujícími protiprávnost se rozumí takové okolnosti, jejichž 

existence má za následek, že nedojde ke vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu, 

přestože dané konání či opomenutí naplňuje znaky některé z obecných či zvláštních 

skutkových podstat občanskoprávní odpovědnosti. Jinými slovy jde o jednání, která 

se mohou jevit jako právu odporující, nicméně právní řád nám takové jednání 

dovoluje, někdy i přímo přikazuje a zároveň poskytuje mu právní ochranu. Mezi 

okolnosti vylučující protiprávnost řadíme (a) výkon práva, (b) výkon povolání, 

(c) jednání v krajní nouzi, (d) jednání v nutné obraně, (e) souhlas poškozeného, 

(f) svépomoc, (g) dovolené riziko. 

Pro výkon práva platí, že bude okolností vylučující protiprávnost pouze tehdy, 

jestliže bude v souladu s určitými pravidly, která dohromady tvoří jedno ze 

základních interpretačních pravidel občanského zákoníku a jako takové je zakotveno 

v § 3 OZ. Podle něj nesmí výkon práv a povinností bez právního důvodu 

(i) zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a (ii) nesmí být contra bonos 

mores, tedy v rozporu s dobrými mravy. Z uvedeného lze dovodit, že pokud bychom 

se dopustili výkonu práva v rozporu s uvedenou zásadou, mohlo by naše jednání být 

posouzeno nikoli jako okolnost vylučující protiprávnost, ale jako odpovědnost za 

škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům podle § 424 OZ. 

Další z okolností vylučujících protiprávnost je výkon povolání. Existuje celá 

řada činností vykonávaných v rámci zaměstnání, při kterých se ve větší či menší míře 

dopouštíme zásahu do cizích práv, např. poskytování lékařské péče, působení 

v hasičském záchranném sboru, policejních orgánech, atd. Výkon těchto i mnoha 

dalších povolání je proto přísně regulován závaznými právními předpisy které 

zabezpečují, že postup v souladu s těmito normami zajistí pracovníkům 

„neodpovědnost“ za škodu, kterou eventuálně v rámci výkonu svého povolání 

způsobí. 

Jednání v nutné obraně společně s jednáním v krajní nouzi tvoří dvě okolnosti 

vylučující protiprávnost upravené v § 418 OZ, které vzhledem k tomu že se s nimi 
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setkáváme i v oblasti trestněprávní přesahují hranice soukromého práva. Pro jednání 

v nutné obraně platí, že musí směřovat proti trvajícímu, nebo alespoň hrozícímu 

útoku na občanskoprávní vztahy a musí být přiměřené povaze a nebezpečnosti útoku. 

Takový útok směřuje zpravidla proti životu, zdraví nebo majetku obránce nebo i třetí 

osoby, přičemž k jeho odvrácení je oprávněn nejen ohrožený, nýbrž právě i další 

osoby. Požadavek existence přímo hrozícího nebezpečí vyžaduje zákonodárce 

i v případě jednání v krajní nouzi. Rozdílem mezi zmíněnými okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost je potom to, že zatímco v případě jednání v nutné obraně 

odvracíme útok proti majetku, zdraví nebo životu způsobený výhradně lidským 

jednáním, krajní nouze může vzniknout i v důsledku působení přírodních sil nebo 

jiných událostí. Další odlišnost tvoří požadavek subsidiarity, neboli možnosti odvrátit 

hrozící nebezpečí jinak (jiným způsobem) a požadavek proporcionality, tedy 

přiměřenosti následku co do závažnosti a nebezpečnosti.50 Jednání v krajní nouzi jsou 

vlastní požadavky oba, u jednání v nutné obraně je právní normou vyžadováno 

splnění pouze podmínky proporcionality. V souladu s touto podmínkou tudíž nebude 

situace, kdy hrozící nebo probíhající útok již fakticky ustal, nebo situace, kdy 

poškozený nebo ohrožený na útok reaguje a oplácí jej, namísto aby jej odvracel. Při 

posuzování zachování zásady proporcionality je přitom vždy třeba přihlížet ke všem 

okolnostem daného případu a nikoli ukvapeně učinit závěr o vybočení z mezí nutné 

obrany v důsledku zjištění, že se napadený bránil zbraní proti neozbrojenému 

útočníkovi, proti věkově podstatně mladšímu, nicméně fyzicky silnějšímu a známému 

svoji agresivitou (R 49/1970). Příkladem krajní nouze bude i jednání zdravotnického 

pracovníka, který postupem lege artis odvrací trvající nebo bezprostředně hrozící 

závažnou poruchu zdraví pacienta zdravotnickými výkony, které by samy o sobě 

mohly být kvalifikovány jako trestný čin nebo přestupek a vedle toho mohou zakládat 

vznik občanskoprávní odpovědnosti (např. amputace končetiny, odnětí orgánu, 

apod.)51 

                                                 
50 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 2.9.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 1360/2003: 
„Osoba, jíž hrozí vznik škody, je povinna jednat tak, aby jí zvolené opatření odpovídalo zejména druhu 
a intenzitě ohrožení, situaci, která byla ohrožením vyvolána, případně možnostem a schopnostem 
ohroženého.“ 
51 K tomu blíže PALKOVSKÝ, A. Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotní péče, 
Právní rádce, 1996, č. 3, s. 8  
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Výše účelně vynaložených nákladů na které má ohrožený, který odvracel hrozící 

škodu, nárok dle § 419 OZ je dle judikatury omezena výší škody, která byla přijetím 

přiměřeného opatření odvrácena.  

V rámci výčtu okolností vylučujících protiprávnost nelze zapomenout také na 

souhlas poškozeného a svépomoc. Platí, že souhlas poškozeného je udělen platně 

pouze v případě, že byl poskytnut před samotným vznikem škodné události a pouze 

za situace, že se týká práv, rozhodování o nichž je v intencích poškozeného. 

K platnosti svolení poškozeného se dále vyžaduje splnění obecných náležitostí 

právních úkonů, a to včetně způsobilého subjektu. Svépomoc bude okolností 

vylučující protiprávnost pouze za předpokladu splnění podmínek upravených 

v § 6 OZ. Tento způsob ochrany občanských práv umožňuje přiměřeným způsobem 

odvrátit bezprostředně hrozící neoprávněný zásah, přičemž zasáhnout je oprávněn 

pouze ten, kdo je ohrožen. V souladu s právní úpravou se přitom zasahuje výhradně 

přiměřeným způsobem, tedy v rozsahu nezbytném k odvrácení zásahu. 

Dovolené riziko je další z okolností vylučujících protiprávnost, které 

v občanskoprávních vtazích vylučuje vznik odpovědnosti za protiprávní jednání, 

nicméně povinnosti nahradit vzniklou škodu se nedotýká; ta trvá. Povinnost 

k náhradě škody tak vzniká bez ohledu na porušení právní povinnosti, což 

občanskoprávní doktrína definuje, jak již bylo zmíněno výše, jako 

mimoodpovědnostní povinnost k náhradě škody. Porušením právní povinnosti se 

přitom rozumí „objektivně vzniklý rozpor mezi tím, jak fyzická či právnická osoba 

skutečně jednala (případně opomenula jednat), a tím, jak jednat měla, aby dostála 

povinnosti ukládané jí právním předpisem, či jinou právní skutečností“ (rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 14.11.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 253/2001). 

V konkrétním případě soudy posuzovaly, zda osoba zdravotníka zanedbala povinnost 

zvýšeného dohledu osoby ležící na oddělení. Vycházely přitom z interních předpisů, 

které pro pacienty podléhající režimu „zvláštní dohled“ stanovují interval kontroly po 

30-ti minutách. Vzhledem k tomu, že k porušení citovaného předpisu v tomto případě 

nedošlo, Nejvyšší soud spor uzavřel s tím, že k porušení povinnosti generální 

prevence nedošlo. 
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5 SUBJEKTY ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Rozlišujeme celkem tři prvky právní odpovědnosti: (i) subjekt, (ii) objekt 

a (iii) obsah. Subjektem můžeme obecně rozumět nositele práv a povinností, kterým 

je dle právní úpravy Občanského zákoníku jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a 

také stát, případně územní samosprávný celek. Subjekty disponují způsobilostí mít 

práva a povinnosti (tzv. právní subjektivitou) a dále způsobilostí k (a) právním a (b) 

protiprávním úkonům. Pro způsobilost k právním úkonům je charakteristická 

možnost zakládat, měnit či rušit práva, způsobilost k protiprávním úkonům se pro 

změnu projevuje ve způsobilosti nést následky svého deliktního jednání. Konkrétně 

v oblasti odpovědnosti za škodu dále subjekty rozlišujeme na subjekt povinný, 

kterým se rozumí škůdce a dále subjekt oprávněný, tedy osoba poškozená. 

Pro úplnost výkladu této kapitoly si dovolím krátce doplnit, že objektem 

odpovědnostního vztahu je chování subjektů, neboli určitý právem chráněný zájem, 

který by byl protiprávním jednáním porušen nebo ohrožen, obsahem 

odpovědnostního vztahu potom rozumíme vzájemná práva a povinnosti subjektů, 

která plynou z porušení primární povinnosti (primárního vztahu). Konkrétně se jedná 

o povinnost škůdce k náhradě škody na straně jedné a tomu odpovídající právo 

poškozeného na její náhradu na straně druhé. 

5.1 Fyzické osoby 

V případech subjektivní odpovědnosti za škodu je třeba, aby osoba škůdce 

byla zároveň k zavinění škody způsobilá. Jinými slovy musí mít deliktní způsobilost 

(nebo také tzv. civilní způsobilost k zavinění, způsobilost k protiprávním úkonům, 

způsobilost k deliktu). Tato vyjadřuje schopnost daného subjektu nést následky 

vlastního zaviněného protiprávního jednání a je upravena v §§ 422 a 423 OZ. 

K existenci deliktní způsobilosti se vyžaduje naplnění psychické způsobilosti 

(1) rozumové (intelektuální) a (2) volní (determinační, určovací), které musí být navíc 

vyvinuty natolik, aby daná osoba byla schopna rozeznat a zvolit chování, které je 

v souladu s právem. Dosažení způsobilosti fyzické osoby k zavinění, jakožto 

předpokladu subjektivní odpovědnosti váže občanskoprávní úprava na:  
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(a) splnění pozitivního předpokladu dosažení zletilosti, tedy zákonem 

předepsaného věku. Zletilosti je přitom dle Občanského zákoníku možno dosáhnout 

jednak dosažením věku osmnácti let, a dále také uzavřením manželství osoby starší 

šestnácti let, to však výhradně s přivolením (souhlasem) soudu; a 

 (b)   neexistenci negativního předpokladu, čímž se rozumí, že fyzická osoba 

není stižena duševní poruchou, která by omezovala či zcela znemožňovala uplatnění 

rozumové nebo volní psychické způsobilosti. Duševní poruchu přitom můžeme pro 

potřeby občanskoprávní odpovědnosti definovat jako psychický stav jedince, který 

u něho vylučuje náležitý výkon rozumové a volní složky. Přítomnost duševní choroby 

tak sama o sobě neznamená automaticky nezpůsobilost daného jedince nést následky 

svého jednání; to pouze v případě že duševní porucha v nejrůznější míře zasahuje do 

jeho rozpoznávacích schopností. Není přitom rozhodující, zda se jedná o poruchu 

trvalou či dočasnou, stejně tak jako není vyžadováno, aby osoba byla přímo zbavena 

či omezena ve způsobilosti k právním úkonům v důsledku soudního rozhodnutí. 

Z výše uvedeného se zdá, že pouze zletilá a duševně zdravá osoba je schopna 

rozumově posoudit a zhodnotit situaci, ve které se ocitá a je následně schopna jednat 

v souladu s právním řádem. Pravdou však je, že nedostatek věku či přítomnost 

duševní poruchy není absolutní překážkou existence způsobilosti k zavinění. Jak 

nezletilci, tak osoby stižené duševní poruchou mohou být tzv. částečně způsobilé 

k zavinění, a to v konkrétních případech, kdy jsou schopni rozeznat následky svého 

jednání a současně je ovládat a určovat.52 

Zajímavé situace přináší otázka rozlišování stavu duševní poruchy, do kterého 

se osoba dostala bez svého přičinění, na to rozdíl od těch, kteří se do zmíněného stavu 

uvedli vlastním jednáním, např. v důsledku nadměrného požívání alkoholických 

nápojů, omamných látek, jedů, apod. Soud v případě dlouhodobého trvání takového 

stavu způsobilost těchto osob k právním úkonům omezí a zároveň stanoví rozsah 

tohoto omezení. Důvodem pro takové omezení deliktní způsobilosti je snížení 

rozpoznávacích a volních schopností těchto jedinců. O případech dočasného 

(krátkodobého) stavu, kdy osoba není schopna ovládnou své jednání nebo posoudit 

                                                 
52 LAZAR, J. ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné II, 1. vydání. Praha: Panorama, 1987, 
s. 227 
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jeho následky bude pojednání níže, v podkapitole nazvané Odpovědnost za škodu 

způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání. 

5.2 Právnické osoby 

Občanský zákoník mezi subjekty odpovědnosti za škodu řadí kromě osob 

fyzických i ty právnické. Specifická situace potom nastává v případě subjektivní 

odpovědnosti za škodu, tedy té k jejímu vzniku zákon vyžaduje zavinění. Jak již bylo 

vyloženo výše, zaviněním rozumíme psychický vztah škůdce k protiprávnímu 

jednání, potažmo škodě, kterou takto způsobil. Psychický stav je však kategorie, 

kterou lze, jak plyne z logiky věci samé, podrobovat zkoumání pouze u osob 

fyzických.  

V případě právnických osob se tak jedná o posuzování zavinění u těch 

z fyzických osob, jejichž prostřednictvím právnická osoba jedná či vystupuje 

navenek. Nemusí se přitom jednat pouze o statutární orgány, a to ať kolektivní či 

individuální, nebo o její zaměstnance, členy a jiné osoby, ale o kohokoli kdo se 

pokyny právnické osoby řídil a postupoval podle nich. Pokud tyto osoby způsobí 

škodu, platí že za ni odpovídá vždy právnická osoba, za kterou jednaly, a to buď dle 

(a) § 420 odst. 1 (protiprávní jednání se přičítá přímo právnické osobě, jestliže škodu 

způsobil její statutární orgán – jedná totiž přímo jejím jménem), nebo podle (b) § 420 

odst. 2 (vztahuje se na případy, kdy právnická osoba použije ke svému jednání svého 

zaměstnance, člena, nebo jinou osoby – obecně tedy osobu, kterou k této činnosti 

právnická osoba použila). Jediným, nicméně pro zaměstnavatele - právnické osoby - 

dost podstatným rozdílem mezi právě vymezenými následky protiprávního jednání je 

skutečnost, že v případě škody způsobené zaměstnancem či jinou osobou, kterou 

k předmětné činnosti použili není dotčena jejich odpovědnost podle pracovněprávních 

předpisů, a tak zaměstnavatelům svědčí vůči těmto osobám regresní nárok. Postih, 

neboli regres je přitom právním institutem, jehož podstatou je možnost subjektu 

odpovídajícího za škodu způsobenou zaviněním jiného, požadovat náhradu škody po 

tom, kdo vznik škody vlastním protiprávním jednáním zavinil. 

Nejvyšší soud ČR přitom dne 31.8.2005 v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 

25 Cdo 482/2005 judikoval, že pro posouzení, zda byla škoda způsobena v rámci 

činnosti fyzické či právnické osoby, je přitom rozhodující místní, časový a především 
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věcný vztah činnosti, při níž byla škoda způsobena, k provozní (obchodní) činnosti 

zaměstnavatele. Důležité je tedy posouzení, zda objektivně šlo o činnost konanou pro 

zaměstnavatele (bez ohledu na to, zda takto jednala na základě příkazu, či z vlastní 

iniciativy), a naopak není rozhodné jestli se zaměstnanec dopustil škodního jednání 

v době, kdy na jeho straně existovala překážka v práci. Pro překážku v práci je totiž 

specifické, že po její dobu není zaměstnanec povinen plnit pracovněprávní povinnosti 

a zaměstnavatel není povinen mu práci přidělovat, nicméně to neznamená, že 

zaměstnanec má po tuto dobu zákaz práci vykonávat, a jestliže tak učiní, nemusí se 

hned jednat o exces. Situaci bude přitom vždy třeba posuzovat s přihlédnutím k tomu, 

zda se jednalo o činnost spadající pod druh práce sjednaný pracovní smlouvou.53 

 Po úplnost je třeba dodat, že odpovědnost právnické osoby nevznikne, jestliže 

odpovědná osoba jednala nad rámec svého pověření; v takovém případě odpovídá 

daná osoba za způsobenou škodu sama jakožto osoba fyzická.  

5.3 Stát 

Subjektem odpovědnosti za škodu může být dle občanskoprávní úpravy také 

stát, resp. územní samosprávný celek, které čl. 99 Ústavy České republiky (zákon 

č. 1/1993 Sb., v platném znění) člení na základní (obce) a vyšší územní samosprávné 

celky (kraje). V případě že takovýto subjekt vystupuje jako subjekt soukromého 

práva, lze o něm uvést vše, co bylo v předchozím bodě zmíněno v rámci výkladu 

o osobě právnické. V ostatních případech, kdy stát či územní samosprávný celek 

vystupuje jako veřejná osoba, je třeba úpravu jeho odpovědnosti hledat ve zvláštním 

právním předpise, zákoně č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

                                                 
53 Srov. konstantní judikaturu Nejvyššího soudu ČR : sp. zn. 21 Cdo 1148/2002, sp. zn. 21 Cdo 
454/2002, sp. zn. 21 Cdo 2507/2000 
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5.4 Společná odpovědnost více škůdců 

Občanský zákoník pamatuje v § 438 odst. 1 i na případy, kdy škodu způsobí 

hned několik škůdců společně.54 Společná odpovědnost přitom může vzniknout jako 

výsledek (a) spoluzavinění, (b) souběžné (na sobě nezávislé) činnosti, (c) nečinnosti 

nebo (d) opomenutí, vedoucích ke vzniku jediného škodlivého následku.55 

Ke společnému způsobení škody více škůdci tedy může dojít buď ve formě 

společného působení, nebo souběžného působení. O společné působení se jedná 

v případě, když způsobená škoda vznikne působením více škůdců; souběžným 

působením potom rozumíme situaci, kdy působení jednoho škůdce nezahrnuje 

působení ostatních, nicméně více škůdců nezávisle na sobě způsobí jedinou škodu. 

Pro spoluzavinění je typické, že každý škůdce má psychický vztah nejen 

k vlastnímu jednání (protiprávnímu jednání a škodě), nýbrž i k jednání ostatních osob 

účastnících se na vzniku škody.56 Pak platí, že za škodu odpovídají společně 

a nerozdílně (tzv. zásada přednostní solidarity). Společná odpovědnost všech škůdců 

přitom není vyloučena tím, že nelze určit podíl jednotlivých osob na způsobené 

škodě. Z dikce zmíněného ustanovení je zřejmé, že v případě otázky odpovědnosti za 

škodu (v rámci řízení o nároku poškozeného na náhradu škody) nehraje roli míra 

přispění škůdců ke škodnému následku, či míra zavinění. Toto pravidlo je však 

dotčeno odstavcem 2 zmíněného ustanovení § 438 OZ, dle kterého může soud 

v odůvodněných případech rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili za ni odpovídají 

podle své účasti. „Účast na způsobení škody přitom neznamená pouze míru zavinění, 

nýbrž jde tu o pojem širší, který předpokládá, že společná odpovědnost může být také 

odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědnost).“57 

                                                 
54 O případ solidární odpovědnosti se nebude jednat, jestliže jeden ze spolupachatelů bude za vzniklou 
škodu odpovídat dle Občanského zákoníku, zatímco ten druhý dle zákoníku práce. K tomu blíže 7 To 
1/86 
55 Společná a nerozdílná odpovědnost více škůdců za způsobenou škodu podle ustanovení § 438 odst. 1 
OZ je třeba považovat za pravidlo, naproti tomu dělená odpovědnost více škůdců podle § 438 odst. 2 je 
výjimkou z tohoto obecného pravidla, a proto podle tohoto ustanovení lze postupovat pouze 
v odůvodněných případech. Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové vydané dne 30.5.1997 
pod sp. zn. 19 Co 215/96  
56 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 22.8.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 2126/2000 
57 POKORNÝ, M., SALAČ, J. in JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J., ŠKÁROVÁ, M., a kol. Občanský 
zákoník. 9. vydání, Praha : C. H. Beck. 2004, s. 624 
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V případě společné odpovědnosti více škůdců za škodu na zdraví platí, že 

nastane i tehdy, jestliže škůdci svým protiprávním jednáním primárně zamýšleli 

dopustit se útoku na majetek nebo osobní svobodu poškozeného. Důvodem pro tento 

závěr je konstatování Nejvyššího soudu, že při takové plánované akci bylo možno 

rozumně předpokládat odpor bránících se poškozených, v důsledku něhož se vznik 

škody na zdraví stává více než pravděpodobným. V konkrétním případě bylo 

prokázáno, že spolupachatelé svým aktivním jednáním přispěli k vytvoření 

nepřehledné atmosféry která vyústila ve fyzickou potyčku. Jinými slovy bez jejich 

jednání by škodlivý následek spočívající v újmě na zdraví nenastal.58 

Stejně tak bude s pachatelem škody způsobené na vozidle spoluodpovědná 

osoba, která se jej bezprostředně předtím neoprávněně zmocnila, a to za předpokladu, 

že „jí byly známy okolnosti ovlivňující způsobilost řidičky, která vozidlo v době 

nehody řídila.“ Okolnostmi ovlivňujícími způsobilost řidičky můžeme přitom 

rozumět její zdravotní stav, působení omamných či psychotropních látek, absence 

řidičského oprávnění, apod.  V konkrétním případě nebylo příčinnou vzniku škody na 

předmětném vozidle pouze protiprávní jednání obou pachatelek spočívající v odcizení 

vozidla, ale jednání pouze jedné z nich, která škodu způsobila neopatrnou jízdou. 

Druhá z pachatelek za škodu bude odpovědná pouze v případě, že si byla vědoma 

některého z nedostatků řidičky.59 Naopak spolupachatel odcizeného automobilu 

nebude odpovědným za škodu na automobilu způsobenou druhým z pachatelů, 

jestliže tento neuposlechl výzvy policistů, s vozidlem havaroval a z místa činu 

následně utekl.60 

V případě, že způsobenou škodu nahradí jen jeden ze škůdců, svědčí mu 

v souladu s ustanovením § 439 regresní nárok vůči ostatním škůdcům; zde v rámci 

vzájemného vypořádání naopak míra účastni na způsobení vzniklé škody svoji roli 

hraje a proto se bude zjišťovat rozsah v jakém se jednotliví škůdci účastnili na vzniku 

škody.  

                                                 
58 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 22.8.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 2126/2000 
59 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 22.10.2008 pod sp. zn. 25 Cdo 2527/2006 
60 K tomu blíže rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem vydaný dne 11.4.2001 pod sp. zn. 10 Co 
910/2000 
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5.5 Zavinění poškozeného 

Ke vzniku škody může dojít nejen v důsledku jednání škůdce, nýbrž i vlivem 

přičinění poškozeného. Tato situace je upravena v § 441 Občanského zákoníku, který 

stanoví, že následky škody si v takovém případě ponese poškozený (a) sám, v případě 

výlučně jeho zavinění, nebo (b) poměrně se škůdcem, jestliže se jedná 

o spoluzavinění. Jako výlučnou odpovědnost poškozeného posoudil Nejvyšší soud 

ČR v usnesení vydaném dne 16.5.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 1427/2001, kupříkladu 

i situaci kdy škoda byla způsobena výlučně jednáním poškozeného a to i přesto, že 

mu nelze v důsledku neschopnosti ovládnout své jednání a posoudit jeho následky 

přičítat zavinění. Konkrétně se zde jednalo o pacienta umístěného na psychiatrickém 

oddělení, který překonal všechny překážky a z budovy unikl nepředvídatelným 

skokem z okna. Nejvyšší soud rozhodl, že za takové situace nelze dovodit 

odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu na zdraví pacienta. 

 Právní úprava zavinění či spoluzavinění poškozeného se vztahuje jak na 

případy odpovědnosti subjektivní, tak objektivní. Kromě výše uvedeného lze 

v zavinění, potažmo spoluzavinění poškozeného zároveň shledat jeden z liberačních 

důvodů, a uplatnit ho i tam , kde jej zákon jako liberační důvod výslovně nestanoví.61  

K posuzování míry přičinění ke vzniku škody není přitom rozhodné, jestli 

jednání poškozeného působilo již v okamžiku vzniku škody, nebo až následně 

přispělo ke zvětšení jejího rozsahu. Tak se soudy otázkou spoluzavinění poškozeného 

zabývaly například při posuzování případu způsobení smrtelného úrazu jakožto 

následku otevření dveří vozu dříve, než vůz ukončil svoji jízdu a zastavil. V rozsudku 

Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.1959 zveřejněném pod sp. zn. 21 Co 856/59 

soud tehdy judikoval zavinění nejen provozovatele elektrické dráhy (dopravního 

podniku který porušil předpis a umožnil tak poškození cestujících), ale i cestujícího, 

který otevíral dveře dráhy bez dostačující opatrnosti.  

Zajímavým a v poslední době v praxi často se vyskytujícím případem 

spoluzavinění poškozeného, který zároveň souvisí s jednou ze zvláštních skutkových 

podstat odpovědnosti za škodu, je situace nastalá při havárii vozidla během 

                                                 
61 KORECKÁ, V. in FIALA, J., HURDÍK, J., TELEC, I., Lexikon občanského práva, 2. vydání, 
Ostrava : Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit, 2001, s. 352 
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automobilového závodu. Nejvyšší soud zde dovodil, že v případě, že divák 

nepřizpůsobil výběr místa, ze kterého hodlá závod sledovat, rozumnému uvědomění 

si možného rizika, jedná se z jeho strany v případě vzniklé kolize o spoluzavinění, 

a to bez ohledu na to, zda pořadatel automobilového závodu přístup na dané místo 

zakázal či nikoli.62 Své rozhodnutí pak odůvodnil zcela logicky tím, že really závody 

jsou svojí povahou nebezpečným „podnikem“, a je tudíž vůči osobě diváka 

rozumným požadavkem, aby si uvědomil nebezpečí možné kolize a tomu přizpůsobil 

své chování, zejména pak výběr místa, odkud bude závod sledovat.  

Z dalších aktuálních příkladů spoluzavinění poškozeného lze uvést 

příkladmo situaci, kdy poškozený vědomě usedne do automobilu řízeného osobou 

v podnapilém stavu. K této problematice se Krajský soud v Brně vyjádřil již dne 

7.10.1952 rozhodnutím vydaným pod sp. zn. 8 Ok 115/52. Již tehdy dovodil, že právě 

v takovém jednání je třeba spatřovat znaky spoluzavinění, neboť poškozený si musel 

být vědom, že vnímací i reakční schopnosti řidiče jsou v důsledku požití alkoholu 

výrazně oslabeny. Zároveň také konstatoval, že jestliže se za takových okolností 

poškozený rozhodne k jízdě s žalovaným, musí s velkou mírou pravděpodobnosti 

předpokládat důsledky, které mohou nastat a v daném posuzovaném případě také 

nastaly. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.6.2007 vydaný pod sp. zn. 25 Cdo 1598/2005 
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6 ČLENĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Je pravdou, že institut právní odpovědnosti se prolíná prakticky celým 

právním řádem České republiky, a tudíž se s ním setkáváme v nejrůznějších právních 

odvětvích, která lze tradičně rozdělit do dvou skupin – soukromé právo a veřejné 

právo. Zmíněné dělení má znatelný význam např. z hlediska specifikace oprávněného 

subjektu, kterým se v případě porušení veřejnoprávní normy stává stát či jiný 

veřejnoprávní subjekt zastupující veřejný zájem, naproti tomu za situace porušení 

soukromoprávního předpisu hovoříme v případě oprávněné osoby o subjektu, jehož 

subjektivní právo bylo porušeno. V subsystému práva veřejného se jedná zejména 

o odpovědnost za trestné činy, dále za správní, ústavní a mezinárodněprávní delikty; 

v oblasti soukromého práva pak hovoříme o odpovědnosti za delikty soukromoprávní.  

Z jiného pohledu odpovědnost za škodu dělíme na odpovědnost za 

majetkovou (materiální) a nemajetkovou újmu a dále také na odpovědnosti deliktní, 

tedy mimozávazkovou a odpovědnost závazkovou, tedy smluvní. Z hlediska 

jednotlivých právních odvětví rozlišujeme odpovědnost (a) občanskoprávní, 

(b) obchodněprávní, (c) pracovněprávní, (d) trestněprávní, (e) správněprávní, atd. 

Vzhledem k rozmanitosti právních odvětví upravujících právní odpovědnost, je 

zajímavé si uvědomit, že v důsledku třeba jen jediného protiprávního úkonu může 

dojít k porušení jak norem veřejnoprávních, tak norem soukromoprávních a může tak 

vedle sebe vzniknout hned několik forem odpovědnosti.  

Odvětví občanskoprávní, v jehož intencích je vypracována celá tato práce dále 

právní odpovědnost dělí na 1) odpovědnost za vady, která vzniká v důsledku 

poskytnutí vadného předmětu plnění,63 2) odpovědnost za prodlení, které může 

vzniknout jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele a má vždy za následek 

tzv. změnu v obsahu závazku, 3) odpovědnost za škodu, o které bude podrobně 

pojednáno níže, 4) odpovědnost za bezdůvodné obohacení, která nastane v důsledku 

získání neoprávněného majetkového prospěchu a dále také 5) odpovědnost za 

nemajetkovou újmu. Ta v občanském právu vzniká zejména v případech 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti ve smyslu § 11 a násl. OZ, 
                                                 
63 Od vzniku odpovědnosti za škodu je třeba odlišovat situaci, kdy k poškození věci dojde až následně 
v důsledku vady, která existovala v době plnění. K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný 
dne 28. ledna 2004 pod sp. zn. 32 Odo 752/2002 
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podle nějž jsou chráněna osobnostní práva64 jako život, zdraví, občanská čest, lidská 

důstojnost, soukromí, jméno a projevy osobní povahy. Neoprávněným zásahem 

v tomto smyslu potom můžeme rozumět zásah, který je objektivně způsobilý vyvolat 

nemajetkovou újmu spočívající buď v porušení nebo jen ohrožení osobnosti v její 

fyzické a morální integritě. Ve srovnání s ochranou osob fyzických je ochrana 

poskytovaná civilním kodexem právnickým osobám výrazně užší, spočívající 

v ochraně jejich názvu a dobré pověsti. 

Odpovědnost za škodu je v Občanském zákoníku upravena nejen v §§ 420 až 

450, které jsou předmětem této práce, nýbrž i v dalších ustanoveních, která pro 

úplnost příkladmo uvádím: § 16, § 42, § 510, § 522, atd. Pro všechny uvedené přitom 

platí, že jestliže zmíněná ustanovení sama o sobě neobsahují skutkové podstaty 

odpovědnosti za škodu, postupuje se dle § 420 OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 12.10.2006 pod sp. zn. 30 Cdo 2342/2006 omezuje 
neoprávněný zásah do osobnosti fyzické osoby  pouze na situace, kdy se zároveň nejedná o výkon 
jiného subjektivního práva stanoveného zákonem, tedy „zásah“ dovolený a předpokládaný. 
O neoprávněný zásah se tedy nebude jednat v případě, kde k němu dochází při výkonu jiného 
subjektivního práva stanoveného zákonem. V citovaném případě šlo o výkon činnosti advokáta v rámci 
hájení práv a oprávněných zájmů svého klienta. Rozhodné pro posouzení zda se v rámci této činnosti 
dopustil zásahu do osobnostních práv bylo posouzení, zda advokát v danou chvíli jednal jako zástupce 
určité osoby, popř. zda se v takovém případě nedopustil excesu z výkonu této činnosti. 
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7 OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

Obecná odpovědnost za škodu v sobě zahrnuje jednak (a) odpovědnost za 

škodu způsobenou fyzickou či právnickou osobou jinému zaviněným protiprávním 

úkonem (§ 420) a dále (b) odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní 

činností (§ 420a). O zmíněných skutkových podstatách platí, že plní funkci 

univerzální úpravy odpovědnosti za škodu a vztahují se na všechny případy, které 

nespadají pod některou ze zvláštních skutkových podstat.65 V případě, že dojde ke 

splnění předpokladů pro vznik odpovědnosti za škodu dle tohoto a dále i některého ze 

zvláštních případů odpovědnosti za škodu (včetně odpovědnosti založené zvláštním 

právním předpisem), svědčí poškozenému volba jakou odpovědnost bude realizovat. 

V takovém případě hovoříme o tzv. odpovědnosti dané na výběr.  

 

7.1 Odpovědnost za škodu způsobenou fyzickou či právnickou 

osobou jinému zaviněným protiprávním úkonem 

Úpravu obecné odpovědnosti za škodu nalezneme v § 420 OZ. Rys její 

obecnosti tkví v tom, že právě podle tohoto ustanovení Občanského zákoníku se 

posoudí škodní událost v případě, že nespadá pod některé z dalších občanskoprávních 

ustanovení o náhradě škody. Samotný název pak napovídá, že zmíněná skutková 

podstata pojme nezvykle široký a rozmanitý okruh skutečností, stejně tak jako 

rozsáhlý výčet subjektů. Výrazné změny zmíněné ustanovení doznalo v souvislosti 

s novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., jejímž nabytím účinnosti se nově 

vztahuje nejen na osoby fyzické, nýbrž i na osoby právnické. Impulsem pro zakotvení 

tohoto nového pojetí bylo, dle důvodové zprávy zmíněného zákona, nové pojetí 

rovnoprávnosti subjektů občanskoprávních vztahů. 

Jak vyplývá z dikce § 420 odst. 1 OZ, obecnou odpovědností se rozumí 

odpovědnost každého za škodu způsobenou porušením právní povinnosti. 

Předpokladem vzniku odpovědnosti, jak již bylo uvedeno výše, jsou v tomto případě 

nejen protiprávní úkon, vznik škody a existence příčinné souvislosti, ale i zavinění. 

                                                 
65 HOLUB, M. BIČOVSKÝ, J. POKORNÝ, M., HOCHMAN, J., KOBLIHA, I. ONDRUŠ, R. 
Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. Praktická příručka. 
Praha : Linde, 2005, s. 34 
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Lze se domnívat že důvodem pro toto pojetí obecné odpovědnosti za škodu je právě 

sama obecnost této skutkové podstaty, která se vztahuje na blíže nespecifikované a 

někdy i nepředvídatelné události a proto bylo v zájmu zákonodárce ji zúžit právě 

požadavkem zavinění. § 420 odst. 2 dále upravuje situace kdy ke škodě došlo 

v důsledku činnosti právnické osoby, popř. osoby fyzické, kterou ke svojí činnosti 

použila. Zda byla škoda způsobena při činnosti právnické, popř. fyzické osoby pak 

vždy závisí na okolnostech konkrétního případu. Zásadně je třeba vycházet z toho, že 

do rámce činnosti právnické (resp. fyzické) osoby jakožto zaměstnavatele spadá 

činnost jeho zaměstnance, která tvoří výkon jeho zaměstnání, plnění pracovních 

povinností a úkolů vyplývajících z pracovního poměru, včetně úkonů s tím přímo 

souvisejících, tedy i úkonů nezbytných před počátkem výkonu práce a po jejím 

skončení. Stejně tak sem bude spadat činnost, která nepostrádá místní (prostorový), 

časový a věcný (vnitřní, účelový) vztah k činnosti daného zaměstnavatele.66  

Jak judikoval Nejvyšší soud, tento typ odpovědnosti založí i kontrahent 

inominátní smlouvy, jestliže poruší nějakou povinnost z ní vyplývající. Důvodem je 

závěr, že situace, kdy smluvní ujednání obou stran svým obsahem neodpovídá 

žádnému z typů smluv, které jsou výslovně upraveny občanským či obchodním 

zákoníkem zcela jistě neznamená, že by mezi stranami smlouvy nemohl vzniknout 

právní vztah. Ve skutečnosti je opak pravdou, což jednoznačně plyne z § 51 OZ 

i z § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku.67 

Pod totéž ustanovení Občanského zákoníku bude spadat i škoda způsobená 

lékařským zákrokem, a to i poté, co byl civilní kodex novelizován zákonem 

č. 509/1991 Sb., který do něj zakotvil novou skutkovou podstatu odpovědnosti za 

škodu z provozní činnosti. Lékařský zákrok je totiž svou povahou natolik specifickou 

činností, že by jeho podřazení pod ustanovení § 420a OZ bylo nepatřičné.68 

Odpovědnost zdravotnického zařízení vznikne přitom pouze v případě, že škoda na 

zdraví pacienta bude mít příčinu v samotném zákroku, popřípadě ve způsobu jeho 

provedení. Stejně Nejvyšší soud dovodil odpovědnost zdravotnického zařízení za 

škodu na zdraví způsobenou chybně provedeným obstřikem krční páteře, neboť právě 
                                                 
66 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 25.9.2007 pod sp. zn. 25 Cdo 2269/2006 
67 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 17.12.1998 pod sp. zn. 25 Cdo 2029/98 
68 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové vydaný dne 17.9.1997 pod sp. zn. 25 Co 167/97 



 52

jeho chybné provedení bylo stěžejním faktorem jenž vyvolal poškození zdraví 

pacientky.69 

7.2 Odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností 

Tuto skutkovou podstatu odpovědnosti za škodu vnesla do Občanského zákoníku 

novela č. 509/1991 Sb., která ji s účinností od 1. ledna 1992 zakotvila v § 420a OZ 

stanovícím, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.“ 

Subjektem může být podnikatel, přičemž pro tuto skutkovou podstatu odpovědnosti 

za škodu platí, že se vztahuje na širší spektrum škod než jen těch vzniklých 

okolnostmi, které mají svůj původ v povaze věci. Obecná odpovědnost za škodu 

způsobenou provozní činností se uplatní tam, kde pro případ určitého provozu není 

stanovena odpovědnost zvláštní. Provozní činností přitom můžeme rozumět činnost, 

jež fyzická či právnická osoba vyvíjí například na základě zřizovací listiny, koncesní 

listiny, živnostenského, nebo jiného veřejnoprávního oprávnění. Judikatura pod 

provozní činnost zařadila např. škodu způsobenou nadměrným hlukem strojového 

zařízení (R 3/1974), nebo škodu způsobenou po skončení těžebních prací, jestliže 

v daném areálu nebyla zajištěna bezpečnost. To však pouze v případě, že na takovém 

místě již dříve nedošlo k obnovení původního stavu (R 6/1981). Stejně tak judikatura 

nalezla příčinnou souvislost mezi škodou na lesních porostech a oxidem síry 

vypouštěným do ovzduší.70  

Předpoklady vzniku tohoto typu odpovědnosti jsou dle Občanského zákoníku 

(a) existence události vyvolané provozní činností, (b) způsobení škody a (c) příčinná 

souvislost mezi (a) a (b). Fakt že se jedná o odpovědnost objektivní plyne 

z ustanovení § 420a odst. 1: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému 

provozní činností.“ Liberační důvod spočívající v prokázání, že škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí71 nemající původ v provozu anebo vlastním jednání 

poškozeného je potom uveden v odst. 3 zmíněného ustanovení.  

                                                 
69 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 31.8.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 2542/2003 
70 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané pod sp. zn. 25 Cdo 62/2000 
71 Neodvratitelnou událostí rozuměj vyšší moc (vis maior), např. přírodní síly a události s nimi spojené. 
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8 PŘÍPADY ZVLÁŠTNÍ ODPOV ĚDNOSTI ZA ŠKODU 

Případy zvláštní odpovědnosti za škodu zákonodárce upravil v §§ 421 až 437 

Občanského zákoníku, přičemž platí, že každá jednotlivá skutková podstata se 

vztahuje na konkrétní případ a tudíž nelze jednotlivá ustanovení kombinovat či 

aplikovat současně. 

8.1 Odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení věci, jež je 

předmětem závazku 

Podle úpravy obsažené v § 421 OZ platí, že „každý, kdo od jiného převzal věc, 

jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, 

ledaže ke škodě došlo i jinak“.  Poškození věci přitom může být povahy mechanické 

i chemické.72 U ztráty věci je zase stěžejním zjištění, zda je či není známo jestli 

převzatá věc v daném okamžiku existuje či nikoli. V případě zničení se má za to, že 

věc v danou chvíli již ve své funkční podobě neexistuje. Odpovědným subjektem za 

způsobenou škodu je ta právnická či fyzická osoba, která movitou věc převzala za 

účelem provedení smluvené služby, např. provozovatel čistírny, majitel autoopravny, 

švadlena, obuvník, atd. Oprávněným potom ten, od koho byla věc fyzicky převzata, 

tedy ten kdo byl účastníkem uzavřené smlouvy, a to bez ohledu na to, zda je zároveň 

vlastníkem věci, jež je předmětem závazku. Stejně tak nehraje roli, zda ten, kdo věc 

převzal, byl k jejímu převzetí a následnému provedení sjednané služby oprávněn, 

tedy jestli mu svědčilo povolení (oprávnění), za předpokladu, že jeho existenci právní 

předpis vyžaduje. 

  Z dikce citovaného ustanovení plyne, že odpovědný subjekt se odpovědnosti 

zprostí, jestliže prokáže, že ke škodě došlo i jinak, přičemž nepostačuje pouhá 

možnost vzniku škody jiným způsobem, ale musí být prokázáno, že ke škodě 

skutečně došlo bez ohledu na okolnost že byla převzata k provedení sjednané služby. 

Naopak na vznik odpovědnosti nemá vliv jednostranné prohlášení podepsané 

zákazníkem či dohoda obou účastníků o přenosu rizika vyplývajícího z předmětné 

činnosti. Vychází se zde z toho, že osoba, které svěřujeme věc za účelem poskytnutí 

                                                 
72 Srov. R 37/1978 
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určité služby je do jisté míry odborníkem, osobou profesionála, který sám musí být 

schopen určit, zda provedení dané služby je či není možné a také vhodné.  

8.2 Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění 

závazku použito 

Další případ zvláštní odpovědnosti je upraven v § 421a OZ následovně: „každý 

odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 

jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito.“ Nejčastějším příkladem tohoto typu 

odpovědnosti bude škoda vzniklá v důsledku poskytování zdravotnických, sociálních, 

veterinárních, biologických či jiných obdobných služeb. Jedná se opět o objektivní 

odpovědnost, které se však na rozdíl od těch předchozích nelze zprostit. V úvahu 

přichází pouze využití obecného liberačního důvodu, kterým rozumíme spoluzavinění 

ze strany poškozeného. Toto kogentní ustanovení občanského zákoníku „neobměkčí“ 

ani prokázání, že jednání ošetřujícího lékaře probíhalo lege artis, tedy postupem 

v souladu s nejnovějšími poznatky moderní medicíny, nebo tvrzení, že ke vzniku 

škody by došlo i bez použití předmětného přístroje. Lze tedy shrnout, že se jedná 

o velmi přísnou úpravu odpovědnosti za škodu, kdy se daný subjekt, i v případě že 

vykonal vše co na něm bylo možno spravedlivě požadovat, odpovědnosti v případě 

vzniku daných okolností nezprostí. 

 Subjekty tohoto typu odpovědnosti jsou nejen obecně vyjmenované fyzické 

a právnické osoby, jak to vyplývá z užitého pojmu „každý“, nýbrž konkrétně i ty 

vypočtené v odstavci 2 zmíněného ustanovení, tedy zdravotnická, sociální, 

veterinární i jiná zařízení poskytující biologické služby. Zároveň je třeba si uvědomit, 

že subjektem, přestože není vyjmenován ve zmíněném ustanovení, může být 

i poškozený a to ve formě spoluzavinění. Od okruhu zmíněných subjektů se pak 

odvíjí povaha přístrojů, na které se toto ustanovení Občanského zákoníku bude 

vztahovat. Nejčastěji se tak bude jednat o přístroje používané v nemocnicích, 

poliklinikách, lékařských ambulancích, veterinárních ordinacích, domech sociální 

péče, domech pro zdravotně postižené, domovech důchodců, rehabilitačních 

střediscích, atd. Nemusí přitom jít pouze o přístroje z jejichž složitosti vyplývá 

možnost vzniku poruchy nebo nesprávného užití. Přístrojem nebo jinou věcí v tomto 
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smyslu se totiž rozumí i pouhá injekční stříkačka, nebo podání léku na předpis.73 

Příkladem věci použité ve stravovacích zařízeních zase bude obyčejný stůl, židle nebo 

třeba nádobí. Jestliže v důsledku jejich použití dojde ke vzniku škody, bude se 

bezpochyby jednat o škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci 

použité při poskytování služby (R 15/1986). 

Za okolnosti mající původ v povaze přístroje můžeme potom považovat 

okolnosti, které mohou být způsobeny jeho vadností, poruchovostí, nevhodným 

nastavením či nevhodným používáním. Je přitom nerozhodné, zda danou negativní 

okolnost vyvolaly výjimečně, či k ní došlo opakovaně nebo dokonce pravidelně. 

Definici pojmu okolnosti mající původ v povaze přístroje doplňuje Nejvyšší soud ČR 

v usnesení vydaném dne 30. srpna 2006 pod sp. zn. 25 Cdo 638/2005: „Okolnosti 

mající původ v provozu je užší pojem než škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu. 

Za okolnost mající původ v provozu je považováno např. selhání brzd, vada materiálu 

či kupříkladu nedostatky na straně řidiče. Jinými slovy se jedná o okolnosti „uvnitř“ 

vlastního provozu, které souvisí s organizací, řízením a realizací provozu.“ 

Ke vzniku odpovědnosti podle ustanovení § 421a OZ však nedojde v situacích, 

kdy škoda nastane v důsledku chybného zákroku lékaře. Rozlišujícím znakem 

napomáhajícím zjistit oprávněnost postupu dle § 421a nebo dle § 420 je přitom 

zjištění, zda škoda byla skutečně způsobena okolností mající původ v povaze přístroje 

(např. vadný přístroj, reakce na podaná léčiva), nebo pouze chybným postupem 

lékaře. V druhém z citovaných případů potom zdravotnického zařízení74 svědčí 

regresní nárok podle pracovněprávních předpisů vůči tomu lékaři, který takto chybný 

                                                 
73 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cz 6/77: „Byl-li v rámci léčby použit nezávadný lék, o němž 
je známo, že vedlejší účinky se vyskytují ve větší míře tak, že pacient se nezávisle na sobě dostává do 
stavu, kdy si může způsobit škodu na zdraví, jde pak o odpovědnost organizace vůči poškozenému 
podle § 421a OZ.“  
74 Pojem „zdravotnické zařízení“ citovaný v odst. 2 předmětného ustanovení je třeba vykládat 
extenzivně. V případě, že lékař vykonává svou praxi jako podnikatel, odpovídá svým pacientům 
přímo, naproti tomu lékař zaměstnaný v pracovním či jiném obdobném poměru neodpovídá 
bezprostředně pacientům, ale až sekundárně svému zaměstnavateli podle předpisů pracovněprávních. 
K tomu blíže PALKOVSKÝ, A. Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotní péče, Právní 
rádce, 1996, č. 3, s. 8 
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zákrok provedl. Postih může být přitom uplatňován až do výše čtyřapůlnásobku 

průměrného měsíčního platu lékaře.75 

8.3 Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti 

dobrým mravům 

Zakotvení tohoto typu odpovědnosti, jehož úkolem je sankcionovat úmyslné 

jednání v rozporu s dobrými mravy, do platného občanského zákoníku vyjadřuje 

kontinuitu s občanskoprávním pojetím odpovědnosti za škodu vyjádřeným v § 1295 

ABGB z roku 1811. Pro úmyslné jednání proti dobrým mravům je přitom 

charakteristické, že je nelze jednoznačně označit jako protiprávní, tedy v rozporu 

s psanými právními normami, přestože je to právo ono, co snad nejvíce ohrožuje 

a narušuje společenské vztahy, resp. vztahy mezi lidmi vůbec. Pro tuto skutkovou 

podstatu je přitom, v důsledku technického pokroku charakteristické, že se jí můžeme 

dopustit nejen osobní jednáním, nýbrž i prostřednictvím mobilních telefonů, mailu, 

apod.76 

Pojem dobrých mravů není právním institutem, jehož definice by byla 

součástí právního řádu České republiky, nýbrž termínem odrážejícím v sobě morální 

hodnoty nejrůznějšího charakteru uznávané a respektované na daném místě 

a v daném čase. Jedná se tedy o určitý soubor společensky obecně uznávaných zásad 

ovládajících demokratickou společnost. Uvedenou definici blíže specifikovala také 

judikatura, která dovodila, že „dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, 

kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, 

vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti 

a mají povahu norem základních.“77 Dobré mravy jsou zároveň také „měřítkem 

hodnocení konkrétních situací, odpovídajícím obecně uznávaným pravidlům slušnosti 

v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.“78 Z právě 

uvedeného důvodu bude nezbytné, aby soud otázku porušení dobrých mravů 
                                                 
75 VAJTROVÁ, R., VONDRÁČEK, L., Komplikace při poskytování zdravotní péče, Právní rádce, 
1999, č. 5, s. 26 
76 CHALUPA, L. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům, 
Právní rádce, 2003, č. 6, s. 19 
77 Srov. SJ č. 8/1997 
78 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 27.11.2003 pod sp. zn. 30 Cdo 664/2002 
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posuzoval vždy v konkrétním daném případu s přihlédnutím ke všem specifickým 

okolnostem, přičemž posuzování je vždy nutno vázat k samotnému okamžiku vzniku 

škody, tedy nikoli až k době eventuálně konaného soudního jednání. I přesto že soud 

dospěje k závěru, že škůdce se dopustil porušení dobrých mravů, odpovědnost za 

škodu takové zjištění nezaloží, ledaže bude prokázáno zavinění škůdce ve formě 

úmyslu, k jehož prokázání je povinen poškozený.  V této souvislosti je vždy třeba 

posuzovat pohnutku škůdce. Naplnění této skutkové podstaty se přitom můžeme 

dopustit i jednáním omisivním, např. úmyslným opomenutím splnit určitou morální 

povinnost, jež nám byla uložena. Jako příklad situace, kterou vždy vyhodnotíme jako 

úmyslné jednání proti dobrým mravům je možno uvést úmyslné fyzické napadení 

druhého.  

Při uplatňování nároku na náhradu škody způsobené úmyslným jednání proti 

dobrým mravům je třeba podrobně popsat v čem má ono jednání proti dobrým 

mravům spočívat, uvést které dobré mravy měl škůdce porušit a v jaké intenzitě 

a uvést výši nároku na náhradu škody. V případě že jej nelze určit buď vůbec, nebo 

s nepoměrnými obtížemi, může být vyčíslení ponecháno na uvážení soudu.79 

8.4 Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech 

Tento typ odpovědnosti vnesl do části šesté Občanského zákoníku 

v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) zákon 

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku 

práce, čímž založil odpovědnost za škodu následujících subjektů: (a) organizací 

a státu, (b) zřizovatele a (c) škol. 

Organizací zákonodárce rozumí každého, pro koho byla činná (1) fyzická 

osoba plnící veřejné funkce nebo (2) funkcionář odborové organizace, a stanoví, že 

tato je odpovědna za škodu způsobenou osobě plnící veřejné funkce nebo funkcionáři 

odborové organizace, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem. 

Nezbytným předpokladem zakládajícím tento typ odpovědnosti za škodu je 

skutečnost, že škoda vznikla při výkonu funkce, nebo v přímé souvislosti s ní. Pod 

pojem organizace dále dle § 425 odst. 2 spadá i každý u koho se provádí příprava pro 

                                                 
79 CHALUPA, L. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům, 
Právní rádce, 2003, č. 6, s. 19 
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zaměstnání fyzických osob se zdravotním postižením. Platí však, že tyto osoby nejsou 

vůči organizaci ani v pracovním poměru, ani práci nevykonávají na základě dohody 

o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V tomto případě organizace 

odpovídá za škodu vzniklou úrazem, popř. nemocí z povolání. 

Stát a územní samosprávné celky za škodu odpovídají dle zvláštního právního 

předpisu (např. dle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, dle zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích, apod.), a to (a) fyzické osobě, která poskytla pomoc jiné fyzické osobě, 

(b) fyzické osobě, které byla zvláštním právním předpisem uložena pracovní 

povinnost, (c) fyzické osobě poskytující osobní nebo věcnou pomoc, nebo (d) stráži 

vykonávající pravomoc podle zvláštního právního předpisu. Zákonodárce v tomto 

odst. 3 výše zmíněného ustanovení upravuje zvláštní liberační důvod, pomocí něhož 

se organizace zprostí odpovědnosti za škodu, avšak výhradně pouze v případě, že si 

tuto škodu poškozený způsobil úmyslně. 

§ 426 OZ dále upravuje odpovědnost subjektů, které zákonodárce hromadně 

nazývá zřizovatelem. Jedná se kupříkladu o dobrovolný požární sbor, báňský 

záchranný sbor, správní úřad, územní samosprávný celek, družstvo, Červený kříž, 

dárce krve, Horskou službu, apod. Členům či pracovníkům výše uvedených 

zřizovatelů, stejně tak jako fyzickým osobám dobrovolně vykonávajícím 

pečovatelskou službu sociálního zabezpečení, napomáhajícím při zásahu proti živelní 

události a odstraňování jejich následků, nebo kupříkladu i fyzickým osobám 

vypomáhajícím při plnění úkolů v zájmu společnosti, náleží náhrada za škodu, kterou 

utrpěli úrazem při činnosti či výkonu funkce výše popsané. 

Odpovědnost za škodu vzniklou v některých zvláštních případech nově 

zahrnuje i odpovědnost škol a školských zařízení. Mezi školy zákonodárce zahrnuje 

školy základní a základní umělecké, gymnázia, střední odborné školy, střední 

odborná učiliště, vyšší odborné školy, konzervatoře, jazykové školy i školy vysoké. 

Všem vyjmenovaným subjektům zákonodárce napříště ukládá povinnost nahradit 

škodu vzniklou jejich žákům porušením právních povinností nebo úrazem při 

vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Příslušné školské zařízení je pak voláno 

k odpovědnosti za škodu , která nastala mimo vyučování. V případě že ke škodě 

došlo v rámci středoškolského stupně vzdělávání při praktickém vyučování, 
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odpovědnost za takto vzniklý úraz nese právnická nebo fyzická osoba, která 

vyučování realizovala, resp. u níž se uskutečňovalo. 

Pro všechny uvedené případy způsobení škody platí, že povinnosti nahradit 

škodu se nelze zprostit, nicméně tímto konstatováním není ani částečně dotčeno 

ustanovení § 422 vyjadřující odpovědnost nezletilců a osob stižených duševní 

poruchou za škodu jimi způsobenou v případech, kdy jsou schopni ovládnout své 

jednání a posoudit jeho následky. V takovém případě odpovídají za škodu společně 

a nerozdílně s těmi, kdo jsou povinni nad nimi vykonávat dohled. 

8.5 Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou 

posoudit následky svého jednání 

Osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání ve smyslu § 422 

OZ se rozumí nezletilí a dále osoby zletilé, avšak stižené duševní poruchou. Kromě 

těchto se zmíněné ustanovení vztahuje také na osoby, které jsou nad těmito povinny 

vykonávat dohled. Za způsobenou škodu pak bude odpovědným buď (a) škůdce sám, 

nebo (b) výlučně ten kdo je povinen vykonávat dohled, (c) popřípadě jsou odpovědni 

oba a to společně a nerozdílně. Společná a nerozdílná odpovědnost přichází v úvahu 

pouze tehdy, jestliže je v obou případech dáno zavinění, přičemž rozsah odpovědnosti 

se v takovém případě stanoví podle účasti na způsobené škodě. Pokud jde o vztah této 

zvláštní skutkové podstaty k obecné odpovědnosti dle § 420 Občanského zákoníku, 

přední čeští civilisté zastávají názor, že poměr jejich speciality spočívá právě 

v odlišném vymezení okruhu subjektů, jimiž jsou v tomto případě nezletilci, osoby 

stižené duševní poruchou a osoby povinné nad nimi vykonávat dohled.80  

Občanský zákoník zde vychází z principu předpokládaného zavinění a stanoví 

čtyři možné varianty odpovědnosti za škodu:81  

1) za škodu odpovídá výhradně nezletilec (osoba stižená duševní poruchou) – 

taková situace nastane, jestliže byla osoba škůdce plně deliktně odpovědná a osoba 

vykonávající dohled se odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže že náležitý dohled 

nezanedbala; 
                                                 
80 MACUR, J. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. 1. vydání. Brno : 1980, s. 65 
81 JEŘÁBKOVÁ, L. Odpovědnost rodičů za škodu způsobenou jejich nezletilými dětmi, Rodinné 
právo, 1999, č. 3, s. 6 
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2) za škodu odpovídá výlučně osoba povinná vykonávat dohled, jestliže 

neprokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Je zajímavé si uvědomit, že odpovědnost 

těchto subjektů je tedy založena na principu presumované protiprávnosti. 

3) za škodu odpovídá s nezletilcem (osobou stiženou duševní poruchou) 

společně a nerozdílně osoba povinná vykonávat dohled, a to za předpokladu, že 

neprokáže, že nezanedbala náležitý dohled a zároveň je dána deliktní způsobilost 

přímého škůdce. Přestože odpovídají společně a nerozdílně, mezi sebou se tyto osoby 

povinné k náhradě škody mohou vypořádat v závislosti na jejich podílu na vzniklé 

škodě. Stejným způsobem může v odůvodněných případech rozhodnout i soud pokud 

jde přímo o náhradu škody pro poškozeného. 

4) odpovědnost nenese nikdo, což nastane jestliže přímému škůdci nesvědčila 

deliktní způsobilost a osoba vykonávající dohled zároveň prokáže, že náležitý dohled 

nezanedbala.  

8.5.1 Nezletilci 

V případě nezletilců zákon nestanoví žádnou věkovou hranici s níž by 

spojoval vznik občanskoprávní odpovědnosti. Předpokladem tedy bude, stejně jako u 

osob stižených duševní poruchou, schopnost ovládnout své jednání a posoudit jeho 

následky, přičemž platí, že obě podmínky musí být splněny současně. Překážkou 

vzniku odpovědnosti naopak nebude, pokud si nezletilý neuvědomil možné následky 

svého jednání, přestože to bylo v rámci možností jeho intelektu, který tudíž pouze 

dostatečně nevyužil. K posouzení těchto otázek a nalezení odpovědí je nezbytná 

odborná znalost a proto v bude v rámci soudního řízení vždy k jejich posouzení 

přibrán znalec nebo alespoň opatřeno odborné vyjádření zdravotnického zařízení. 

Okamžik vzniku odpovědnosti za určité úkony bude přitom možno zpravidla vázat na 

okamžik udělení oprávnění k činnosti v této oblasti. Tak judikatura kupříkladu 

spojuje odpovědnost patnáctiletého nezletilce za škodu způsobenou provozem 

motocyklu, k jehož řízení je mu zákonem uděleno oprávnění právě od tohoto věku 

(R 3/1984).  

Sám škůdce je odpovědným výhradně za situace, že byl v daný okamžik 

schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, tedy za situace, že lze 

hovořit o jeho deliktní způsobilosti. Zde hovoříme o osobách, u kterých se duševní 
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porucha jeví pouze přechodnou, kterou si zároveň nezavinila sama vlastním 

jednáním. Typickým příkladem bude třeba občasné upadnutí do bezvědomí, 

epileptický záchvat, apod. Jejich deliktní způsobilost se bude potom odvíjet od toho, 

do jaké míry jim zůstaly v dané konkrétní chvíli zachovány jejich rozlišovací a volní 

schopnosti.  

8.5.2 Osoby stižené duševní poruchou 

U osob stižených duševní poruchou se momentální stav jejich volní 

a intelektuální stránky bude podrobovat dokazování pouze v případě, že duševní 

porucha nebyla již dříve zjištěna soudním rozhodnutím o omezení nebo zbavení 

způsobilosti k právním úkonům. I u takových se však může vyskytnout tzv. světlý 

okamžik a pak bude na místě důkaz provést. Osobám zbaveným nebo omezeným ve 

způsobilosti k právním úkonům je současně s vyslovením tohoto rozsudku ustanoven 

opatrovník ve smyslu § 27 odst. 2 OZ. 

Specifickým případem spadajícím pod tento typ odpovědnosti je odpovědnost 

osob, které se vlastní vinou uvedou do takého stavu, že nejsou schopny ovládnout své 

jednání a posoudit jeho následky (jedná se o tzv. krátkodobou duševní poruchu). 

Takováto osoba je za jiných okolností plně deliktně způsobilá a obvykle  by tak 

odpovídala za škodu dle obecné odpovědnosti. Sankcí stanovenou za takové jednání 

ustanovením § 423 OZ je povinnost nahradit škodu v tomto stavu způsobenou, 

přičemž společně a nerozdílně se škůdci odpovídají také ti, kteří jej do tohoto stavu 

úmyslně přivedli. Škůdce tak bude za způsobenou škodu odpovědný, i přesto že mu 

v okamžiku způsobení škody nesvědčila deliktní způsobilost. Na rozdíl od stavů těžké 

opilosti, kdy je stav osoby možno definovat jako krátkodobou duševní poruchu, jak 

uvedeno výše, je třeba odlišovat stav lehké podnapilosti, kdy jsou u škůdce 

zachovány rozpoznávací a volní schopnosti a proto škodu kterou v takovém stavu 

způsobí posoudíme dle § 420 OZ. Doktrína rozlišuje úmysl přímý, kdy se škůdce 

napije na kuráž s cílem způsobit škodu, a dále úmysl nepřímý, kdy se osoba opije 

ačkoli ví, že v takovém stavu jedná nepřiměřeně, nicméně je s možným vznikem 

škody srozuměna. Odpovědnost dle § 423 je zároveň možno vnímat jako rozvedení 

obecné preventivní povinnosti dle § 415 OZ. Zákonodárce tímto ustanovením zakládá 

plnou odpovědnost osob, které se do stavu nepříčetnosti uvedou vlastní či cizí vinou 
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například v důsledku požití alkoholických nápojů, či omamných a psychotropních 

látek.82 Z dikce užitého sousloví „vlastní vinou“ vyplývá, že nezbytným 

předpokladem vzniku tohoto typu odpovědnosti je prokázaní zavinění, jehož 

existence se však bude vždy prokazovat pouze ve vztahu k jednání, jímž se přivedl do 

stavu opilosti či vlivu omamných látek, nikoli ve vztahu k jednání, jehož přímým 

následkem bylo způsobení škody. Požadavek „vlastní viny“ tak zcela jistě nebude 

splněn, jestliže se osoba do podnapilého či obdobného stavu dostane např. lstí jiné 

osoby, podstrčením omamné látky, apod. 

8.5.3 Osoby povinné vykonávat dohled 

Ustanovení § 422 Občanského zákoníku se vztahuje také na ty, jež mají nad 

nezletilci a osobami stiženými duševní poruchou povinnost vykonávat dohled. Tyto 

osoby dle zmíněného ustanovení odpovídají za škodu v případě, že svým svěřencům 

nevěnovali dostatečnou péči a nepředešli (nezabránili) tak vzniku škod.  

Rozlišujeme přitom situaci, kdy za vzniklou škodu odpovídá osoba povinná 

dohledem (a) výlučně nebo (b) s osobou škůdce společně a nerozdílně. Osoba jež 

vykonávala dohled se pak může odpovědnosti zprostit, jestliže prokáže, že náležitý 

dohled nezanedbala. Osobami, které jsou povinny vykonávat nad nezletilým, nebo 

osobou stiženou duševní poruchou dohled, jsou osoby jimž takovou povinnost ukládá 

buď zákon, úřední výrok, nebo určitá právní skutečnost. Toto pojetí odpovědnosti 

v sobě zahrnuje hned dva cíle: (a) preventivní a (b) reparační. 

Osobami povinnými vykonávat dohled jsou pak nejčastěji rodiče, jimž je tato 

povinnost uložena v rámci rodičovské zodpovědnosti83 zákonem č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon o rodině“). Institut 

rodičovské zodpovědnosti je koncipován jako ochranný, který lze vykonávat jen ve 

vztahu k nezletilému dítěti.84 Její obsah tvoří dle § 31 odst. 1 Zákona o rodině souhrn 

                                                 
82 K posouzení otázky odpovědnosti za škodu přitom nebude rozhodné, zda u osoby, která se do stavu 
opilosti uvede vlastní vinou nastane těžší stav opilosti než ten, který by odpovídal běžné reakci 
lidského organismu. Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané dne 27.10.1971 pod sp. zn. 2 Cz 34/71 
83 Jestliže rodič zanedbá dohled vykonávaný nad nezletilcem, kterému je v takovém okamžiku 
způsobena škoda, nelze uvažovat o spoluzavinění nezletilce ve smyslu § 441 OZ, nýbrž 
o spoluodpovědnosti rodiče podle § 422 OZ. Srov. rozhodnutí Městského soudu v Praze vydané dne 
21.5.1973 pod sp. zn. 9 Co 266/73 
84 Macháčková, L. Princip rovnosti a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi, Právní fórum, 
2005, č. 3, s. 117 
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práv a povinností (a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, 

jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, (b) při zastupování nezletilého dítěte, 

a (c) při správě jeho jmění. Za předpokladu, že rodiče nebyli rodičovské 

zodpovědnosti zbaveni (nebo nebyla omezena), disponují jí oba rodiče, bez ohledu na 

to zda jsou zároveň manžely či nikoli. Zvláštní situace nastává v případě nezletilých 

rodičů, kteří po dosažení věku šestnácti let neuzavřeli se souhlasem soudu manželství. 

Rodičovská zodpovědnost v takovém případě svědčí výhradně druhém (zletilému) 

rodiči a nezletilý rodič tak není zákonným zástupcem dítěte, což znamená, že se na 

něj nevztahuje právo řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled.85 

Za příklad zanedbání dohledu nad nezletilou osobou lze považovat situaci, 

kdy rodič ponechá volně přístupnými klíčky od vozu společně s vozem samotným, 

čímž nezletilci umožní s ním disponovat. Důsledkem takového počínání bude 

solidární odpovědnost  rodiče za vzniklý škodlivý následek. Náležitým dohledem 

přitom není dle rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaného dne 23.10.2003 pod sp. zn. 

25 Cdo 214/2002 možné rozumět pouze zabránění či zákaz určitého škodlivého 

jednání, až když k němu dojde, ale jedná se i o celkový přístup rodičů k dosavadní 

výchově nezletilého a jejich výchovné působení k tomu, aby k takovým závadným 

negativním projevům jeho chování nedocházelo.  

I při svěření dítěte do péče pouze jednoho z rodičů  soudním rozhodnutím 

takové soudní rozhodnutí nezbavuje toho druhého z rodičů odpovědnosti za výkon 

dohledu nad nezletilým v situacích, kdy mu byl například předán za účelem strávení 

společného víkendu, apod. Judikatura dokonce dovodila, že tato povinnost může být 

udělena i manželu matky dítěte, přestože není jeho otcem, kterou vzhledem ke své 

zákonné povinnosti pomáhat při výchově dětí své manželky převzal, byť i mlčky, 

povinnost starat se v určitém rozsahu o výchovu dětí (R 27/1977). I přes výkon 

rodičovské odpovědnosti může být (a v praxi poměrně často bývá) dítě svěřeno do 

péče další osoby (např. prarodiče, teta, sousedka), který se tak dočasně stává osobou 

vykonávající dohled a tedy osobou odpovědnou za jeho jednání.  

V případě úmrtí jednoho z rodičů přechází rodičovská odpovědnost 

automaticky pouze na toho druhého. Pokud však zemřou oba, nebo nastane jiná 
                                                 
85 HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Komentář. 2. vydání, Praha : C. H. BECK, 2001, s. 104 - 
106 
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svými následky obdobná situace (omezení, zbavení rodičovské zodpovědnosti), bude 

dítěti soudem ustanoven poručník. Kromě poručníka mohou být dalšími subjekty 

povinnými k dohledu nad nezletilými také osvojitelé, či budoucí osvojitelé mající dítě 

v tzv. preadopční péči. Právě osvojením na osvojitele přechází veškerá práva 

a povinnosti tvořící obsah rodičovské zodpovědnosti a vytváří se dokonce nové 

příbuzenské vztahy. Stejnou odpovědnost pak mají i pěstouni, kteří dítě převzali do 

pěstounské péče.  

Vyjma všech zmíněných subjektů nelze zapomínat také na právnické osoby 

mající podobu nejrůznějších, zpravidla výchovných zařízení, jakými jsou školy, 

mateřské školy, jesle, školní družiny, domovy mládeže, diagnostické ústavy, 

psychiatrická zdravotnická zařízení, dětská oddělení nemocnic nebo např. subjekty 

provozující zájmové mimoškolní aktivity, jejichž odpovědnost je upravena v § 422 

odst. 2 Občanského zákoníku. Velmi častým subjektem vykonávajícím dohled nad 

nezletilci bývá škola, vzhledem k tomu, že děti v tomto zařízení tráví v rámci povinné 

školní docházky většinu dne. Tato odpovědnost přitom trvá nejen po dobu vyučování, 

ale i během přestávek, školních výletů, apod. Zda se vztahuje i na dobu volných 

hodin, které se v rozvrhu daného studenta mohou objevit zpravidla z důvodů 

organizačních, bude pak zcela záležet na znění školního řádu konkrétního školského 

zařízení, ve kterém ředitelé škol mohou tuto odpovědnost vyloučit.86 Odpovědnost 

příkladmo uvedených právnických osob je pak konstruována tak, že za porušení 

povinností odpovídá přímo dané zařízení s možností regresu vůči konkrétnímu 

zaměstnanci (učiteli) dle pracovněprávních předpisů. 

Povinností vyplývající z Občanského zákoníku všem osobám vykonávajícím 

dohled, je požadavek výkonu nejen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou 

posoudit následky svého jednání, nýbrž povinnost vykonávat „náležitý dohled.“ 

Jestliže odpovědná osoba prokáže, že náležitý dohled nezanedbala, zprostí se tak 

odpovědnosti. Pod pojmem náležitý dohled, si však nelze představovat nepřetržitý, 

bezprostřední, přímý, osobní kontakt s danou osobou. V případě výkonu takového 

dohledu by totiž byla prakticky vyloučena zákonem předpokládaná možnost zproštění 

odpovědnosti osob vykonávajících dohled, jak judikoval Nejvyšší soud v rozhodnutí 

                                                 
86 VALENTA, J. Uvolňování žáků. ASPI [ RiS, 2004, 4:15] 
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ze dne 17.12.1968 vydaném pod sp. zn. 3 Cz 57/68. Míru nezbytného dohledu je 

zároveň třeba vždy posuzovat s přihlédnutím k volní a intelektuální složce hlídané 

osoby. V případě nezletilých budeme tedy zpravidla vycházet z jejich věku, 

povahových rysů, celkového chování či prospěchu ve škole,87 u osob stižených 

duševní poruchou pak především z jejich zdravotního stavu.   

8.6 Odpovědnost za škodu na vnesených, umístěných nebo 

odložených věcech88 

Tento typ objektivní odpovědnosti, se kterým se v praxi setkáváme doslova na 

každém kroku je upraven v §§ 433 až 437 Občanského zákoníku, které stanoví 

existenci škodné události, škody a příčinné souvislosti jakožto předpoklady jejího 

vzniku. Subjekty odpovědnosti v tomto případě mohou být:  

(a) provozovatelé ubytovacích zařízení, neboli fyzické a právnické osoby 

poskytující služby na základě smlouvy o ubytování. Podle ustanovení § 433 odst. 1 

Občanského zákoníku budou za škody na věcech vnesených do prostor ubytovacího 

zařízení odpovědny nejen organizace, které poskytují ubytovací služby jako hlavní 

provozní činnost, nýbrž zároveň i ty poskytující ji jako činnost vedlejší 

(doplňkovou).89 Smlouva o ubytování je v Občanském zákoníku upravena v § 754 

(ve spojení s § 758) stanovícím, že jejím předmětem je poskytnutí přechodného 

ubytování v zařízení k tomu určenému a jako příklad vyjmenovává hotely, 

noclehárny, ubytovny či jiná zařízení. Z uvedeného je patrné, že pod tento typ 

odpovědnosti tak nebude spadat ubytování dlouhodobějšího charakteru, tedy 

např. svobodárny, vysokoškolské koleje, atd. 

Odpovědnost se v tomto případě vztahuje nejen na věci vnesené do 

ubytovacích prostor osobami ubytovanými, nýbrž i na ty, které byly do zmíněných 

prostor vneseny pro osoby ubytované, a dále ty které byly v těchto prostorách 

                                                 
87 Nejvyšší soud ČR se k otázce náležitého dohledu nad teenagery vyjádřil v rozsudku vydaném dne 
20. února 2003 pod sp. zn. 25 Cdo 1333/2001, kdy vyslovil názor, že v případě problémových 
„náctiletých“ dětí je třeba „náležitým dohledem rodičů“ rozumět také zvýšený zájem o jejich chování, 
zájmy a záliby či jejich volnočasové aktivity. 
88 Věcmi, jejichž odkládání je zpravidla spojeno s provozováním nějaké činnosti, jsou míněny věci, 
které je nutno v této souvislosti odkládat; z těchto věcí nejsou jmenovitě vylučovány žádné určité věci 
nebo druhy věcí. K tomu blíže R 25/1978 
89 k tomu blíže R 49/1966 
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uloženy nebo za tímto účelem odevzdány provozovateli nebo některému z jeho 

pracovníků. Ke vzniku odpovědnosti za škodu přitom bude třeba nejen vnesení či 

uložení předmětných věcí oprávněnou osobou, ale zároveň také uzavření smlouvy 

o ubytování. Ta může mít vzhledem k absenci požadavku písemné formy v § 754 OZ 

podobu zcela neformální (ústní).  

 Judikatura dovodila, že věcí vnesenou ve smyslu § 433 Občanského zákoníku 

se rozumí i osobní motorové vozidlo, které bylo ubytovanou osobou zaparkováno na 

uzavřené parkoviště (např. dvůr, garáž, oplocené parkovací stání), tvořící součást 

ubytovacího zařízení. Pokud však ubytovatel nemá k dispozici takto zabezpečená 

parkovací stání, nýbrž obvyklá (třeba jen vyhrazená) místa na volně přístupném 

prostranství na ulici, bude za škodu na vozidle ubytovaného odpovídat dle § 435 

pouze v případě, že provozování parkoviště vykonává jako kvalifikovanou činnost, 

tzn. jde-li o parkoviště hlídané.90 

(b) provozovatelé činností spojených s odkládáním věcí např. lékaři, polikliniky, 

zdravotnická zařízení,91 veterinární zařízení, fitness centra, tělocvičny, kadeřnictví, 

maséři, kosmetické salóny, restaurace, jídelny, divadla, kina, dopravní prostředky, 

apod. Judikatura dovodila, že za činnost se kterou je obvykle spojeno odkládání věcí 

se naopak nepovažuje prodej v obchodě se samoobslužným provozem. O takovou 

činnost by se jednalo pouze v případě, že by bylo na občanech výslovně požadováno, 

aby si na místě k tomu určenému tašky či jiná zavazadla odkládali (R 13/1978). 

Odkládáním věcí se přitom rozumí faktická ztrátu bezprostředního dohledu nad věcí 

nebo ztrátu dispozice s takovou věcí. Jestliže má tedy osoba svou věc v bezprostřední 

dispozici tak, že ji může opatrovat, nejde o odloženou věc ve smyslu ustanovení 

§ 433 odst. 2 Občanského zákoníku (blíže R 7/1985). Z dikce § 433 odst. 2 zároveň 

plyne, že ochrana je odloženým věcem poskytována pouze v případech, kdy jsou 

odloženy na místě k tomu určenému, popř. na místě kam se obvykle odkládají. 

Odložení na místě obvyklém však přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže ten, kdo 

danou činnost provozuje výslovně neurčil místo k odkládání věcí (R 25/1978). 

                                                 
90 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané dne 18.5.1999 pod sp. zn. 25 Cdo 97/99 
91 Zdravotnická organizace s lůžkovým oddělením odpovídá občanovi, který byl přijat na léčení na 
tomto oddělení za škodu na věcech odložených na místě k tomu určenému nebo na místě kam se 
obvykle odkládají, a to s omezením dle ustanovení § 434 odst. 1 Občanského zákoníku. K tomu blíže 
R 46/1974 
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V praxi se můžeme setkat také s šatnou jakožto místem určeným provozovatelem 

k odkládání věcí. I přestože by se na první pohled zdálo, že se i na takto odložené 

věci bude uplatňovat postup dle § 436 OZ, nelze zapomínat na fakt, že věc uložená 

v šatně byla od klienta převzata za úplatu a do úschovy, a proto na ni shora uvedené 

ustanovení nespadá.92 Dalším předpokladem vzniku tohoto typu odpovědnosti je, že 

se jedná o věci osoby, která vstoupila do prostor provozovatele za účelem využití 

jeho služeb nebo alespoň z důvodu souvisejícího s jeho činností.  

(c) provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu (např. hlídaných 

parkovišť)93 – odpovědnost se v tomto případě vztahuje nejen na dopravní prostředky 

ale i na jejich příslušenství, a provozovatel za ně odpovídá vždy, bez ohledu na jeho 

předmět podnikání.94 Nárok na náhradu škody přitom vznikne vlastníku dopravního 

prostředku či jeho příslušenství, a platí, že provozovatel se z ní nevyváže ani 

v případě, jestliže dopravní prostředek do daného zařízení umístila jiná (třetí) osoba, 

od vlastníka odlišná95. Obdobně pak platí, že k uplatnění nároku na náhradu škody ve 

smyslu § 436 OZ je oprávněn nejen ten, kdo s provozovatelem uzavřel smlouvu 

o poskytnutí parkovacího místa, nýbrž i vlastník poškozeného vozidla.96 K bližšímu 

vymezení pojmu příslušenství přispěla již několikrát judikatura Nejvyššího soudu 

poskytnutím pozitivního i negativního demonstrativního výčtu nejrůznějších 

předmětů. Příslušenstvím se tak rozumí např. o autorádio, rezervní pneumatika, 

kanystr, souprava klíčů a jiného nářadí či potahy sedadel, naproti tomu jakékoli 

předměty, které byly uloženy ať už v autě, či v jeho kufru v důsledku jejich přepravy 

a nesouvisí s provozem motorového vozidla pod tento pojem nespadají.97  

Pro vznik odpovědnosti podle § 435 Občanského zákoníku je charakteristická 

dočasnost či krátkodobost vztahu vznikajícího mezi provozovatelem garáže či 

obdobného zařízení a osobou parkující vozidlo. O zcela jinou situaci půjde v případě, 

                                                 
92 K tomu blíže R 1/1985 
93 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu SR vydané dne 28.6.1983 pod sp. zn. 4 Cz 46/83  
94 Tato okolnost zároveň není významná ani z hlediska, zda šlo či nešlo o exces pracovníka ve smyslu 
§ 20 odst. 2 Občanského zákoníku. K tomu blíže R 13/2001 
95 Srov. R 4/2004 
96 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu vydaný dne 25.2.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 863/2003 
97 Srov. R 9/1985 
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jestliže zákazník s provozovatelem uzavřel dohodu o pronájmu parkovacího místa, 

ledaže by si zároveň sjednal povinnost provozovatele pronajaté místo střežit.98 

Ve stejném rozsahu se tento typ odpovědnosti vztahuje i na provozovatele 

služeb poskytujících dočasné odstavení vozidla.99 Jedná se o službu v západních 

zemích hojně využívanou a známou pod pojmem „valet parking“, kdy je motorové 

vozidlo společně s klíčky předáno poslíčkovi, který zajistí jeho zaparkování a později 

i jeho přistavení pro odcházejícího hosta. 

Jak už bylo zmíněno na začátku, jedná se i v tomto případě o odpovědnost 

objektivní, s možností liberace v případě, „kdyby ke škodě došlo i jinak“. Rozsah 

náhrady škody je pak vymezen obecnými ustanoveními Občanského zákoníku 

s výjimkami vymezenými v § 434 odst. 1 vztahujícím se na klenoty, peníze a jiné 

cennosti; v jejichž případě totiž provozovatel odpovídá pouze do výše 5.000,- Kč. 

To však neplatí bezvýjimečně. K náhradě škody v odlišném (plném) rozsahu bude 

totiž provozovatel povinen v případě, jestliže předmětné cennosti převzal do úschovy, 

nebo jestliže byla škoda způsobena těmi, kdo v provozu pracují. 

Právo na náhradu škody dle § 436 Občanského zákoníku, upravujícího 

prekluzi,100 musí být u provozovatele uplatněno bez zbytečného odkladu a zanikne, 

nebylo-li vlastníkem věci uplatněno nejpozději do patnácti dnů po dni, kdy se 

poškozený o škodě dozvěděl. K uplatnění práva přitom postačí, je-li tento nárok 

uplatněn např. u vedoucího provozovny nebo u pracovníka této provozovny, pokud 

ten, kdo nárok uplatňuje, nemohl vědět, že k přijetí uplatnění takového nároku je 

oprávněn někdo jiný.101 Samotné uplatnění nároku musí vykazovat znak určitosti 

a srozumitelnosti, aby z něj bylo provozovateli patrné, že tímto úkonem dochází 

                                                 
98 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 31.8.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 1174/2003 
99 K tomu blíže usnesení Nejvyššího soudu ČR vydané dne 6.1.2004 pod sp. zn. 33 Odo 655/2002 
100 O prekluzi platí, že k zániku práva dochází při naplnění zákonem stanovených předpokladů ex lege 
a soud je k ní povinen přihlížet z úřední povinnosti. Ústavní soud v této věci v nálezu vydaném dne 
1.9.2000 pod sp. zn. IV. ÚS 218/99 judikoval, že není možné v daném případě z pohledu čl. 36 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, garantujícím každému při soudní ochraně jeho práv zákonem 
stanovený postup, akceptovat postup odvolacího soudu, který se věcí z pohledu možného zániku práva 
jeho včasným neuplatněním odmítl zabývat, a to i přes to, že námitku prekluze vznesl sám stěžovatel, 
byť se tak stalo v samotném závěru řízení.  
101 Srov. R 8/1985 
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k uplatnění škody, za kterou oznamovatel činí odpovědným právě provozovatele.102 

Forma uplatnění přitom zákonem stanovena není, takže platí, že postačí ústní 

uplatnění. K této skutečnosti se blíže vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku vydaném dne 

22.4.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 93/2003, ve kterém dovodil, že okolnost, že 

provozovatel s poškozeným po nahlášení ztráty či poškození dopravního prostředku 

sepsal na předtištěném formuláři provozovatele protokol, který postrádá výslovné 

uplatnění práva na náhradu škody, nevylučuje automaticky možnost, že nárok na 

náhradu škody byl v daném případě uplatněn ústní formou. 

  Oprávněnými osobami, jimž je ustanovením § 433 a násl. poskytována 

ochrana jsou pouze osoby fyzické. Právnická osoba, byť by byla vlastníkem odcizené 

věci není osobou oprávněnou domáhat vůči ubytovateli nároku na náhradu škody, a to 

i bez ohledu na to, zda jí byla věc odcizena z prostor vyhrazených k ubytování nebo 

k uložení věcí. Soudní praxe (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.2007 

vydaný pod sp. zn. 25 Cdo 2976/2006) výše uvedenou zásadu dovodila ze sporu, ve 

kterém žalobkyně - akciová společnost v rámci využití ubytovacích služeb 

zaparkovala automobil v oploceném areálu rekreačního zařízení za vstupní branou. 

Následující noc došlo k jeho odcizení, což hned první pracovní den žalovaná 

telefonicky oznámila provozovateli ubytovací služby a uplatnila u něj nárok na 

náhradu škody. Nalézací soud zprvu, po podrobném zkoumání, zda jsou splněny 

parametry uzavřeného prostoru apod. vyhodnotil, že ubytovatel je plně odpovědným 

za vzniklou škodu. Dle názoru dovolacího soudu je však ustanovení § 433 odst. 1 OZ 

specifické tím, že odpovědnost za škodu v něm zakotvená se odvíjí od existence 

závazkového vztahu mezi provozovatelem ubytovacích služeb a osobou, která je 

využívá, kterou může být, jak z povahy věci plyne, pouze osoba fyzická. Proto 

rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu 

řízení. 

Povinným subjektem k náhradě škody je potom vždy provozovatel činnosti, 

s níž je odkládání věcí obvykle spojeno. Je tedy zcela bezvýznamné v jakém právním 

vztahu je provozovatel činnosti k vlastníku prostor, ve kterým svou činnost 

                                                 
102 Pouhé oznámení o vzniku škody nepostačí. K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný 
dne 14.11.2002 pod sp. zn. 25 Cdo 31/2001 
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vykonává.103 Liberační důvod zprošťující provozovatele činnosti, se kterou je spojeno 

odkládání věcí, odpovědnosti za škodu na odložených věcech vzniklou, je upraven 

v závěru odst. 2 slovy: „ledaže by ke škodě došlo i jinak“, což zahrnuje dva druhy 

příčin: (a) vnější příčiny (živelné pohromy) a (b) vnitřní příčiny (vlastní povaha věci). 

Zákonodárce zároveň u tohoto typu odpovědnosti výslovně stanoví, že se jí nelze 

zprostit ani jednostranným prohlášením ani dohodou. Dále platí, že provozovatel 

podniku, jehož provoz zahrnuje odkládání svršků, nemůže svoji odpovědnost ani 

vyloučit ani změnit vyhláškou vyvěšenou v provozovně. Ustanovení § 433 mu však 

dává právo, aby pro svršky vyhradil určité místo, což ho zprošťuje odpovědnosti za 

ztrátu věcí odložených jinde. Má-li provozovna několik místností, např. čekárnu 

a vlastní provozní místnosti a vyžaduje-li povaha poskytovaných služeb, aby se klient 

(pacient, host) postupně pohyboval ve více místnostech, odpovídá podmínkám této 

odpovědnosti, když provozovatel vyhradí návštěvníkům místo na odkládání svršků 

tak, že požaduje, aby si návštěvník odložil své věci vždy v té místnosti, v níž se 

momentálně zdržuje. Pro takové prohlášení ovšem platí, že je účinné pouze v případě, 

že se ho zákazník skutečně dozvěděl (R 16/64). Stejně tak platí, že se provozovatel 

této odpovědnosti nemůže zbavit ani v případě nedostatku technického či 

prostorového vybavení provozovny, v níž provozuje činnost, s níž je odkládání věcí 

zpravidla spojeno.104 

8.7 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního 

prostředku 

Jedná se o typ objektivní odpovědnosti, kterou zákonodárce do § 427 a násl. 

Občanského zákoníku zakotvil, vědom si nebezpečnosti a zvýšeného rizika, které 

s sebou provoz dopravního prostředku přináší, již v roce 1964 a v této téměř 

nezměněné podobě jej zde nalezneme dodnes. Je tak zřejmý úmysl zákonodárce 

přisoudit osobám vykonávajícím činnost na základě určitého druhu oprávnění (tedy 

osobám prokazujícím k výkonu činnosti znalosti, dovednosti a zkušenosti) větší míru 

odpovědnosti, což se projevuje právě jejím objektivním pojetí. To navíc do jisté míry 

                                                 
103 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 27.11.2003 pod sp. zn. 25 Cdo 1048/2002 
104 Srov. R 25/1978 
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plní i funkci preventivní, neboť vede dané subjekty k větší opatrnosti jak při provozu, 

tak údržbě či obsluze dopravního prostředku.   

Provozováním dopravy obecně rozumíme přemísťování osob, věcí nebo zpráv 

pomocí určitého dopravního prostředku nebo zařízení z jednoho místa na druhé, od 

něj prostorově vzdálené,105 a je zcela bezpředmětné, zda se jedná o dopravu 

hromadnou, individuální, integrovanou nebo kombinovanou. Dopravním prostředkem 

pak ve smyslu § 427 OZ rozumíme zejména motorová vozidla, motorová plavidla 

a letadla. Motorová vozidla můžeme dále dle typu využívané komunikace rozdělit na 

vozidla silniční a drážní, motorovým plavidlem rozumíme dopravní prostředek, který 

je určen k pohybu po vodní hladině. V případě letadel zákonodárce nestanovil žádnou 

podmínku týkající se jejich pohonu a proto do této kategorie budou spadat jak letadla 

motorová, tak nemotorová.  

Subjektem odpovědným podle § 427 OZ jsou fyzické a právnické osoby 

provozující dopravu, pro které platí, že provozování dopravy mající povahu dopravy 

silniční, železniční, vodní nebo vzdušné při které jsou dopravovány osoby či náklad, 

musí být pro daný subjekt hlavní (stěžejní) činností, kterou vykonává. V tomto 

případě je na rozdíl od situace popsané v odstavci 2 předmětem jakýkoli dopravní 

prostředek, bez ohledu na to, zda je poháněn motorem, koňskou či lidskou silou 

(jízdní kolo, rikša, invalidní vozík, apod.), nebo zda se jedná o přívoz na řece. 

Naopak pod tento typ odpovědnosti nebude zcela jistě spadat doprava pěší. 

Odst. 2 výše zmíněného ustanovení potom stanoví další subjekt odpovědnosti, 

který zákonodárce nazývá pojmem „jiný provozovatel“, avšak v tomto případě 

výhradně provozovatel konkrétních taxativně vyjmenovaných dopravních prostředků. 

Těmi jsou motorová vozidla, motorová plavidla a letadla. I v tomto případě je však 

pod pojmem „jiný provozovatel“ zapotřebí spatřovat toho, kdo má trvalou možnost 

právní a faktické dispozice s tímto prostředkem, přičemž zpravidla se jedná zároveň o 

jeho vlastníka. Proto i kdyby zvláštní právní předpisy upravující vlastnictví 

nejrůznějších druhů dopravních prostředků do rámce svojí terminologie nezahrnuly 

pojem provozovatel, jeho odpovědnost dle § 427 odst. 2 OZ tím zajisté nebude 

dotčena. 

                                                 
105 HROMADA, J. a kol. Právnický slovník. 2. vydání, Praha : Orbis, 1966, s. 98 
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Z logiky věci plyne, že v případě škody způsobené provozem letadla to bude 

zpravidla škoda na zdraví, jejíž posuzování se dostane do centra pozornosti 

společnosti. Nejinak tomu bylo v případě citovaném Nejvyšším soudem ČR 

v rozsudku vydaném dne 28.2.2007 pod sp. zn. 25 Cdo 2053/2005, kde škoda na 

zdraví vznikla v průběhu vyhlídkového letu ultralehkým letounem, kdy se předmět 

sporu soustředil na zjištění, zda ultralehký letoun spadá pod dopravní prostředek či 

nikoli. Povinný k náhradě škody se bránil konstatováním, že jde o čistě sportovní 

zařízení, které není využíváno k dopravě osob či věcí a tudíž že definici dopravního 

prostředku nevyhovuje. Dle názoru Nejvyššího soudu však pro aplikaci ustanovení 

§ 427 odst. 2 není významné jak své zařízení jeho provozovatel užívá, nýbrž jeho 

faktické užití v době škodné události. Obdobně se judikatura vyjadřuje např. 

i k provozu pracovních strojů, které se vlastní (motorickou) silou přemísťují 

z jednoho místa na druhé, nicméně škodu kterou by takovýto stroj v rámci výkonu 

své činnosti způsobil už je třeba posuzovat dle § 420 OZ (rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 27.9.2006 vydaný pod sp. zn. 25 Cdo 3125/2005). Škodou vyvolanou 

zvláštní povahou provozu dopravního prostředku pak vnímáme i tu způsobenou nejen 

samotným provozem dopravního prostředku, ale i v souvislosti ním.106 

Pod pojem motorová vozidla dále zahrnujeme i vozidla drážní, jakými jsou 

kupříkladu vlaky, tramvaje, trolejbusy, vlečky; dále pracovní stroje jako např. 

buldozery; také výtahy a eskalátory, lanové dráhy.107 Již na konci 70. let se soudy ve 

své rozhodovací praxi přiklonily k názoru, že i škodu způsobenou provozem 

pohyblivých schodů (eskalátorů) je třeba posuzovat jako škodu vyvolanou povahou 

provozu dopravního prostředku, vzhledem k tomu, že jsou neoddělitelnou součástí 

provozu metra, a tím potažmo i dopravního prostředku.108 Motorovým plavidlem 

může být plavidlo i stroj s možností jak motorového, tak nemotorového pohonu 

a mezi letadla řadíme i vrtulníky, rogala, apod. Z výše uvedeného je patrné, že pod 

pojem dopravní prostředek spadají stroje nejrůznějšího charakteru, povahy či způsobu 

                                                 
106 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.1976 vydaný pod sp. zn. 2 Cz 36/76 
107 Lanová dráha plní funkci dopravního prostředku stejně jako ostatní obvyklejší dopravní prostředky; 
do jejího provozu je třeba zahrnout nejen samotný pohyb dopravního prostředku, ale i přípravu k jízdě 
a bezprostřední úkony po skončení jízdy. K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 
28.1.2003 pod sp. zn. 25 Cdo 282/2001 
108 K tomu blíže usnesení Městského soudu v Praze vydané dne 5.5.1979 pod sp. zn. 20 Co 31/77 
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využití. Škoda jako taková může být přitom způsobena nejen výše zmíněnými 

dopravními prostředky, ale i závěsnými zařízeními, jakými jsou vleky, přívěsy, 

tažené čluny, apod. Naopak v případě odtahu nepojízdného vozidla bude provozem 

pouze provoz táhnoucího vozidla, na kterém je naloženo vozidlo tažené.  

Pojem provozovatel není sice Občanským zákoníkem vymezen, nicméně 

doktrína jej definuje jako toho, kdo má právní a faktickou možnost dispozice 

s vozidlem, tedy kdo ho organizovaně užívá.109 Organizovanost, pravidelnost 

a systematičnost užívání dopravního prostředku je přitom považována za jeden ze 

základních znaků, který musí být splněn. Pokud tedy dojde k jednorázovému, 

nahodilému zapůjčení vozidla třetí osobě, v případě způsobení škody nepůjde o vznik 

odpovědnost podle tohoto ustanovení právě proto, že škoda nebyla způsobena osobou 

provozovatele. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by došlo k přenechání vozidla 

třetí osobě za účelem jeho provozování, či k prodeji vozidla, bez ohledu na to, zda 

příslušný dopravní inspektorát změnu vlastníka již zapsal, či nikoliv. Z výše 

uvedeného je tak patrné, že může nastat poměrně velký počet situací, kdy nebude 

lehké určit, kdo je provozovatelem předmětného dopravního prostředku. Obecně 

přijímanou domněnkou je v takovém případě označení vlastníka za osobu 

provozovatele, neboť právě u něj lze předpokládat možnost trvalé právní a faktické 

dispozice s ním.110  Z výše uvedeného je tak zřejmé, že jeden dopravní prostředek 

může mít hned několik provozovatelů. K takové situaci dojde také například 

v případě zakoupení vozidla do podílového spoluvlastnictví, či do společného jmění 

manželů. Potom platí, že provozovateli tohoto vozidla jsou všichni spoluvlastníci, bez 

ohledu na to kdo danou škodu v daný moment způsobil, a to i tehdy jestliže např. 

pouze jeden z manželů vlastní řidičské oprávnění.111 

Poměrně rozsáhlé, výše obsažené pojednání o subjektech tohoto typu 

odpovědnosti stále není výčtem úplným. Zákonodárce pamatuje také na situace, kdy 

                                                 
109 viz  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 
aktualizované a doplněné vydání, Praha, LINDE PRAHA, a.s., 2008, s. 69 
110 ŠVESTKA, J. in KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. 4. 
vydání, Praha : C. H. Beck, 2006, s. 539 
111 HOLUB, M., BIČOVSKÝ, J. POKORNÝ, M., HOCHMAN, J., KOBLIHA, I. ONDRUŠ, R. 
Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. 2. vydání. Praha : 
Linde Praha, a.s., 2004, s. 61 
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provozovatel nemůže s dopravním prostředkem nakládat, např. pokud motorové 

vozidlo zapůjčí jiné osobě. V takovém případě ale stále zůstává dle závěru 

Nejvyššího soudu ČR uveřejněném v rozsudku vydaném dne 27.11.2007 pod sp. zn. 

25 Cdo 2563/2005 jeho provozovatelem. Nejvyšší soud zde vychází z platné právní 

úprava obsažené v § 2 odst. 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, v platném znění, stanovící definici provozovatele: 

„Provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel 

České republiky se rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem 

povoleného pobytu v České republice nebo právnická osoba se sídlem v České 

republice, která vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem 

silničního vozidla a nebo je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování 

silničního vozidla.“ Pokud však provozovatel nemůže s dopravním prostředkem 

nakládat, nebylo by za určitých dále vymezených okolností spravedlivé činit jej 

odpovědným za škodu která za těchto okolností vznikne, a proto je osobou v těchto 

případech odpovědnou dle § 430 „osoba odlišná od provozovatele“. Typicky k takové 

situaci dojde v případě zneužití dopravního prostředku jinou osobou, a to buď bez 

vědomí či proti vůli provozovatele112 (např. při krádeži), nebo v souvislosti 

s prováděnou opravou předmětného dopravního prostředku. V prvním případě 

odpovídá sám za takto způsobenou škodu ten, kdo vozidlo neoprávněně užil, ledaže 

provozovatel svou nedbalostí takové užití prostředku umožnil. Pak by se jednalo o 

odpovědnost společnou. Odpovědnosti se přitom provozovatel zprostí, jestliže 

prokáže, že vozidlo bylo dostatečně zabezpečeno proti neoprávněnému užití, tedy že 

bylo např. uzamčeno, nacházelo se v garáži, apod. V druhém případě odpovídá za 

dopravní prostředek provozovatel podniku, ve kterém se oprava provádí, čímž se 

vlastně dostává do pozice provozovatele dopravního prostředku, a to včetně 

případného zneužití dopravního prostředku ve smyslu ustanovení § 430 odst. 1 

Občanského zákoníku. O provozovateli opravny přitom platí, že odpovídá stejně jako 

provozovatel dopravního prostředku. Podstatné pro vznik odpovědnosti dle tohoto 

                                                 
112 Soudní praxe zprvu ke vzniku odpovědnost za škodu způsobenou při zneužití dopravního 
prostředku vyžadovala, aby ke zneužití došlo nejen bez vědomí provozovatele, nýbrž zároveň i proti 
jeho vůli (R 70/1969). Později však soudy dovodily, že postačuje splnění pouze jedné z uvedených 
podmínek (R 3/1984). 
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ustanovení je potom pouze to, zda došlo ke vzniku škody v období mezi převzetím 

a následným zpětným předáním dopravního prostředku, jehož oprava byla prováděna. 

Typickým příkladem neoprávněného užití dopravního prostředku bez vědomí 

provozovatele bude využívání služebního vozidla k soukromým účelům, nebo mimo 

pracovní dobu. Zde však bude vždy nezbytné zkoumat, zda byla daná cesta vykonána 

v souvislosti s plněním pracovních úkolů, či výhradně v osobním zájmu. Pokud by se 

to tiž jednalo o plnění úkolů vyplývajících z pracovního poměru, lze presumovat, že 

nešlo o jednání mimo vědomí provozovatele a za škodu by tak odpovídal sám 

zaměstnavatel. Dalším, poměrně častým scénářem vzniku odpovědnosti za tento typ 

škody může být odcizení motorového vozidla podnapilou osobou, která s vozem 

následně havaruje nebo způsobí škodu jinak.  

8.7.1 Zvláštní povaha provozu 

Další podmínkou vzniku tohoto typu odpovědnosti je, že škoda byla vyvolána 

zvláštní povahou provozu. Soudní praxe přitom dovodila, že za škodu vyvolanou 

zvláštní povahou provozu je třeba považovat i škodu vzniklou v důsledku uklouznutí 

cestujícího na schůdkách železničního vagónu (rozsudek Nejvyššího soudu vydaný 

dne 27.6.1977 pod sp. zn. 2 Cz 19/77). Naproti tomu škodou vyvolanou zvláštní 

povahou provozu soudy neshledaly pád poškozeného na zasněženém nástupišti 

železniční stanice, a to s odůvodněním že není podstatného rozdílu mezi veřejným 

chodníkem, okrajem veřejné silnice nebo podobnou komunikací a nástupištěm 

(rozhodnutí Krajského soudu v Praze vydané dne 20.9.1957 pod sp. zn. 17 Co 

441/56). Pro zvláštní povahu provozu je charakteristická např. jeho rychlost, 

hlučnost, technické vybavení či konstrukce. Z uvedeného plyne, že nepostačí ke 

vzniku škody podle zmíněného ustanovení pouze škoda která byla způsobena 

provozem dopravního prostředku, musí se totiž jednat přímo o škodu vyvolanou 

povahou tohoto provozu. Soud se v rozhodnutí vydaném pod sp. zn. 7 Co 193/74 

zabýval posouzením povahy odpovědnosti za škodu spočívající v úhynu včelstev 

nastalém v důsledku zasažení chemickým postřikem prováděným letecky. Soud 

rozhodl, že odpovědným za vzniklou škodu je podnik pro leteckou činnost 

vykonávající chemický postřik, ale nikoli podle § 427 odst. 2, nýbrž dle § 421 OZ 

v tehdy platném znění („organizace odpovídá občanovi za škodu, kterou mu 
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způsobila porušením právní povinnosti. Škoda je způsobena organizací, jestliže byla 

způsobena v rámci plnění jejích úkolů těmi, kteří tyto úkoly plnili, a této odpovědnosti 

se organizace zprostí jen tehdy, jestliže prokáže, že škodě nemohla zabránit ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni požadovat“)   

Je patrné, že pojem (zvláštní povaha provozu“ bude velmi těžké definovat. 

Obecně však lze říct, že zde musí vzniknout určité typické vlastnosti provozu 

vykazující určitý stupeň nebezpečnosti, které jsou způsobilé vyvolat škodu.113 Pojem 

provoz je potom třeba v souladu s judikaturou (sp. zn. 1 Cz 42/71) vykládat 

extenzivně, tudíž tak, že zahrnuje nejen samotnou jízdu dopravního prostředku, nýbrž 

i přípravu k jízdě, úkony po ukončení jízdy a i ty spočívající v údržbě vozidla. Ve 

světle tohoto výkladu se tak již pouhé nastartování motoru považuje za jeho provoz.  

Možnost zprostit se odpovědnosti zákonodárce upravuje v § 428 OZ, kde 

vyjmenovává jednotlivé liberační důvody. Tím prvním je skutečnost, že způsobená 

škoda nemá původ v provozu. Za tím účelem bude vhodné definovat okolnosti mající 

původ v provozu, kterými rozumíme takové okolnosti, jež v širokém slova smyslu 

souvisejí s organizací, jejím řízením či uskutečňováním provozu. 114 Příkladem 

okolnosti mající původ v provozu bude dle soudní praxe prudké zabrždění prostředku 

hromadné dopravy (R 16/1969). Druhým liberačním důvodem je prokázání, že škodě 

nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na provozovateli 

požadovat, přičemž vynaložení tohoto úsilí je třeba posuzovat vždy z hlediska 

objektivního, nikoli tedy ve vztahu ke konkrétní osobě provozovatele. 

Rozsah odpovědnosti provozovatele za způsobenou škodu je vymezen 

v § 429 a vyjmenovává odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a věcech115; 

a dále škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou věci, za kterou se však provozovatel 

                                                 
113 ŠKÁROVÁ, M. in ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M. HULMÁK, M. a kol. Občanský 
zákoník I. § 1-459. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1096 
114 viz  POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 
aktualizované a doplněné vydání, Praha, LINDE PRAHA, a.s., 2008, s. 72 
115 Škodou na věci se v tomto smyslu nerozumí škoda spočívající ve ztrátě bonusu poskytovaného 
v rámci smluvního havarijního pojištění během následujícího pojistného období. K tomu blíže 
R 65/2004 
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stává odpovědným pouze v případě, kdy občan pozbyl možnost je opatrovat.116 Toto 

omezení však neplatí, jestliže k poškození či zničení věci došlo přímo při dopravní 

nehodě; za takové situace totiž provozovatel odpovídá vždy. Poškozeným přitom 

může být nejen cestující, ale i ostatní účastníci dopravního provozu (např. chodci), 

dále vlastníci přilehlých nemovitostí, apod.  

Pod touto definicí si lze představit nejen situaci, kdy cestující utrpí fyzickou 

újmu na zdraví, nýbrž zahrnuje i újmu psychickou z důvodu které došlo k jeho 

převozu do zdravotnického zařízení, apod. Přestože se tento typ odpovědnosti 

vztahuje pouze na subjekty v tomto bodu uvedené, nelze se domnívat, že řidič daného 

vozidla je plně neodpovědným. Ten totiž může svým jednáním založit odpovědnost 

podle § 420 OZ. 

8.7.2 Střet dvou nebo více provozů 

Pro střet dvou nebo více provozů, ke kterému z důvodu hustoty 

a nepřehlednosti provozu na pozemních komunikacích dochází stále častěji platí, že 

provozovatelé za něj odpovídají podle míry účasti na způsobené škodě, bez ohledu na 

zavinění. Ustanovení § 431 OZ zní takto: „Střetnou-li se provozy dvou nebo více 

provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle 

účasti na způsobení vzniklé škody.“ Toto ustanovení § 431 OZ však samo o sobě 

nestanoví předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu a navíc se neuplatní, jestliže 

dojde ke střetu provozovatele s osobou, která provozovatelem není. Pod pojmem střet 

dvou provozů si můžeme představit nejen střet vzniklý za jízdy obou vozidel, ale také 

náraz jedoucího vozidla do druhého zastaveného, jehož řidič je stále ve voze, nebo 

poblíž a tak je v jeho možnostech v případě potřeby zasáhnout, z čehož plyne, že 

nepřestal být účastníkem silničního provozu.117 Podle ustanovení § 431 OZ lze 

posoudit odpovědnost provozovatelů, jejichž provozy se střetly, jen pokud jde 

o vypořádání výlučně mezi nimi, tj. jen ve vztahu ke škodě, která vznikla jen jim, 

nikoliv však pokud jde o škodu jiného subjektu, jenž při střetu utrpěl škodu a nebyl 

provozovatelem vozidel, která se střetla. Jestliže při takovém střetu provozů dojde 

                                                 
116 Z uvedené definice plyne, že provozovatel nebude odpovědným za škodu způsobenou odcizením 
zavazadla z kupé lůžkového vagónu (R 52/1983), naproti tomu provozovatel autobusové dopravy bude 
shledán odpovědným za škodu způsobenou na lyžích přepravovaných na střeše autobusu (R 50/1968). 
117 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu vydaný dne 31.5.1974 pod sp. zn. 2 Cz 10/74 
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ke škodě třetí osoby, nelze ve vztahu k této osobě používat ustanovení § 431 OZ. Pro 

provozovatele vozidel, z jejichž střetu vznikla škoda jinému poškozenému platí, že 

odpovídají za škodu této osobě podle ustanovení § 427 OZ,118 a to společně podle 

ustanovení § 438 odst. 1 OZ.  

Zajímavý příklade střetu dvou provozů bude představovat kolize dopravního 

prostředku se zvířetem. V takovém případě bude chovatel, resp. vlastník usmrceného 

zvířete odpovídat za škodu způsobenou na vozidle podle § 415 a § 420, zatímco 

vlastník dopravního prostředku odpovídá za usmrcení zvířete podle § 427.119 Stejný 

právní názor Nejvyšší soud ČR zopakoval i ve věci sp. zn. 25 Cdo 734/2001, kde 

odvolací soud dospěl k závěru, že aplikace ustanovení § 431 OZ nepřipadá v úvahu, 

je-li míra účasti provozovatele na škodlivém výsledku nulová. Dle odvolacího soudu 

to byl totiž žalobce, kdo nesl hlavní míru účasti na střetu svého vozidla s vozidlem 

žalovaného, a proto věc posuzoval dle ustanovení § 427 odst. 2 OZ. Nejvyšší soud 

však takové právní posouzení nepovažoval za správné a v dané věci mimo jiné uvedl, 

že pokud došlo ke střetu provozů dvou dopravních prostředků, z něhož jejich 

provozovatelům, popř. některému z nich, vznikla škoda, je třeba jejich vztah při 

vypořádání škody posuzovat podle § 431 OZ, který upravuje vypořádání škody 

vzniklé samotným provozovatelům následkem střetu mezi nimi, a nikoliv podle § 427 

OZ, který lze aplikovat na nároky třetích osob proti provozovateli na náhradu škody 

jim způsobené provozem dopravního prostředku, tedy na nároky poškozených, jimž 

byla zvláštní povahou provozu dopravních prostředků způsobena škoda, popř. kteří 

nebyli provozovateli střetnuvších se dopravních prostředků a při střetu utrpěli škodu.  

Zákonný předpoklad účasti na vzniklé škodě je splněn, pokud s určitou 

okolností na straně některého z provozovatelů je spojen vznik škody. V rozhodnutí 

R 64/1972 bylo shledáno, že ustanovení § 431 OZ, které upravuje odpovědnost 

provozovatelů i vypořádání mezi nimi navazuje na právní úpravu objektivní 

odpovědnosti podle ustanovení § 427 a 428 OZ. Z výše uvedeného je tak patrné, že 

soudní praxe konstantně vychází ze závěru, že pokud došlo ke střetu provozů, ve 

vztahu vůči třetím osobám, kterým v důsledku tohoto střetu vznikne škoda, je pak dle 

                                                 
118 K tomu blíže R 70/1969 
119 Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové vydané dne 15.9.1998 pod sp. zn. 23 Co 
465/97 
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tohoto názoru třeba postupovat podle ustanovení § 427, 438, popř. též § 441. V úvodu 

jsem uvedla, že odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků 

je odpovědnost objektivní, které je možno se zprostit pouze za podmínek dle § 428 

OZ. 

 Dle principů objektivní odpovědnosti odpovídají i provozovatelé, pokud dojde 

ke střetu jejich provozů a jde o vypořádání výlučně mezi nimi. Míra účasti na škodě 

vyjadřuje i případné zavinění nebo opomenutí jednotlivých provozovatelů, bylo-li 

toto jednání nebo opomenutí v příčinné souvislosti se vznikem škody.120 To však 

samo o sobě nemá vliv na vznik odpovědnosti, nýbrž ovlivňuje to rozsah vypořádání.  

V případě střetu vozidla s osobou chodce nastane situace dělení účasti na 

vzniku škody mezi odpovědným subjektem a poškozeným podle § 441. Odpovědnost  

chodce za poškození vozidla se posuzuje podle § 420 OZ, zatímco spoluzavinění 

řidiče podle § 441 OZ a odpovědnost provozovatele vozidla, jímž byla způsobena 

škoda chodci se řídí ustanovením § 427 OZ.121 Pro odpovědnost za škodu způsobenou 

provozem dopravního prostředku také platí, že i v případě odpovědnosti 

provozovatele motorového vozidla není vyloučena odpovědnost řidiče daného 

automobilu za škodu, kterou způsobil při té stejné škodné události poškozenému 

porušením právní povinnosti, tedy podle § 420 OZ.122 

8.8 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným 

Ještě vyšší míru rizika než provoz dopravního prostředku s sebou přináší 

provoz zvlášť nebezpečný, upravený v § 432 OZ, s jehož realizací je spojena možnost 

zvýšeného nebezpečí vzniku závažných škod.123 Jeho uskutečňování je však i přesto 

společensky žádoucí, vzhledem k tomu, že právě bez něj by se lidstvo neobešlo při 

dosahování nových poznatků vědy a techniky, a proto je i přes hrozící rizika nadále 

realizován. Z důvodu společenské prospěšnosti takového provozu zákonodárce pro 

                                                 
120 K tomu blíže R 3/1984 
121 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 28.5.2003 pod sp. zn. 25 Cdo 43/2002 
122 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu vydaný dne 27.9.1977 pod sp. zn. 1 Cz 101/77 
123 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané dne 31.5.1983 pod sp. zn. 1 Cz 13/83 
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provozy mající udělen statut provozu zvlášť nebezpečného zakotvuje odpovědnost za 

škodu takto způsobenou pouze v rozsahu odpovědnosti provozovatele dopravního 

prostředku, přestože následky mohou být nesrovnatelně závažnější. Definici provozu 

zvlášť nebezpečného přitom nepředkládá, což však může být do jisté míry 

opodstatněno jednoduchým uvědoměním si, že to co bylo dříve provozem 

nebezpečným, je nyní zcela obvyklou činností, se kterou se ve společnosti běžně 

setkáváme. Jakmile lidstvo dosáhne určitého poznatku a společnost si jej osvojí, 

přestává být taková činnost provozem zvlášť nebezpečným. Proto je třeba obsah 

tohoto pojmu definovat vždy s přihlédnutím k danému místu a především času. 

K dokreslení pojmu významnou měrou přispěla také judikatura, když jej vymezila 

charakteristikou vyzdvihující předně to, že při něm dochází k využívání takových 

technických prostředků či přírodních sil, pro které je typické, že i při zachování 

veškeré potřebné péče a s využitím všech poznatků vědy a techniky nejsou plně 

ovladatelné a kontrolovatelné, takže z procesu jejich využití hrozí okolí zvýšené 

a zpravidla přímé nebezpečí vzniku závažných škod.124 Některé provozy jsou přitom 

nebezpečné absolutně, tedy vždy a za všech okolností.125 Provozem zvlášť 

nebezpečným tak obecně rozumíme provoz, ve kterém se pracuje např. 

s třaskavinami, výbušninami, jedy, radioaktivními látkami; konkrétně se pak bude 

jednat o ty provozy, jimž bylo k takové činnosti uděleno oprávnění k tomu 

příslušným orgánem. Z logiky věci pak plyne, že provozem se rozumí činnost 

dlouhodobá a opakovaná, nikoli jednorázová, a platí, že provozovatel odpovídá pouze 

za škodu, která je v příčinné souvislosti se zvláštní povahou nebezpečného provozu. 

Některé situace sice na první pohled znaky provozu zvlášť nebezpečného 

vykazují, ačkoli tomu tak není, např. škoda na zdraví způsobená zaměstnanci 

v důsledku jeho srážky se závodním automobilem jedoucím rychlostí 5 – 10 km/h. 

Ačkoli existovalo riziko vzniku škody, nešlo o zvláště významné ohrožení majetku či 

zdraví přesahující kupříkladu riziko vznikající v běžném dopravním provozu.126    

                                                 
124 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR vydaný dne 19.2.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 1923/2002, dále 
také rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31.5.1983 vydaný pod sp. zn. 1 Cz 13/83 a rozsudek 
Vrchního soudu v Praze ze dne 31.10.1995 vydaný pod sp. zn. 6 Cdo 52/94 
125 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 
10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 749 
126 tamtéž 
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9 NÁHRADA ŠKODY – OBSAH, ZPŮSOB A ROZSAH 

Obsahem náhrady škody můžeme rozumět to, co je škůdce povinen nahradit 

poškozenému, způsobem je vymezení jak se náhrada škody bude realizovat a rozsah 

představuje výši, v jaké bude vzniklá škoda nahrazena. Občanský zákoník všechny 

zmíněné kategorie náhrady škody rozlišuje v závislosti na tom, zda došlo ke vzniku 

(a) škody na věci, nebo (b) škody na zdraví. Pro obě kategorie společným je však 

požadavek na prokázání vzniku a uplatněné výše škody, k čemuž je zásadně povinen 

poškozený. Občanskoprávní doktrína127 obecně rozlišuje čtyři způsoby zakotvení 

povinnosti nahradit škodu:  

(1) odpovědnost založená na principu prokazovaného zavinění; poškozený je 

v takovém případě povinen prokázat, že ten kdo mu škodu způsobil ji také zavinil 

(př. odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům 

dle § 424 OZ); 

(2) odpovědnost založená na principu zavinění presumovaného; zavinění škůdce se 

v takovémto případě přímo předpokládá, nicméně škůdce má možnost domněnku 

viny vyvrátit důkazem, že škodu nezavinil, tedy má možnost tzv. exkulpace 

(př. obecná odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní povinnosti dle § 420 

OZ); 

(3) odpovědnost objektivní se současným stanovením liberačních důvodů; poškozený 

prokazuje, že mu byla způsobena škoda porušením povinnosti odpovědné osoby, 

která nemá možnost exkulpace, protože otázka zavinění není rozhodná, ale má 

možnost se odpovědnosti zprostit (liberovat) – př. odpovědnost za škodu způsobenou 

provozem dopravních prostředků dle § 428 OZ; 

(4) odpovědnost objektivní bez uvedení liberačních důvodů (tzv. odpovědnost za 

výsledek); povinný se nemůže ani exkulpovat, ani liberovat. Obecným příkladem, 

nicméně s problematikou této práce nesouvisející, může být povinnost zaplatit 

smluvní pokutu v důsledku porušení smluvní povinnosti.  

V případě, že se poškozenému podaří prokázat pouze vznik škody, nikoli však 

její celkovou výši, je soud na základě podané žaloby oprávněn mu přiznat pouze 
                                                 
127 K tomu blíže CHALUPA, R. Náhrada škody, Obchodní právo, 1993, č. 3, s. 3 
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náhradu té části, která prokázána byla. K jejímu prokázání přitom netřeba předkládat 

vyúčtování opravy poškozené věci, ale stačí vycházet z obvyklé ceny dané věci 

v době poškození.128  

Kromě možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody v rámci 

občanskoprávního řízení, umožňuje právní řád České republiky dosáhnout 

přiměřeného zadostiučinění  také prostřednictvím tzv. řízení adhezního. Tento druh 

řízení spočívá v možnosti poškozeného připojit se se svým nárokem k trestnímu 

řízení, v rámci něhož je projednáván trestněprávní postih škůdce za způsobenou 

škodu. Pro nárok na náhradu škody dle trestněprávních předpisů platí, že je třeba jej 

uplatnit nejpozději u hlavního líčení, ještě před zahájením dokazování. Z uvedeného 

mimo jiné plyne, že soud nemůže v trestním řízení rozhodnout o nároku na náhradu 

škody bez návrhu. Tento nárok je zároveň třeba uplatnit vůči konkrétní osobě 

obviněného, což bývá důležité zejména v případě projednávání věci týkající se více 

skutků či více osob v rámci tzv. společného řízení. Dále musí být z návrhu patrný 

důvod a výše uplatňovaného návrhu. Jako důvod postačí konstatování, že 

poškozenému byla škoda způsobena skutkem, pro který je obviněný stíhán, její výše 

však musí být uvedena přesně, nebo alespoň stanovením minimální částky s tím, že 

v průběhu řízení může být dále doplňována či měněna. Takto specifikovanou výší je 

soud v trestním řízení vázán a nemůže tudíž poškozenému přiznat více, než jím bylo 

požadováno (zásada „ne ultra petita partium“).129  

Na první pohled by se zdálo, že tato dvě řízení mohou být vedena souběžně 

a vzájemně se doplňovat, avšak opak je pravdou. Zahájení adhezního řízení tvoří 

překážku litispendence a tudíž v jeho průběhu žalobu v občanském soudním řízení 

nelze podat. V případě, že dojde k vydání odsuzujícího trestního rozsudku platí, že 

občanskoprávní soud je výrokem o vině dle ustanovení § 135 OSŘ vázán. Nezavazuje 

jej však výrok trestního orgánu o výši škody,130 o zavinění poškozeného nebo 

o společné odpovědnosti, a to i přesto že soud v rámci trestního řízení rozhoduje 

o náhradě škody nejčastěji právě podle Občanského zákoníku, nebo Zákoníku práce. 

                                                 
128 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané dne 29.12.1983 pod sp. zn. 1 Cz 47/83   
129 K tomu blíže LÁTAL, J. Náležitosti řádného uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným 
v adhezním řízení, Právní rozhledy, 1994, č. 10, s. 345 
130 K tomu blíže R 27/1977 
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Rozsudek odsuzující za spáchaný trestný čin přitom nečiní závazným výrok o rozsahu 

a výši škody ani tehdy, jestliže je odškodnitelná újma přímo pojmovým znakem 

trestného činu.131 Stejně tak není vázán ani odůvodněním vydaného rozsudku. Pro 

úplnost je zároveň třeba dodat, že vázanost soudu výrokem o vině založí i rozhodnutí 

vydané orgánem policie např. v rámci blokového řízení ve kterém rozhodl kupříkladu 

o spáchání dopravního přestupku, avšak pouze tehdy, jestliže ten, komu pokutu 

uložil, ji zaplatil.    

9.1 Škoda na věcech 

V případě škody na věcech platí, že pokud jde o výši náhrady škody, tato není 

omezena. Dle § 442 odst. 1 OZ se nahrazuje veškerá škoda, tedy škoda skutečná 

i ušlý zisk. Rozsah škody je v souladu s ustanovením § 443 OZ stanoven tak, že „při 

určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.“ V určitých 

odůvodněných případech, zejména pak v situaci kdy by určení rozsahu náhrady škody 

dle ceny obvyklé bylo v rozporu s dobrými mravy, je možno vycházet i z ceny jiné, 

než té v době poškození věci.132 Obecně však platí, že výše peněžité náhrady má 

odpovídat nákladům, jejichž vynaložení je nezbytné k uvedení do původního stavu. 

Škoda se přitom dle současného znění příslušného ustanovení Občanského zákoníku 

hradí primárně v penězích, nicméně požádá-li o to poškozený a je-li to možné 

a účelné, nahradí škůdce způsobenou škodu i uvedením v předešlý stav. Právě 

naturální restituce byla před účinností novely Občanského zákoníku provedené 

zákonem č. 509/1991 Sb. před finanční kompenzací upřednostňována.  

 

9.2 Škoda na zdraví 

V případě škody na zdraví se obsah náhrady škody liší v závislosti na tom, zda 

byla způsobena pouze újma na zdraví, či přímo újma na životě. V obou případech 

však platí, že musí být bezpečně prokázána příčinná souvislost mezi zaviněným 

protiprávním jednáním a vznikem škody, nicméně tuto nelze vylučovat jen z toho 

důvodu, že protiprávní jednání škůdce pouze dovršilo již stávající nepříznivý 

                                                 
131 Srov. R 22/1979 
132 K tomu blíže Usnesení Nejvyššího soudu ČR vydané dne 23.4. 2003 pod sp. zn. 25 Cdo 1706/2002 
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zdravotní stav poškozeného.133 V případě újmy na zdraví vzniká poškozenému dle 

§ 444 OZ nárok na:  

(a) náhradu nákladů spojených s léčením, které zahrnují výhradně účelně 

vynaložené náklady vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného, např. léky, 

lázeňské pobyty, protézy (R III/1967), rehabilitace, náklady na ošetřovatele, dietní 

stravování (R 26/1982), atd. O všech uvedených nákladech platí, že se hradí tomu, 

kdo je účelně vynaložil, přičemž tato osoba pak musí prokázat jejich rozsah 

a účelnost. Pro úplnost třeba dodat, že nárok na náhradu účelně vynaložených 

nákladů vznikne pouze v případě, že tyto nejsou hrazeny z nemocenského pojištění 

poškozeného.   

(b) kompenzaci ztráty na výdělku; tato vzniká po dobu pracovní neschopnosti 

poškozeného a eventuálně také po skončení pracovní neschopnosti po dobu úplné či 

částečné invalidity. I zde platí, že nárok vzniká pouze za situace, že ztráta na výdělku 

nebyla nahrazena dávkami nemocenského a důchodového pojištění. Rozsah náhrady 

po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti vyjadřují § 446 

OZ a §447 OZ tak, že se jedná o rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před 

poškozením a plnou výší dávek, resp. výdělkem dosahovaným po skončení pracovní 

neschopnosti (s připočtením event. invalidního důchodu). Výše náhrady není přitom 

neomezená; je limitována právními předpisy pracovního práva pro náhradu škody při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání, nicméně omezení neplatí, byla-li škoda 

způsobena úmyslně. K úspěšnosti žaloby na náhradu ztrátu na výdělku se přitom 

vyžaduje nejen prokázání skutečnosti, že poškozený měl, nebýt předmětného úrazu či 

nemoci, nastoupit do zaměstnání, nýbrž i prokázání toho, že ztratil výdělek, kterého 

by za normálních okolností dosahoval (usnesení Nejvyššího soudu ČR vydané dne 

26.2.2004 pod sp. zn. 25 Cdo 435/2003). Stejně tak škůdce nebude povinen k náhradě 

škody způsobené nemožností nastoupit po utrpěném úrazu do práce z důvodu 

nedostatku pracovní příležitosti. V takovém případě se totiž dle závazného názoru 

Nejvyššího soudu nejedná o následek úrazu, nýbrž o nepříznivou situaci na trhu 

práce, za kterou osoba jež způsobila škodu bezpochyby nemůže být odpovědnou 

(rozsudek Nejvyššího soudu vydaný dne 25. ledna 2006 pod sp. zn. 25 Cdo 

978/2005). 

                                                 
133 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané pod sp. zn. 1 Cz 59/90 
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Za ztrátu na výdělku se zároveň nepovažuje pouze fakticky snížený příjem, 

ale i např. situace, kdy poškozený měl nastoupit do práce, nebo měl započít 

s podnikatelskou činností, avšak s ohledem na jeho zdravotní stav toto nebude možné. 

V takovém případě je však za účelem unesení důkazního břemene o tvrzené ztrátě 

přijmu nezbytné, aby poškozený prokázal jaký konkrétní výdělek, v jaké konkrétní 

výši mu měl ujít. Pouhé tvrzení, že určitý zaměstnavatel nabízel vhodné pracovní 

místo, které by poškozený zcela jistě obsadil, nebýt úrazu, je přitom zcela 

nedostačující (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR vydané pod sp. zn. 25 Cdo 

1783/2003) Naopak povinnost k náhradě ztráty na výdělku nelze automaticky 

vyloučit v případě, jestliže poškozený po opětovném nástupu do práce vydělává 

stejně, jako před utrpěnou škodou na zdraví. Je totiž vždy třeba zohlednit 

i skutečnost, že by při vynaložení stejné námahy a úsilí mohl velmi pravděpodobně 

dosahovat i výdělku vyššího, nebýt utrpěného úrazu, či prodělané nemoci 

(R 132/1956). 

(c) kompenzace ztráty na důchodu. Jedná se o vyrovnání majetkové újmy, 

která byla poškozenému způsobena tím, že se pro účely vyměření důchodu do 

výpočtu nezahrnuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. 

Nejvyšší soud ČR zároveň judikoval, že okamžikem vzniku nároku na výplatu 

starobního důchodu zároveň poškozenému zaniká právo na výplatu náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (sp. zn. 25 Cdo 1100/2000). 

O náhradách za ztrátu na výdělku a na důchodu lze společně shrnout, že je 

povinností poškozeného dokázat existenci takového výdělku, a to v jeho prokazatelné 

výši, což může být prakticky možné jen u ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Z uvedeného plyne, že nepracující osoby, kterými mám v tomto kontextu na mysli 

např. ženy na rodičovské dovolené, ženy v domácnosti, studenty, apod. budou 

v tomto směru do jisté míry znevýhodněny.     

(d) kompenzaci bolesti a ztížení společenského uplatnění, které na rozdíl od 

dvou předcházejících nároků kompenzují újmu nemajetkovou. Jedná o nároky 

náležející výhradně poškozenému a tudíž zanikající jeho smrtí, k čemuž se blíže 

vyjádřil Nejvyšší soud´v rozsudku vydaném dne 26.1.1971 pod sp. zn. 1 Cz 11/71 

tak, že pohledávky na úhradu bolestného a náhrady za ztížení společenského 

uplatnění nejsou předmětem dědictví, a to i tehdy jestliže bylo jak právo na bolestné, 
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tak na ztížení společenského uplatnění poručiteli přiznáno pravomocným 

rozhodnutím soudu.  

Bolest můžeme definovat jako tělesné a duševní strádání poškozeného 

způsobené poraněním či léčením. Ztížením společenského uplatnění potom rozumíme 

následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv 

na uplatnění poškozeného v osobním životě či jiných sférách jeho života. Vztah 

náhrady za ztížení společenského uplatnění a ztráty na výdělku upřesnil Nejvyšší 

soud svým rozhodnutím 25 Cdo 1988/2005, když judikoval, že v souvislosti s vlivem 

poškození zdraví na výkon zaměstnání se v rámci náhrady za ztrátu na výdělku 

odškodňuje snížení výdělku, zatímco v rámci náhrady za ztížení společenského 

uplatnění se odškodňuje omezení možnosti seberealizace a společenského uplatnění 

v návaznosti na výkon povolání, a to bez přímé souvislosti s výší výdělku. Stejně tak 

se potom odškodňuje i ztráta možnosti dalšího vzdělávání se kterou je zpravidla 

spojena i ztráta možnosti dosahovat vyšších příjmů či kariérního postupu.  

Bolest i ztížení společenského uplatnění se již od 60. let odškodňují v souladu 

s vyhláškou vydávanou Ministerstvem zdravotnictví. V současnosti platná vyhláška 

č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností od 1.1 2002  nahradila tu, vydanou pod č. 32/1965 

Sb., což lze jednoznačně charakterizovat jako postup správným směrem, protože 

dříve platná vyhláška byla  ke konci svojí účinnosti zcela nevyhovujícím právním 

předpisem. K tomuto závěru dospěl i Ústavní soud, který se problematikou 

odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění zabýval v řízení vedeném pod 

sp. zn. III. ÚS 350/03. V nálezu ze dne 29.9.2005 konstatoval, že i v případě náhrady 

škody způsobené na zdraví je třeba postupovat v souladu s moderním ústavním, byť 

nepsaným pravidlem – principem proporcionality, jehož porušení shledal 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu, který jako odškodnění za chybné a nedbalé 

vyoperování zdravé ledviny na místo té nemocné přiznal poškozené náhradu ve výši 

24.000,- Kč. Nejvyšší soud se bránil odůvodněním, že postupoval přesně dle výše 

zmíněné vyhlášky přiznávající 30,-Kč za 1 bod v rámci bodového hodnocení s tím, že 

neshledal důvody pro zvýšení hodnoty bodu z důvodu mimořádného zřetele hodného 

v souladu s §7 odst. 3. Ústavní soud však k takovému uchopení celého případu dodal, 

že si lze jen stěží představit lepší příklad případu „hodného mimořádného zřetele,“ 
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než je nevratné a trvalé poškození zdraví, čímž dal napříště obecným soudům návod 

jak v obdobných případech postupovat. 

V případě jak odškodnění bolesti, tak ztížení společenského uplatnění se 

vyžaduje jejich stanovení lékařským posudkem, který vydává ošetřující lékař nebo 

zdravotnické zařízení. V praxi tímto lékařem zpravidla bývá lékař praktický, který je 

většinou tím nejpovolanějším k takovému úkolu vzhledem k dlouhodobé známosti 

posuzovaného pacienta, stejně tak jako vzhledem ke znalosti jeho okolí, což mu 

umožňuje lépe posoudit i otázku ztížení společenského uplatnění. Výše uvedená 

vyhláška určuje bolest a ztížení společenského uplatnění na základě sazebníku, který 

je založen na principu bodového hodnocení s tím, že hodnota jednoho bodu se oproti 

dřívější vyhlášce několikanásobně zvýšila a v dnešní době činí 120,- Kč. Zároveň § 6 

zmíněné vyhlášky umožňuje jeho zvýšení podle způsobu léčení a závažnosti následků 

až o 50% a stejné oprávnění, tentokrát bez stanovení limitu, je svěřeno ve zvlášť 

výjimečných případech hodných mimořádného zřetele i soudu. Výčet obsažený ve 

vyhlášce však není taxativní a proto platí, že se v ostatních v ní nevyjmenovaných 

případech použije analogicky. Předpokladem přiměřeného zvýšení částky 

odpovídající základnímu počtu bodů zjištěnému lékařem je přitom dle judikatury 

(R 10/92) existence takových skutečností, které umožňují závěr, že omezení 

poškozeného nelze vyjádřit jen základním odškodněním za bolest nebo ztížení 

společenského uplatnění, které již samo představuje náhradu za prokazatelné 

nepříznivé důsledky pro životní úkony poškozeného a pro uspokojování i plnění jeho 

životních a společenských potřel a úkolů. Přiměřené zvýšení nad stanovené nejvyšší 

výměry odškodnění ve smyslu § 7 odst. 3 vyhlášky 32/1965 Sb. tak přichází v úvahu 

jen zcela výjimečně v případech hodných mimořádného zřetele, kdy kupříkladu 

kulturní, sportovní či jiné zapojení poškozeného před úrazem bylo na vysoké úrovni 

a mimořádné. 

V případě způsobení smrti jsou to přímo pozůstalí, kteří jsou oprávněnými 

subjekty a vzniká jim nárok na:  

(1) jednorázové odškodnění, a to ve výši stanovené paušálně § 444 odst. 3  

Občanského zákoníku, odlišující se v závislosti na příbuzenském nebo jiném poměru 

pozůstalého a oběti. Manželovi nebo manželce, každému dítěti a každému rodiči 

náleží odškodnění ve výši 240.000,- Kč, každému rodiči při ztrátě dosud 
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nenarozeného počatého dítěte 85.000,- Kč, každému sourozenci zesnulého částka ve 

výši 175.000,- Kč a každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti 

s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem 

jeho smrti taktéž 240.000,- Kč. Přestože jsou jednorázová odškodnění § 444 odst. 3 

vymezena pevnými částkami, není vyloučeno jejich snížení např. v důsledku 

spoluzavinění poškozeného ve smyslu § 441 Občanského zákoníku, nebo z důvodů 

hodných zvláštního zřetele (§ 450 OZ).134 Úmyslem zákonodárce k tak striktně 

paušálnímu vymezení výše odškodnění tkví bezpochyby v požadavku rovnosti, 

s nímž je úzce spojena zásada spravedlnosti. Cílem bylo zajistit, aby se všem osobám, 

jejichž manžel, manželka, otec, matka, apod. zemřeli, dostalo odškodnění ve stejné 

výši, bez ohledu na okolnosti konkrétního případu. Zákonodárce tak vyjadřuje 

přesvědčení, že všechny lidské životy mají stejnou hodnotu. Přesto se však v právní 

praxi setkáváme i s názorem, že dikce ustanovení § 444 odst. 3 Občanského zákoníku 

nebrání tomu, aby soud při analogické aplikaci ustanovení § 13 odst. 2 a 3 OZ135 

přiznal pozůstalému jednorázové odškodnění v částce vyšší, než uvedeno ve 

zmíněném ustanovení § 444 odst. 3 OZ.136 Polemika nad tímto postupem však 

v souvislosti s postupujícím legislativním procesem směřujícím k přijetí nového 

občanského zákoníku přestává být aktuální, vzhledem k tomu, že tento má napříště 

veškeré „tabulky“ vyčíslující rozsah jednorázového odškodnění zrušit a přimět tak 

soudce každý případ posuzovat individuálně, podle jeho konkrétních okolností. 

(2) náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Výživou se rozumí nejen 

stravování, jak by se na první pohled zdálo, nýbrž i ošacení, bydlení, zabezpečení 

chodu domácnosti, vzdělávání, kulturní vyžití, atd. To vše se však hradí výhradně 

osobám, kterým zemřelý v době své smrti výživu poskytoval, nebo poskytovat měl. 

„Pojem „pozůstalí“ se přitom neztotožňuje s pojmem osob povolaných podle zákona 

nebo podle závěti za dědice podle Občanského zákoníku. Příbuzenský nebo jiný vztah 

                                                 
134 K tomu blíže Rt 12/2007 
135 § 13 odst. 2 zní: „Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, 
že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická 
osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.“ § 13 odst. 3 zní: „Výši náhrady podle 
odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva 
došlo.“ 
136 Jedná se o názor ústavních soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Miloslava Výborného. K tomu 
blíže VARVAŘOVSKÝ, P. Ústavní soud o náhradě škody pozůstalým – publikovaný názor. [citováno 
18. února 2007]. Dostupný software ASPI interní č. 26801 



 89

k zemřelému není zde rozhodný, neboť okruh oprávněných je určen a je závislý na 

konkrétním zjištění, zda, komu a v jakém rozsahu zemřelý výživu poskytovat.“137 

Pokud jde o stanovení rozsahu náhrady, přihlíží se zpravidla k průměrnému výdělku 

zemřelého, který se snižuje o plnění vyplácené pozůstalým v rámci důchodového 

zabezpečení (tzv. sirotčí a vdovský důchod). Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 

ze dne vydaném pod sp. zn. 25 Cdo 691/2003 judikoval, že při stanovování výše 

náhrady nákladů na výživu pozůstalých je třeba vycházet z rozsahu výživného, které 

zemřelý rodič přispíval, nebo byl povinen přispívat druhému z rodičů na výchovu 

nezletilce, o jehož výživu se jedná. K této otázce si dovolím přidat krátký komentář 

reflektující aktuální legislativní vývoj, kdy ministryně spravedlnosti představila 

nezávazné, leč doporučující tabulky stanovující procentuální výši výživného, které by 

mělo být přiznáváno ať nezletilým či zletilým dětem z rozvedených manželství. 

Důvodem pro vypracování těchto tabulek byl zájem na sjednocení rozhodovací praxe 

soudů nižších stupňů, která nezřídka vykazuje rozdíly třeba i o padesát a více procent. 

Tyto tabulky stanovují výši výživného procentuálně, v závislosti na věku dítěte a výši 

platu rodiče k placení výživného povinného. Vzhledem k výše uvedenému si potom 

dovolím tvrdit, že jejich přínos by mohli zaznamenat soudci nejen při stanovení výše 

výživného, nicméně i právě při stanovování výše náhrady nákladů na výživu 

pozůstalého.    

(3) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, pod které spadá 

následný příkladmý výčet: náklady pohřebního ústavu, hřbitovní poplatky, cestovní 

výlohy, náklady na zhotovení pomníku a úpravu hrobu a jedna třetina nákladů na 

smuteční ošacení.138 Na rozdíl od výživného tento nárok nesvědčí pouze pozůstalým, 

nýbrž komukoli, kdo prokáže, že dané náklady vynaložil. Již tradičně pouze 

v rozsahu, o který převyšují částku vyplacenou v rámci dávek státní sociální podpory.  

Veškeré výše popsané nároky, které by mohly v budoucnu v souvislosti se 

způsobením škody na zdraví či na životě vzniknout, mohou být v souladu s § 449a 

OZ odškodněny v rámci dohody o jejich úplném a konečném vypořádání, uzavřené 

v písemné podobě mezi oprávněným a povinným. 

                                                 
137 Zhodnocení Nejvyššího soudu ze dne 27.1.1975 vydané pod sp. zn. Cpj 37/74 (R 11/1976) 
138 k tomu blíže Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.2004 vydaný pod sp. zn. 25 Cdo 
818/2004 
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Pokud jde o rozsah náhrady škody platí, že je do její konečné výše oprávněn 

zasáhnout soud v rámci institutu tzv. moderačního práva. Předpoklady pro snížení 

požadované náhrady škody podle § 450 OZ je přitom soud povinen zkoumat vždy, 

a to v souvislosti s formou zavinění, která nastala při způsobení škody. Jak už totiž 

bylo uvedeno, v případě úmyslného jednání je přiměřené snížení náhrady škody 

vyloučeno.139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
139 K tomu blíže rozhodnutí vydané pod sp. zn. 3 Cz 17/68 
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10 PROMLČENÍ PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY 

Institut promlčení se vztahuje na všechna majetková práva s výjimkou práva 

vlastnického, uplatní se tedy i v případě odpovědnosti za škodu. Promlčením se 

obecně rozumí situace, kdy v důsledku marného uplynutí času, tzv. promlčecí lhůty 

dojde k oslabení určitého nároku. Jinými slovy dojde k zániku vymahatelnosti 

určitého oprávnění,140 v našem konkrétním případě nároku na náhradu škody, jehož 

promlčení je upraveno v § 106 Občanského zákoníku. Od promlčení je třeba 

odlišovat institut prekluze, kterým rozumíme zánik práva jako celku. Smyslem 

promlčení je zabránit možnosti uplatňování nároku na náhradu škody po nepřiměřeně 

dlouhou dobu a tím odstranit spornosti a pochybnosti a vyhovět tak požadavku právní 

jistoty. 

Pro promlčení zároveň platí, že k němu soudy nepřihlížejí z úřední povinnosti 

(ex offo), jak je tomu v případě prekluze, nýbrž pouze na základě námitky strany 

sporu. Jestliže je v řízení taková námitka vznesena, nemůže soud promlčené právo 

přiznat a návrh na zahájení řízení v takovém případě zamítne, a to i tehdy, jestliže 

doposud nebyla prokázána odpovědnost za škodu nebo její výše.141 Jestliže však 

i přes existenci promlčení předmětného nároku dojde k jeho dobrovolnému plnění ze 

strany povinného, nezakládá takové jednání bezdůvodné obohacení na straně 

oprávněného, neboť se nejedná o plnění bez právního titulu. 

I zde klasicky rozlišujeme mezi subjektivní a objektivní promlčecí lhůtou. 

V případě té subjektivní platí, že „právo na náhradu škody se promlčí za dva roky 

ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.“  

Pro počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty je přitom podstatné, aby 

poškozený znal druh škody a její skutečnou výši, aby mohla být vyčíslena v penězích. 

Odst. 2 zmíněného ustanovení pak slovy: „Nejpozději se právo na náhradu škody 

promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy 

došlo k události, z níž škoda vznikla.“ upravuje lhůtu objektivní. Toto posledně 

citované ustanovení se vztahuje výhradně na situace způsobení škody na věci; 

                                                 
140 ADAMOVÁ, K. in MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. Praha: Linde Praha, a.s., 1995, s. 
858 
141 Srov. stanovisko Nejvyššího soudu vydané dne 26.4.1983 pod sp. zn. Sc 2/83 
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v případě škody na zdraví totiž platí, že jednotlivé nároky jsou samostatné povahy, 

které se promlčují nezávisle na sobě, a to vždy pouze v subjektivní promlčecí lhůtě. 

K uplatnění práva na náhradu škody způsobené na zdraví tak musí dojít nejpozději do 

2 let ode dne, kdy se poškozený o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá dověděl. Pro 

škodu vzniklou v souvislosti s prožitou bolestí přitom platí, že se jí poškozený dozví 

poté, jakmile jsou mu známy všechny skutečnosti podílející se na určení výše 

bolestného (po skončení léčení, rehabilitace); o škodě způsobené ztížením 

společenského uplatnění se dozví jakmile má způsobená škoda prokazatelné 

nepříznivé následky na jeho společenské uplatnění; o škodě způsobené ztrátou na 

výdělku se dozví okamžikem, kdy je mu vyplacena poslední dávka nemocenského 

pojištění (je tak zjistitelný rozdíl mezi dřívějším průměrným výdělkem a výše 

nemocenské), apod.  

 Nároky na náhradu škody vznikající pokračujícím porušováním téže právní 

povinnosti nepovažujeme za jediný a nedělitelný nárok, který by vznikl až skončením 

porušování právní povinnosti, ale za samostatné nároky, k jejichž uplatnění začíná 

promlčecí doba běžet jakmile se poškozený o vzniklých škodách dozvěděl.142 Pokud 

v promlčecích lhůtách není nárok uplatněn např. podáním žaloby u soudu, a později 

žalovaná osoba promlčení namítne, nemůže soud nárok přiznat. Pokud je ve lhůtě 

doručena žaloba soudu a žalobce v řízení řádně pokračuje, lhůta po dobu trvání řízení 

neběží, nastává tzv. stavení lhůty. 

 V souvislosti s následující kapitolou zaměřující se na rozdíly v právní úpravě 

institutu odpovědnosti za škodu upraveného v právu občanském a obchodním se na 

okraj zmíním také o promlčení tak, jak je upraveno právě v Obchodním zákoníku. 

Lze shrnout, že Obchodní zákoník upravuje promlčení pro oblast obchodních vztahů 

speciálně, a to v celém rozsahu, takže ustanovení civilního kodexu jsou pro obchodní 

závazkové vztahy nepoužitelná. Jedná se však výhradně o práva ze závazkových 

vztahů; v případě práv jiných platí úprava promlčení tak, jak je zakotvena v zákoníku 

občanském. 

 
 

                                                 
142 K tomu blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané dne 31.5.1983 pod sp. zn. 1 Cz 13/83 
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11 ROZDÍLY V ÚPRAV Ě ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PODLE 

OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

Jak občanské, tak obchodní právo je v současné době v České republice 

kodifikováno v poměrně ucelených právních předpisech. Obě tato právní odvětví 

však mají společný původ, který můžeme identifikovat ve spoustě společných 

institutů; zároveň však oba kodexy na jiné aspekty nahlížejí rozdílně. Je zřejmé, že 

úprava odpovědnosti za škodu dle Obchodního zákoníku se v průběhu historického 

vývoje utvářela vždy s přihlédnutím ke specifikům obchodního styku, zvýšeným 

požadavkům kladeným na osoby podnikající, a to se zdůrazněním principů jakými 

jsou předvídatelnost či péče řádného hospodáře. Nejinak je tomu i v případě institutu 

odpovědnosti za škodu, jehož odlišné pojetí v rámci dvou různých soukromoprávních 

odvětví popisuji níže. 

Hlavní rozdíl mezi uvedenými kodifikacemi v oblasti odpovědnosti za škodu 

spatřuji v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen jako 

„Obchodní zákoník“) v absenci jakéhokoli rozdělení na odpovědnost obecnou 

a zvláštní, které by alespoň náznakem připomínalo dělení na jednotlivé skutkové 

podstaty, jak vymezeno v Občanském zákoníku.143 Jinými slovy Obchodní zákoník 

na rozdíl od kodexu civilního obsahuje v §§ 373 a násl. pouze rámcovou, až na 

výjimky vymezené v § 263, dispozitivní úpravu144 institutu odpovědnosti za škodu 

a dále jednotlivá dílčí ustanovení k předmětné problematice se vztahující, která 

nalezneme rozsetá v celém předpise (např. § 12 odst. 2, § 69 odst. 6, § 182 odst. 1c, 

§ 290 odst. 2, § 353, § 469, § 570, atd.). V obchodním zákoníku nenalezneme úpravu 

jednotlivých skutkových podstat odpovědnosti za škodu odlišujících se od sebe 

okolnostmi jejich vzniku, jejich subjekty, způsobem nebo rozsahem náhrady vzniklé 

škody. 

Důležitým znakem obchodněprávní úpravy institutu odpovědnosti za škodu je 

skutečnost, že se tato úprava vztahující se na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti ze závazkového vztahu, resp. jiné povinnosti stanovené tímto zákonem, 
                                                 
143 BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. Kurz obchodního práva. Obchodní závazky. 3. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2003, s. 110 
144 § 263 Obchodního zákoníku vyjmenovává tato kogentní ustanovení týkající se institutu 
odpovědnosti za škodu: § 376, §382, §384, §386 
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nepoužije výlučně. Tato úprava je totiž speciální ve vztahu k  Občanskému zákoníku, 

což znamená že se užije přednostně, na subsidiární užití civilního kodexu však nelze 

s přihlédnutím ke znění § 1 odst. 2 Obchodního zákoníku zapomínat. V praxi 

obchodněprávních vztahů je často třeba sáhnout po úpravě občanskoprávní zejména 

dojde-li ke způsobení škody provozní činností fyzických a právnických osob, jde-li 

o odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků,145 

odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným či odpovědnost za 

škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Pro všechny případy, kdy 

se náhrada škody řídí Občanským zákoníkem zároveň platí společná ustanovení 

Občanského zákoníku o náhradě škody (§ 438 až § 450), upravující rozsah a způsob 

náhrady škody, společnou odpovědnost, zavinění poškozeného i moderační právo 

soudu. Naopak dle současného znění § 261 odst. 6 Obchodního zákoníku, v případě 

porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy upravené jen v Občanském zákoníku 

a uzavřené mezi podnikateli, státem či územní samosprávnou jednotkou 

a podnikatelem, se bude postupovat dle Obchodního zákoníku. 

Pokud jde o předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, marginální rozdíl 

mezi občanskoprávní a obchodněprávní úpravou činí fakt, že v případě obchodního 

práva se jedná výhradně o odpovědnost objektivní, a proto se v Obchodním zákoníku 

s úpravou zavinění nesetkáme. Naproti tomu však tento právní předpis stanoví jiný 

z předpokladů, jehož přítomnost je nezbytná ke vzniku odpovědnosti za škodu, a to 

předvídatelnost vzniku škody jakožto důsledku protiprávnosti.146 Zároveň je třeba 

dodat, že obecné předpoklady odpovědnosti za škodu se uplatní jen za podmínky, že 

pro jednotlivé smluvní typy, upravené v hlavě II. části třetí Obchodního zákoníku, 

nejsou stanoveny předpoklady odchylné.    

11.1 Princip prevence 

Zakotvení principu prevence je znak společný oběma soukromoprávním 

kodexům, nicméně pojetí tohoto institutu je poněkud odlišné. Jeho smyslem je předně 

napomoci předcházet vzniku škody, eventuálně rozsah již vzniklé škody omezit. Na 

                                                 
145 PLÍVA, S. Odpovědnost podnikatele za škodu podle obchodního zákoníku, Právo a podnikání, 
1992, č. 2, s. 2 
146 BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. Kurz obchodního práva. Obchodní závazky. 3. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2003, s. 114 
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rozdíl od současné úpravy občanskoprávní147 princip prevence dle obchodněprávního 

pojetí zahrnuje jednak (a) oznamovací povinnost, a dále (b) povinnost odvracet 

hrozící škodu.  

Oznamovací povinnost je § 377 odst. 1 uložena „straně, která porušuje svoji 

povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou 

povinnost ze závazkového vztahu.“ Oznámení přitom musí obsahovat sdělení povahy 

překážky (např. rozsah, předpokládaná doba, atd.), která jí v plnění povinnosti brání, 

a předpokládané důsledky, a musí být druhé straně podána bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se o ní povinný subjekt dozvěděl, nebo dozvědět mohl. Notifikační 

povinnost je přitom splněna až doručením zprávy o existenci překážky.148 Odst. 2 

zmíněného ustanovení zároveň zakotvuje sankci v podobě vzniku odpovědnosti za 

škodu, která vznikne v důsledku nesplnění této oznamovací povinnosti. 

Druhý pilíř principu obchodněprávní prevence tvoří povinnost odvracet 

hrozící škodu (tzv. zakročovaní povinnost) upravená v § 348 odst. 1 Obchodního 

zákoníku, kterou ukládá všem osobám, jimž škoda hrozí. Citované ustanovení, které 

představuje do jisté míry specifikaci speciální prevenční povinnosti zakotvené 

v § 417 OZ, přitom vyžaduje učinění takových opatření, která jsou potřebná 

k odvrácení hrozící škody, popř. ke zmírnění škody již nastalé. Druhá z povinností 

tvoří rozdíl mezi Obchodním zákoníkem a úpravou občanskoprávní, která povinnost 

ke zmírnění škody neukládá. Je zřejmé, že druh či rozsah potřebných opatření bude 

individuální podle každého konkrétního případu. V případě že povinná osoba tuto 

povinnost nesplní, není škůdce škodu vzniklou za těchto okolností povinen 

poškozenému nahradit. Odst. 2 naopak škůdci ukládá nahradit náklady tomu, kdo 

plnil výše popsanou povinnost, tedy kdo odvracel škodu, nebo zmírňoval její 

následky.  

Pro úplnost nutno dodat, že i v obchodněprávních vztazích je možno 

postupovat dle § 417 odst. 2 OZ a požádat soud, aby v případě existence vážného 

                                                 
147 Jak povinnost oznamovací, tak povinnost zakročovací byly z textu Občanského zákoníku vyjmuty 
novelou (zákon č. 509/1991 Sb.), protože se dle názoru zákonodárce vyjádřeného v důvodové zprávě 
k uvedenému zákona stala neživotnou. V souvislosti s touto změnou došlo i ke zrušení ustanovení 
§ 425 OZ zakotvujícím sankce ve vztahu k porušení oznamovací či zakročovací povinnosti.  
148 BEJČEK, J. Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích, Právní praxe, 1993, č. 9, s. 514 
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ohrožení uložil povinnost k provedení přiměřeného a vhodného opatření k odvrácení 

škody. V takovém případě hovoříme o tzv. soudní (kvalifikované) prevenci škod. 

 

11.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu dle Obchodního 

zákoníku 

11.2.1 Protiprávnost (protiprávní úkon) 

Jedná se o první z předpokladů vyžadovaných Obchodním zákoníkem ke 

vzniku odpovědnosti za škodu, kterým můžeme rozumět porušení právní povinnosti 

vyplývající z obchodněprávního závazku (§ 373), nebo porušení jakékoli povinnosti 

stanovené Obchodním zákoníkem (§ 757). Kromě dvou výše uvedených důvodů je 

možné shrnout, že některá ustanovení Obchodního zákoníku odkazují na náhradu 

škody podle § 373 ObchZ i tehdy, jestliže škoda vznikla z jiného důvodu, než jakým 

je porušení smluvní nebo zákonné povinnosti (např. § 353 ObchZ, podle něhož je 

dlužník povinen uhradit škodu způsobenou věřiteli zánikem závazku pro nemožnost 

plnění). K takovému porušení přitom může dojít jak konáním, tak opomenutím. Pro 

uvedenou úpravu odpovědnosti za škodu podle Obchodního zákoníku platí, že je 

komplexní, nicméně v případě, že by došlo k porušení povinnosti vyplývající z jiného 

právního předpisu, bude se postupovat právě podle tohoto zvláštního předpisu, či 

podle obecné úpravy obsažené v Občanském zákoníku. 

Obchodní, příp. i Občanský zákoník ve výjimečných případech spojují 

povinnost nahradit vzniklou škodu i v případě, že nedošlo k porušení právní 

povinnosti. Pak hovoříme o tzv. mimoodpovědnostní náhradě škody. Jako příklad lze 

uvést slib odškodnění (§ 725 a násl ObchZ).149 

11.2.2 Škoda a její náhrada 

Pojem škody je v obou předmětných kodexech vnímán více méně totožně,150 

proto se v této podkapitole budu nadále věnovat spíše otázce náhrady škody, která 

vykazuje patrné rozdíly.  

                                                 
149 BEJČEK, J. Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích, Právní praxe, 1993, č. 9, s. 508 
150 škoda může spočívat ve (a) zmenšení majetku poškozeného, (b) marně vynaložených nákladech či 
v (c) nemožnosti vykonávat určitá majetková práva 
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Pokud jde o způsob náhrady škody lze říci, že ustanovení § 378 Obchodního 

zákoníku je prakticky totožné s dikcí § 442 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy platí, 

že „škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná strana požádá a je-li 

to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav.“ Oba právní 

předpisy rozlišují mezi skutečnou škodou a ušlým ziskem, jejichž rozsah je povinna 

prokázat zásadně strana poškozená. Obchodní zákoník navíc v § 381 přináší institut 

tzv. abstraktního ušlého zisku, když stanoví, že: „Místo skutečně ušlého zisku může 

poškozená strana požadovat náhradu zisku dosahovaného zpravidla v poctivém 

obchodním styku za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy v okruhu 

podnikání, v němž podniká.“ Ustanovení § 737 odst. 1 dále otázku abstraktního 

ušlého zisku specifikuje konstatováním, že se vždy přihlíží k výši zisku zpravidla 

dosahovaného ve státu, kde má oprávněná osoba sídlo nebo místo podnikání, 

popř. bydliště. 

11.2.3 Příčinná souvislost  

Třetím předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu podle Obchodního 

zákoníku je bezpochyby existence příčinné souvislosti, neboli kauzálního nexu mezi 

protiprávním úkonem a vzniklou škodou. Úprava se přitom nijak neliší od pojetí 

tohoto předpokladu obsaženému v Občanském zákoníku. 

11.2.4 Předvídatelnost 

Předvídatelnost je posledním z předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu 

v obchodním právu, který však bývá velmi často opomíjen. Lze ji chápat jakožto 

kriterium pro stanovení rozsahu náhrady škody, vzhledem k tomu, že povinnost 

k náhradě škody dopadá pouze na tu škodu, kterou povinná strana v době vzniku 

závazkového vztahu jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, anebo 

kterou bylo možné předvídat se zřetelem na skutečnosti, jež byly v uvedené době 

povinné straně známé nebo které znát měla. Z uvedeného vyplývá, že tento 

předpoklad vzniku odpovědnosti se vztahuje pouze na škodu vzniklou porušením 

závazku, a proto jej není možno vyžadovat u škod deliktních. Předvídatelnost se tedy 

vztahuje pouze na škody vzniklé porušením závazku a to z důvodu, že právě pouze 

škodu, kterou povinná strana v době vzniku závazkového vztahu předvídala nebo 

měla předvídat je povinna nahradit. Domnívám se, že do jisté míry s pojmem 
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předvídatelnosti souvisí i pojem péče řádného hospodáře prolínající se prakticky 

celým obchodněprávním kodexem kladouc výrazně větší, náročnější a odbornější 

požadavky na subjekty obchodněprávních vztahů ve srovnání s těmi 

občanskoprávními. 

11.2.5 Liberační důvody 

Jak už bylo uvedeno výše, odpovědnost za škodu je v obchodním právu 

konstituována jako objektivní, tedy bez požadavku zavinění, a proto jako okolnost 

vylučující odpovědnost přichází v úvahu pouze liberace (nejedná se tedy 

o odpovědnost absolutní). Liberační důvody upravené v § 374 Obchodním zákoníku 

jsou ve srovnání s tím Občanským podstatně přísnější a všechny v něm uvedené 

důvody musí být splněny kumulativně: „Za okolnosti vylučující odpovědnost se 

považuje (a) překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a (b) brání jí ve 

splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 

překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že (c) by v době vzniku 

závazku tuto překážku předpovídala.“ Překážka, která znemožnila splnění povinnosti 

musí přitom být objektivně neodvratitelná a v době vzniku závazku nepředvídatelná. 

Půjde tedy především o zásahy tzv. vyšší moci, živelné události, epidemie, apod.151 

Jak již bylo řečeno, všechny uvedené podmínky musí být splněny současně 

a i v takovém případě existují dvě situace, kdy přesto nepůjde o liberační důvod. 

Jejich úpravu nalezneme v odst. 2 zmíněného ustanovení, které stanoví, že: 

„překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním 

své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.“ Zároveň je třeba mít na 

paměti, že účinky vylučující odpovědnost platí pouze po dobu, po kterou trvá 

předmětná překážka. Od okolností vylučujících odpovědnost je pak třeba odlišovat 

případy, kdy zákonodárce stanoví, že poškozená osoba nemá za určitých podmínek 

nárok na náhradu škody. Jedná se o situace, kdy nesplnění povinnosti povinné strany 

bylo způsobeno buď jednáním poškozené strany, nebo nedostatkem součinnosti, ke 

které byla poškozená strana povinna; vyžaduje se příčinná souvislost. 

 

                                                 
151 NESNÍDAL, J., Náhrada škody nesplněním povinnosti smluvního partnera, Ekonom, 1997, č. 23, s. 
63 
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12  PRÁVNÍ   ÚPRAVA  PODLE  NÁVRHU  NOVÉHO 

OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Již po zlomovém roce 1989 bylo evidentní, že Občanský zákoník ve své 

podobě tak jak byl v předmětné době účinným, je předpisem nevyhovujícím,152 

nicméně kodifikační práce se ve zmíněnou dobu zcela logicky soustředily na 

přepracování zákonodárství odvětví obchodněprávního a tak byla právnická obec 

„vděčná“ alespoň za rozsáhlou novelu provedenou zákonem č. 509/1991 Sb. Už 

tehdy však bylo zřejmé, že tento stav je neudržitelný a necelých deset let na to se 

schází rekodifikační komise v čele s Prof. Dr. JUDr. Karlem Eliášem a Doc. JUDr. 

Michaelou Zuklínovou, CSc., jejímž úkolem bylo zahájit kodifikační práce na novém 

občanském zákoníku (dále jen jako „NOZ“) upravujícím prakticky všechny aspekty 

lidského života. Při „plnění“ zadaného úkolu přitom přihlíželi ke konkrétním 

poměrům, v nichž se česká společnost ocitla; jinými slovy reflektovali všechny 

změny, kterými česká pospolitost od doby sepsání stávajícího právního předpisu 

prošla.  

NOZ je systematicky rozdělen do pěti částí: (a) obecná část (§ 1 až § 577), 

(b) rodinné právo (§578 až § 889), (c) absolutní majetková práva (§ 890 až § 1546 – 

zahrnuje právě věcná a dědické právo), (d) relativní majetková práva (§ 1547 až 2826 

– zahrnuje závazkové právo) a poslední část (e) tvořená ustanoveními společnými, 

přechodnými a závěrečnými (§ 2827 až 2885). Toto komplexní uchopení 

soukromoprávní problematiky se zdá být řešením praktickým a účelným, do  

soukromého práva vnáší ucelený myšlenkový základ, systém a jednotné pojmosloví, 

čímž usnadňuje jeho pochopení a praktické užívání. 

Přestože se jedná o zcela nový, dle slov jeho autorů moderní kodex, je 

zajímavé si všimnout, že z hlediska terminologického inklinuje k dřívější právní 

terminologii; např. v dnešní době používaný pojem dědictví nahrazuje pojmem 

pozůstalost, institut věcných břemen napříště označuje jako služebnosti, 

                                                 
152 Jeho hlavní nedostatky současný zákonodárce spatřuje zejména v odchýlení se od evropské právní 
kultury i předválečné české tradice, stejně tak jako v tom, že byl původně koncipován jako lex 
specialis, který svoji obecnou povahu získal až již zmíněnou novelou č. 509/1991 Sb. Jako stěžejní 
negativum je vnímána duplicita úpravy některých soukromoprávních institutů, která způsobuje špatnou 
orientaci a nepřehlednost. Srov. http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html 
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o způsobilosti k právním úkonům hovoří jako o svéprávnosti, apod. Tento krok 

zákonodárce ospravedlňuje návratem k tuzemské právní tradici a evropským 

usancím.153 Tento trend podporuje kupříkladu i návrat předkládaného kodexu 

k římskoprávní zásadě superficies solo cedit. 

Na okraj si dovolím zmínit několik kontroverzních a často diskutovaných 

témat, která se přes snahu autorů o vytvoření pokrokového právního předpisu do 

znění NOZ nakonec nepodařila prosadit. Jedná se např. o zrušení církevního sňatku, 

zavedení registrovaného partnerství (nakonec zavedeno zvláštním právním 

předpisem), zrušení intabulačního principu při převodech nemovitostí, či zvláštní 

právní režim vztahující se na zvířata, na které současná občanskoprávní úprava 

nahlíží jako na věci v právním smyslu. 

12.1 Právní úprava odpovědnosti za škodu v novém občanském 

zákoníku 

Stejně tak jako v současném občanskoprávním kodexu je kladen i v NOZ 

důraz na prevenci vymezením jak všeobecné, tak speciální občanskoprávní prevence 

nesoucí se v duchu zásady neminem leadere. Novinku spatřuji v možnosti zmírnit 

rozsah povinnosti k náhradě škody splněním oznamovací povinnosti uložené § 2763, 

jejíž zakotvení v návrhu nového kodexu potvrzuje co již bylo uvedeno výše, tedy že 

tento předpis navazuje na dřívější tradice a navrací se k dříve platným institutům. 

S dalším novem se setkáváme hned v následujících ustanoveních upravujících 

náhodu. V případě škody způsobené náhodou bude tuto napříště povinen nahradit ten, 

kdo dal k náhodě ze své viny podnět. Okolnostmi vylučujícími protiprávnost se pak 

již tradičně rozumí nutná obrana a krajní nouze. V případě nutné obrany se vyžaduje 

bezprostřední hrozba, eventuálně trvání již nastalého protiprávního útoku, v případě 

krajní nouze zase bezprostřední, přímá hrozba. Zároveň platí, že v případě nutné 

obrany se musí jednat o zásah přiměřený, a v případě krajní nouze je třeba se 

zachovat podle zásady proporcionality (tedy nezpůsobit následek stejně nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil). 

                                                 
153 http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html 
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12.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu podle nového 

občanského zákoníku 

Než přistoupíme k vymezení předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu 

podle nového občanského zákoníku, dovolím si stručně shrnout předpoklady jejího 

vzniku podle současné právní úpravy. Jedná se o tyto následující předpoklady: 

existence tzv. prvků porušení právní povinnosti, mezi které řadíme (i) objekt 

protiprávního jednání, (ii) subjekt protiprávního jednání a (iii) objektivní stránku 

protiprávního jednání. Objektem se přitom rozumí právem chráněný zájem, jenž je 

postižen protiprávním jednáním, subjektem je osoba deliktně způsobilá, jež ohrozila 

či porušila právem chráněný zájem a objektivní stránkou rozumíme celkový vnější 

projev protiprávního jednání a jeho důsledků. Objektivní stránka v sobě zároveň 

zahrnuje tři složky, a to (a) protiprávní jednání, (b) škodlivý následek, jenž je 

důsledkem protiprávního jednání a který může mít povahu hmotné újmy, tj. škody, 

nebo nehmotné újmy, a (c) kauzální nexus mezi protiprávním jednáním a vzniklým 

škodlivým následkem. Při existenci výše uvedených tří prvků porušení právní 

povinnosti hovoříme o tzv. objektivní odpovědnosti. Kromě ní však existuje 

i tzv. subjektivní odpovědnost, k jejímuž naplnění je třeba zavinění. Lze přitom 

obecně shrnout, že zavinění může být presumováno (§ 420 odst. 3 OZ); v takovém 

případě se škůdce může exkulpovat (prokázat, že škodu nezvinil), nebo může být 

koncepce založena na jejím prokazování (§ 250 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění.) – pak je na poškozeném, aby prokázal zavinění 

škůdce. 

Čtvrtým fakultativním znakem je potom zavinění, jehož přítomnost se 

v případě stávající právní úpravy vyžaduje pouze u některých (zvláštních) skutkových 

podstat odpovědnosti za škodu. Lze shrnout, že východiskem návrhu nového 

občanského zákoníku je povinnost nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně, 

přičemž zavinění z nedbalosti (nikoli však hrubá nedbalosti či zavinění úmyslné) je 

přímo presumováno. Domněnce nedbalosti se věnuje § 2772 a násl., kde stanoví, že 

se vztahuje na následující situace: (1) porušení zákonné povinnosti, (2) omisivní 

jednání škůdce či (3) neuplatnění znalostí, dovedností či pečlivosti při činnosti, ve 

které je jich třeba. Návrh NOZ přitom nadále setrvává na liberačním důvodu 
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upraveném v současnosti v § 420 odst. 3 OZ, podle něhož se škůdce zprostí 

povinnosti nahradit škodu, prokáže-li, že škodu nezavinil.   

Možnost zprostit se odpovědnosti za škodu je stejně jako v současné právní 

úpravě vyloučena prostřednictvím jednostranného prohlášení. Nově je však upraveno, 

že v případě učinění takového prohlášení ještě před vznikem újmy, může být toto 

posouzeno jako varování před nebezpečím. Stejně tak se přejímá i zásada neplatnosti 

všech dohod, kterými se někdo vzdává práva, jež má vzniknout teprve v budoucnu. 

12.3 Druhy odpovědnosti podle občanského zákoníku 

Obecně lze shrnout, že smyslem ustanovení odpovědnosti za škodu je určit 

podmínky jejího vzniku a upravit rozsah a způsob náhrady vzniklé škody. Při 

koncipování komplexní právní úpravy je však třeba vypořádat se i s takovými 

aspekty, jakými jsou: (a) otázka náhrady pouze majetkové nebo i nemajetkové újmy, 

(b) otázka moderačního práva soudu, (c) náhrada škody v penězích nebo uvedením 

v předešlý stav, (d)  v jakém rozsahu kompenzovat újmu na zdraví, (e) koncipovat 

odpovědnost jako subjektivní či objektivní, a mnoho dalších. 

Odpovědnost za škodu je pod názvem závazky z deliktů upravena v části IV. 

s názvem Relativní majetková práva, hlavě III, díle 1 NOZ nazvaném Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy, rozděleném do tří oddílů: (1) Náhrada majetkové 

a nemajetkové újmy, (2) Povinnost nahradit škodu, (3) Způsob a rozsah náhrady. 

Z hlediska vymezení jednotlivých skutkových podstat odpovědnosti za škodu a jejich 

porovnání se současnou právní úpravou je třeba zaměřit se na oddíl 2, který je dále 

systematicky rozdělen na dva pododdíly. Pododdíl 1 zahrnuje ty skutkové podstaty 

odpovědnosti za škodu, které bychom dle mého názoru, s přihlédnutím k jejich 

povaze mohli nazvat obecnými. Jedná se o: 

(1) porušení dobrých mravů (§ 2770): Zákonodárce toto ustanovení zařadil na první 

místo především z důvodu, že dobré mravy tvoří základ celého soukromého práva 

a soukromé právo z nich vyvěrá jako celek.154 Škodu takto způsobenou je škůdce 

přitom povinen nahradit pouze v případě, že ji způsobil úmyslně a nedošlo k ní 

kupříkladu v důsledku výkonu jeho práva. 

                                                 
154 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, s. 515, veřejně přístupná na internetovém 
odkaze http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html 



 103

(2) porušení zákona (§ 2771): I k naplnění této skutkové podstaty zákonodárce 

vyžaduje zavinění škůdce, nicméně platí, že postačí zavinění z nedbalosti. 

(3) porušení smlouvy (§ 2774): Povinnost k náhradě škody zákonodárce vyvozuje 

klasicky i z porušení smluvní povinnosti, jejíž koncepce se inspirovala v jejím 

současném pojetí upraveném v § 373 Obchodního zákoníku. Právo na náhradu škody 

v tomto případě svědčí nejen druhému z kontrahentů, nýbrž i osobě třetí, které se účel 

této smlouvy přímo dotýká, nebo ti jimž byla způsobena při plnění závazku, aniž by 

byli v jakékoli přímé souvislosti s uzavřenou smlouvou, či jejími účastníky. Pojetí 

vnímání odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smlouvy ve vztahu k třetím 

osobám doznává v posledních letech zásadních, řekla bych až přelomových změn, jak 

již bylo pojednáno výše v bodě 4.1 (změny nastolené především rozsudkem 

Nejvyššího soudu ČR vydaným dne 28.2.2003 pod sp. zn. 20 Cdo 1499/2000). 

Navrhovanou úpravu NOZ pak dle mého názoru můžeme vzhledem k její kontinuitě 

považovat za vyvrcholení probíhajícího procesu a ideální pružnou reakci zákonodárce 

na soudní praxi. Odpovědnosti se kontrahent zprostí, jestliže prokáže, že mu ve 

splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli a může se přitom jednat o překážku dočasného 

i trvalého charakteru. Hlavní rozdíly mezi smluvní a mimosmluvní povinností 

k náhradě škody můžeme spatřovat zejména v tom, že pro vznik povinnosti nahradit 

škodu vzniknou porušením smlouvy se nevyžaduje zavinění a rozsah její náhrady je 

závislý na otázce předvídatelnosti. 

Pododdíl 2 s názvem Zvláštní ustanovení vyjmenovává tyto následující druhy 

odpovědnosti:  

(a) škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání (§ 2781 

a násl.): Osobami vyjmenovanými v citovaném ustanovení se rozumí shodně jako 

v současné právní úpravě nezletilci a osoby stižené duševní poruchou. Velmi 

obdobnou je také úprava rozsahu náhrady škody osoby vykonávající dohled či 

uvedení se do citovaného stavu vlastní vinou. Novinku představuje konstatování, 

že poškozenému náleží náhrada škody i v případě, jestliže nezakročil proti škůdci 

ze šetrnosti nebo ohleduplnosti. Zvláštní liberační důvody nejsou upraveny, proto 

přichází v úvahu pouze ty obecné.  
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(b) škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (§ 2784): Zde se jedná 

o zcela novou skutkovou podstatu spočívající v povinnosti nahradit škodu 

způsobenou v domácnosti, provozovně či jiném podobném místě osobou, které 

byl dobrovolně v těchto prostorách poskytnut útulek. Solidárně s ní je potom 

k povinnosti náhrady škody povolána i osoba, která jí takto útulek poskytla. 

(c) škoda z provozní činnosti (§ 2785): Podle nynějšího Občanského zákoníku ten, 

kdo vykonává provozní činnost podléhá velice přísným měřítkům a je povinen 

hradit i takovou škodu, kterou nezavinil, a to i pokud jejímu vzniku nemohl 

předejít. Návrh nového občanského zákoníku, již „netrestá“ osoby, jejichž 

provozní činnost vedla ke vzniku neodvratné škody. Vymezuje zvláštní druh 

provozů zvláště nebezpečných, tedy provozů, které ze své povahy vyvolávají 

vysoké riziko vzniku škody i při vynaložení řádné či dokonce veškeré možné péče 

a v jejich případě stanoví podstatně přísnější pravidla spočívající v povinnosti 

provozovatele nahradit škodu jestliže se uskuteční nebezpečí v provozu zvláště 

nebezpečném a vznikne škoda, i pokud snad vynaložil veškerou možnou péči. 

Nový civilní kodex provozní činnost definuje jako závod nebo jiné zařízení 

sloužící k výdělečné činnosti. Škůdce je potom odpovědným nejen za škodu 

vzniklou (1) vlastní provozní činností, nýbrž i za škodu (2) způsobenou věcí při 

provozní činnosti použitou nebo (3) způsobenou vlivem činnosti na okolí. 

Zákonodárce zároveň upravuje liberační důvod spočívající v prokázání, že došlo 

za účelem zabránění škody k vynaložení veškeré péče, kterou lze rozumně 

požadovat, přičemž pojmem „rozumně požadovat“ je vyjádřeno, že se nemají na 

mysli jen povinnosti ujednané ve smlouvě nebo stanovené právními předpisy, ale 

vše, co se v daném ohledu jeví s ohledem na povahu provozu jako racionální.155 

(d) škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným (§ 2786): Na rozdíl od současné 

úpravy § 432 OZ zákonodárce napříště poskytuje definici pojmu zvlášť 

nebezpečný provoz, který byl doposud vykládán pouze judikatorně, přičemž 

právě v rozhodovací praxi soudů lze vyčíst inspiraci při jejím koncipování. 

Provozem zvlášť nebezpečným se rozumí provoz u kterého nelze předem 

rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody, a to ani při vynaložení řádné 

                                                 
155 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, s. 518, veřejně přístupná na webovém 
odkaze http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html 
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péče. Citovanou definici dále rozvádí odst. 3 na provozy, které jsou provozovány 

továrním způsobem, nebo pokud se při nich používá výbušná nebo podobně 

nebezpečná látka, nebo se s ní obchoduje. Liberační důvody jsou pak taxativně 

vymezeny následující: vis maior, vlastní jednání poškozeného, neodvratitelné 

jednání třetí osoby. Zákonodárce zcela nově zakotvuje možnost požadovat na 

provozovateli náhradu škody i v případě, jestliže není z okolností zcela zřejmé, 

zda zvlášť nebezpečný provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody. Návrh 

nového občanského zákoníku tak reflektuje, že v případě škod způsobených 

provozem zvláště nebezpečným lze jen obtížně prokazovat příčinnou souvislost. 

V takovém případě se poskytuje náhrada škody v rozsahu, který odpovídá 

pravděpodobnosti způsobení škody. 

(d) škoda na nemovité věci (§ 2787): Zcela nová skutková podstata odpovědnosti za 

škodu, k jejímuž vzniku může dojít v důsledku prováděných oprav, zajišťovaných 

prací či držby nemovitostí. 

(e) škoda z provozu dopravních prostředků (§ 2788 a násl.): Z úpravy tohoto typu 

odpovědnosti lze jednoznačně vyčíst inspiraci ve znění dnes platného Občanského 

zákoníku. Prakticky totožná úprava se týká subjektů, liberačních důvodů, 

odpovědnosti za prostředek v opravě, použití prostředku bez vědomí 

provozovatele, i střetu dvou nebo více provozů. Naopak úplnou novinkou je 

konstatování zakotvené v § 2745 znějící: „Nelze-li provozovatele určit, platí, že 

jím je vlastník dopravního prostředku.“  

(f) škoda způsobená zvířetem (§ 2794): Důvody pro vtělení tohoto nového typu 

odpovědnosti lze dle mého názoru spatřovat především v dlouhodobém 

požadavku současné společnosti, která volá po razantní změně v nahlížení na 

zvířata jakožto na věci v právním smyslu. Stejně tak by však tato skutková 

podstata mohla mít opodstatnění v narůstajících počtech újmy způsobené 

především na zdraví nejrůznějšími plemeny psů, podmínky jejichž držení či 

chovu jsou dlouho diskutovanou otázkou. Z tvrdosti až nekompromisnosti 

předmětného ustanovení bych usuzovala spíše na druhý z citovaných důvodů, 

navrhovatel znění NOZ nicméně v důvodové zprávě pouze stroze odkazuje na 

standardy kontinentálního práva. Zákonodárce zde stanoví, že škodu způsobenou 

zvířetem zaplatí jeho vlastník, a to vždy, bez ohledu na to jestli bylo zvíře pod 
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jeho dohledem, nebo pod dohledem osoby které ho svěřil, nebo se zatoulalo či 

uprchlo. Osoba, které bylo zvíře svěřeno bude pak k náhradě škody povolána 

společně a nerozdílně. Zcela logické a opodstatněné zmírňující ustanovení 

nalezneme v následujícím § 2795 vztahujícím se na (a) domácí zvířata sloužící 

k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti a na (b) zvířata sloužící osobě se 

zdravotním postižením. 

(g) škoda způsobená věcí (§ 2797): Nahrazuje dosavadní právní úpravu zakotvenou 

v § 420a OZ, která se vztahuje pouze na případy škody způsobené okolností, která 

má původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazku 

nebo při poskytování zdravotnických, veterinárních a jiných biologických služeb. 

Taková formulace byla rekodifikační komisí shledána jako téměř šikanózní vůči 

osobám, které právní povinnost neporuší a naopak postupují s plnou 

profesionalitou a podle zásad svého povolání (např. lege artis).156 Proto bylo 

navrženo omezit povinnost k náhradě škody jen na případy, kdy škodu způsobila 

vada věci použité při plnění. Vztahuje se na škodu způsobenou vadnou věcí a 

výslovně se použije i na případy poskytnutí zdravotnických, sociálních, 

veterinárních a jiných biologických služeb. Zákonodárce přitom rozlišuje, zda 

byla škoda způsobena někým, kdo použil vadnou věc, nebo zda škodu způsobila 

věc sama od sebe. V druhém z uvedených případů je odpovědnou osobou ten, kdo 

měl nad věcí vykonávat náležitý dohled.  

(h) škoda způsobená vadou výrobku (§ 2800) – koncepce vychází z v současnosti 

platného a účinného zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadou výrobku, v platném znění. 

(i) škoda na převzaté věci (§ 2805): se vztahuje na věci, které jsou předmětem 

závazku a za tím účelem je někdo převzal od jiného; tato osoba pak nese 

nebezpečí škody na věci obdobně jako schovatel. 

(j) škoda na odložené věci (§ 2806): zcela totožná úprava s tou současnou, s jediným 

rozdílem vztahujícím se na věci odložené v dopravním prostředku hromadné 

dopravy. V případě takto způsobené škody se výslovně postupuje podle 

ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku.  

                                                 
156 Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, s. 521, veřejně přístupná na webovém 
odkaze  http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html 
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(k) škoda na vnesené věci (§ 2807): odlišnost od současného pojetí spočívá předně 

v tom, že odpovědnost se nevztahuje na vozidla, věci ponechané ve vozidle, ani 

na živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy. Pokud jde o vozidla, 

současná judikatura pak rozsah odpovědnosti za jejich „vnesení“ rozlišuje pouze 

v závislosti na místě zaparkování předmětného vozidla. K tomu blíže str. 60. 

Další novinkou je stanovení maximální hranice rozsahu náhrady škody; konkrétně 

se jedná o stonásobek ceny za ubytování za jeden den. Toto omezení se však 

neuplatní, jestliže byla věc převzata do úschovy, bezdůvodně odmítnuta 

k převzetí do úschovy, nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem popř. jeho 

zaměstnancem. Další novinkou je opuštění stávajícího pojetí zániku práva na 

náhradu škody prekluzí, které je napříště nahrazeno požadavkem námitky 

opožděného uplatnění práva na náhradu škody, vznesené osobou k náhradě škody 

povinou.  

(l) škoda způsobená informací nebo radou (§ 2811): zcela nová skutková podstata, 

která nicméně navazuje na tradice římského práva. Vztahuje se na příslušníky 

určitého stavu nebo povolání, kteří vykonávají svoji činnost s využitím odborných 

znalostí.157 

12.4 Způsob a rozsah náhrady škody  

Hradí se zásadně újma majetková (skutečná škoda i ušlý zisk), zatímco 

nemajetková újma, v rámci které mají být odškodňovány i tzv. duševní útrapy se 

hradí pouze v případech zvlášť stanovených. Bližší specifikaci náhrady nemajetkové 

újmy nalezneme v § 2832, který činí oprávněným z náhrady nemajetkové újmy 

každého, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí. Toto pravidlo 

však neplatí absolutně, nýbrž pouze za splnění předpokladu, že škůdce jednal 

úmyslně a z touhy ničit, ublížit, nebo i z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.  

                                                 
157 Bude zajímavé pozorovat, zda se tato zcela nová skutková podstata dotkne a popř. jak dotkne 
výkonu advokacie, který bezpochyby je povoláním vyžadujícím určitých odborných znalostí. Na 
druhou stranu lze ne vždy zcela přesně posoudit situaci a postavení klienta, se kterou se na nás obrátil, 
a ještě hůře pak možno předvídat rozhodnutí soudu. Jedno je však jisté; i nadále se řádný výkon 
advokacie bude posuzovat dle dikce § 16 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, podle 
něhož „je advokát povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho 
pokyny, přičemž těmito pokyny není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským přepisem, 
o čemž je advokát povinen klienta přiměřeně poučit.“ 
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Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se škoda hradí primárně uvedením do 

předešlého stavu (tzv.naturální restituce). Až v situaci kdy to není dobře možné, nebo 

jestliže to poškozený žádá, dochází k její náhradě v penězích (tzv. relutární restituce). 

Tato zásada se přitom vztahuje nejen na majetkovou, ale i nemajetkovou újmu. 

Pokud jde o rozsah náhrady škody, NOZ stanoví že musí být určen 

přihlédnutím ke všem okolnostem zvláštního zřetele hodným, např. zda byla škoda 

způsobena s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozené osoby, 

v důsledku diskriminace, apod. Při určení výše škody na věci se přitom vychází tak, 

jako v současnosti, z její obvyklé ceny v době poškození. Novinkou je potom 

povinnost nahradit poškozenému cenu zvláštní obliby, která nastane v případě 

poškození věci škůdcem ze svévole nebo škodolibosti. Typickým příkladem z praxe 

bude třeba úmyslně poškrábaný lak auta stojícího na parkovišti, apod. Cenou zvláštní 

obliby můžeme přitom rozumět mimořádnou cenu, při které se zohledňují 

i nemajetkové aspekty, zvláště osobní vztah poškozeného k věci. Náhrada má 

v takovém případě plnit nejen funkci reparační, ale i satisfakční. Výši takové ceny 

pak určí poškozený, popř. soud.  

NOZ specificky vyjmenovává následky vzniklé při poranění zvířete, což lze 

považovat za jednoznačný zájem zákonodárce reflektovat v novém kodexu 

požadavky společnosti a napříště na zvíře nahlížet jako na věc v právním slova 

smyslu jen v nezbytně nutné míře. Hradí se tedy náklady spojené s péčí o zdraví 

zraněného zvířete. 

  Pro náhradu při ublížení na zdraví platí, že škůdce je povinen odčinit újmu 

poškozeného peněžitou náhradou vyvažující (a) vytrpěné bolesti, (b) další 

nemajetkové újmy i (c) ztížení společenského uplatnění, pokud k němu v důsledku 

újmy na zdraví dojde. V případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví 

je škůdce povinen odčinit duševní útrapy peněžitou úhradou (a) manželu, (b) rodiči, 

(c) dítěti i (d) jiné osobě blízké, jejichž konkrétní výše však napříště není stanovena 

ani zákonem, ani podzákonným předpisem. Návrh občanského zákoníku již žádné 

tabulky neobsahuje a neomezuje tak soudce v tom, aby určil spravedlivou náhradu po 

zohlednění veškerých okolnosti případu. Po přijetí návrhu tedy soudy napříště 

přestanou vycházet z příliš nízkých částek určených vyhláškou. Rekodifikační komise 

vývoj tímto směrem odůvodňuje nekonečnou variabilitou soukromého života a proto 
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odmítá jakékoli pokusy pro unifikování výše náhrad poskytovaných pozůstalým, 

čemuž lze do jisté míry bezesporu přisvědčit. Krom výše uvedeného je povinen 

nahradit náklady na výživu pozůstalým. Jak pro případ náhrady při ublížení na zdraví, 

tak usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví platí, že nelze-li výši náhrady 

určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Kromě výše uvedených další náklady škůdce 

spočívají v (1) náhradě spojené s péčí o zdraví, (2) nákladech pohřbu a (3) peněžitých 

dávkách, které dle současné právní úpravy známe spíše pod pojmem náhrada za ztrátu 

na výdělku, náhrada za ztrátu důchodu. Na místo všech výše vypočtených peněžitých 

důchodů může soud, na žádost poškozeného, přiznat tzv. odbytné. Jedná se přitom 

o obdobu písemné dohody o úplném a konečném vypořádání upravené v § 449a OZ. 

Pro úplnost si dovolím dodat, že v prakticky nezměněné podobě nalezneme 

v návrhu nového občanského zákoníku takové tradiční instituty občanskoprávní 

úpravy odpovědnosti, jakými jsou: moderační právo soudu, společná odpovědnost či 

zavinění poškozeného. 
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ZÁVĚR 

Závěrem této práce, která je výsledkem studia nejrozmanitějších materiálů 

přístupných nejen ve fakultních či obecných knihovnách v Praze a Brně, ale i rozsáhlé 

judikatury a v neposlední řadě také spousty internetových zdrojů, bych ráda shrnula, 

že téma odpovědnosti za škodu jsem si vybrala ke zpracování především proto, že 

mne zaujalo již v rámci magisterského studia na Právnické fakultě. Jedná se totiž o 

právní oblast člověku velice blízkou, se kterou se v běžném životě setkáváme 

prakticky na každém kroku, např. v rámci výkonu některé z činností spadajících pod 

určitou zvláštní skutkovou podstatu. Přestože její úprava, obsažená v Občanském 

zákoníku, je poměrně jasná, přehledná a ucelená, považovala jsem za vhodné na 

začátku práce vymezit základní pojmy a instituty občanskoprávní odpovědnosti tak, 

jak na ně nahlíží současná právní doktrína. V kapitole šest a násl. pak přecházím ke 

konkrétní úpravě jednotlivých skutkových podstat odpovědnosti za škodu. Práce se 

tak rázem stává konkrétnější, přinášející specifikace nežádoucího chování 

zakládajícího odpovědnost, stejně tak jako specifikace subjektů oprávněných i 

subjektů k náhradě škody povinných. V co největší míře jsem se zároveň snažila 

v podobě rozhodovací praxe soudů v ČR do textu zakomponovat „příklady 

z obyčejného života“. Jsou to totiž právě soudy, které mnohdy svojí judikatorní 

činností vyplňují mezery v platné právní úpravě, či poskytují definice jednotlivých, 

ne vždy zcela jednoznačných institutů a pojmů. Zároveň jsem toho názoru, že i při 

sebelepší právní úpravě či rozsáhlé občanskoprávní doktríně nelze bez nahlédnutí do 

soudní praxe prostřednictvím konkrétních případů problematiku řádně pochopit.  

Tato práce má za úkol podat ucelený obraz o úpravě institutu odpovědnosti za 

škodu v současné legislativě, porovnat jej s úpravou obchodněprávní a zároveň 

vzhledem ke stále postupujícímu procesu rekodifikace občanského práva porovnat 

současný stav s úpravou nově navrhovanou. O návrhu nového občanského zákoníku 

lze říci, že sice vychází do jisté míry ze současné koncepce odpovědnosti za škodu, 

nicméně zákonodárce se i tak významnou měrou snažil reflektovat hospodářské, 

politické i sociální změny, kterými česká společnost od roku 1964 prošla (a že jich 

nebylo málo). Některé právní vztahy tak nově předkládaná kodifikace doplňuje, jiné  

upřesňuje a úpravu zastaralých naopak vypouští. Kromě toho, že si autoři nového 

právního předpisu dali za cíl zpřetrhat vazby na ty instituty Občanského zákoníku, 
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mající původ v éře socialismu, bylo jejich hlavním úmyslem navázat kontinuitu na 

úpravu římskoprávní, která je tradiční pro kontinentální právo jako celek. I nadále 

návrh nového občanského zákoníku počítá s rozdělením jednotlivých skutkových 

podstat na obecné a zvláštní. Mezi ty zvláštní přitom nově řadí např. odpovědnost za 

škodu způsobenou osobou s nebezpečnými vlastnostmi, způsobenou zvířetem, věcí, 

vadným výrobkem, informací nebo radou, apod. Kromě jednotlivých skutkových 

podstat nelze zapomínat také na obecné instituty odpovědnosti za škodu vlastní, 

jakými jsou např. princip prevence, zavinění poškozeného, společná odpovědnost či 

způsob a rozsah náhrady škody. Právě ten napříště dozná podstatné změny 

v upřednostnění naturální restituce před kompenzací finanční. 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době je prakticky otázkou času, kdy bude 

dokončen legislativní proces zmiňovaného návrhu nového civilního kodexu považuji 

za vhodné své úvahy de lege ferenda konfrontovat právě s jeho zněním. Za zcela 

pozitivní považuji zakotvení jak úpravy občanskoprávní, tak obchodněprávní do 

jednoho nového předpisu, který tak napříště nahradí dodnes roztříštěné pojetí 

založené na uměle vytvořeném dualismu. Je sice bezpochyby pravdou, že subjekty 

občanskoprávních a obchodněprávních vztahů se svojí povahou výrazně liší a tyto 

rozdíly je třeba do právní úpravy promítnout, nicméně i s tímto si rekodifikační 

komise poradily. I nadále totiž bude pamatováno na rozlišení osob na podnikatele a 

nepodnikatele, a to kupříkladu v oblasti presumované nedbalosti. Podnikatel se 

nedbalosti dopustí jestliže poruší povinnost mimořádné pečlivosti, kterou lze na něm 

vhledem k jeho odbornosti a profesionalitě požadovat. U ostatních osob bude naproti 

tomu vyžadována opatrnost, kterou lze požadovat na každém průměrném jedinci. 

Troufám si tvrdit, že nejen toto novum, ale i mnoho z těch, o kterých bylo pojednáno 

v předchozích bodech této práce, jsou společně způsobilé vytvořit civilní kodex, který 

bude vyhovovat potřebám současné společnosti, zjednoduší orientaci široké 

veřejnosti v předmětné problematice a bude tak spolehlivým podkladem pro regulaci 

chování jednotlivých subjektů.  
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RESUME 

My doctoral thesis relates to private, civil, substantial law and specifically 

focuses on liability for damage regarding to its legal regulation in the Czech legal 

system, particularly civil brunch of law. Liability for damage is secondary legal 

obligation to provide a compensation for damage arising under the law to a subject 

who has breached a primary legal obligation. The obligation mentioned above can be 

defined as a sanctioning obligation arising from liability, which is imposed by the 

law. The goal of this thesis was to delimitate particular institutes of the system of 

civil liability as they are defined in the Act No. 40/1964 Coll.,  Civil Code (referred to 

as “Civil Code”), with a respect to current practice of the Supreme Court of Czech 

republic as well as the practice of inferior courts. 

The thesis itself consists of 12chapters and each of them examines different 

aspects of the questions introduced by this paper and outlines relevant Czech case 

law. Chapter one provides a brief excursion into historical progression of conception 

of liability for damage according to elaboration implied in different valid civil codes 

being in effect at the contemporary area of Czech Republic within centuries. It is 

interesting to find out that present-day conception of the liability for damage is fairly 

similar to the conception based in Roman law as well as the conception of liability for 

damage in 19th century. 

Second chapter analyzes current legislation comprised in Civil Code, the third 

one deals with the topic of general and special prevention duty stipulated in Section 

415 of the Civil Code and further. General prevention duty prescribes to everyone 

a general legal obligation to behave in such way that no damage to health, property, 

nature and living environmental occurs, in contradistinction to special prevention 

duty referring to anyone who is threatened with the damage.  

The following chapter characterizes premises that need to be accomplished in 

order of occurrence of liability for damage. Prerequisites for occurrence of liability 

for damage enumerated by Civil Code are following: (a) an unlawful (illegal) act – it 

may include active or passive behavior, (b) the occurrence of damage – the Civil 

Code differentiates actual damage and lost profit, (c) the existence of a causal chain 

that must exist between the unlawful act and the damage, and usually also 

(d) culpability, that can be defined as an internal mental relation of the offender to his 
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own unlawful conduct and its result, which is based on the connection of two mental 

elements: (a) the element of knowledge and (b) the element of intent. At the closing 

of this chapter circumstances excluding culpability, such as (1) the exercise of right 

or performance of an obligation, (2) self-help, (3) distress, (3) legitimate defense, 

(4) consent of the aggrieved party are also specified.  

Fifth chapter disserts upon subjects of liability for damage, compares natural 

persons and legal entities, and also concentrates on joint liability. Joint liability means 

that if the damage is caused by more than one person, all of them will be liable for it 

jointly and severally. Not only natural person and legal entities are subjects of 

liability for damage, and that is why short excursion to the Act No. 82/1998 Coll. on 

the Liability to the State for Damage Caused by Unlawful Decision or Incorrect 

Administrative Procedure is made as well.  

Chapters six, seven and eight point out individual cases of liability for damage 

enumerated by Civil Code, such as (1) liability for damage caused by a culpable 

unlawful act, (2) liability for damage caused by operation of a business, such as a) by 

an activity performed in the operation of a business, b) by a thing used in such 

activity, c) by physical, chemical or biological effects of a business operation on its 

surroundings, d) by the authorized performance, or making arrangements for 

performance, (3) liability for damage caused within an existing obligation, 

(4) liability for damage caused by those incapable of appreciating the consequences 

of their conduct, (5) liability for damage caused by an intentional contravention of 

proper morals, (6) liability for damage caused by the operation of means of transport, 

(7) liability for damage caused by particularly hazardous operations, (8) liability for 

damage caused to things brought in or deposited, (9) liability for damage caused by 

illegal decision or incorrect administrative procedure.  

Chapter nine concerns with (a) content – the scope of the damage that should 

be compensated by the offender to the aggrieved party, (b) extent – the amount of 

compensation that is to be provided and (c) manner of compensation for damage. The 

content, extent and manner of compensation of the damage are different to whether 

the damage has been caused to the things or health, and that is why chapter seven is 

subdivided into two parts. Part one focuses on damage to things, second part 

addresses the issue of damage to health.  
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Following chapter is related to limitation of action that occurs after elapse of 

time delimitated by Civil Code, subsequent chapter confronts the institutes of liability 

for damage as they are specified in civil and commercial law (Act No. 513/1991 

Coll., Commercial Code) of Czech Republic, and the final one looks at the draft of 

new civil code brought to legislative process by Ministry of Justice.  
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SEZNAM ZKRATEK 

OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

OSŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 

ZR – zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

ZP – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.6.1983, sp. zn. 1 Cz 18/83 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.1.1981, sp. zn. 4 Tz 48/80 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.10.1979, sp. zn. Ndt 159/79 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.12.1976, sp. zn. 2 Cz 42/76 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4.3.1966, sp. zn. 5 Cz 6/66 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10.9.1963, sp. zn. 6 Cz 35/63 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2002, sp. zn. 25 Cdo 845/2000 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.12.1984, sp. zn. 1 Cz 51/84 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.10.1984, ze dne 1 Cz 40/84 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.5.1973, sp. zn. 2 Cz 7/73 

� Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ze dne 20.7.1984, sp.zn. 4 Cz 53/84 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23.10.2003, sp.zn. 25 Cdo 214/2002 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.1968, sp.zn. 3 Cz 57/68 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.2.2003, sp.zn. 25 Cdo 1333/2001 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne, 25.2.2005 sp.zn. 32 Odo 695/2004 

� Rozhodnutí  Nejvyššího soudu ze dne 22.2.2005, sp.zn. 25 Cdo 735/2004 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21.10.1969, sp.zn. 3 Cz 29/69 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2.2.1927, sp. zn. Rv I 1709/26 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.1971, sp.zn. 2 Cz 34/71 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.9. 2004, sp.zn. 26 Cdo 2499/2003 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.1.1970, sp. zn. 3 Cz 43/69   

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.5.1990, sp. zn. 1 Cz 20/90 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.3.2003, sp. zn. 25 Cdo 259/2001 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu  ze dne 27.9.1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.1.1988, sp. zn. 1 Cz 70/87 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.12.1987, sp. zn. 1 Cz 63/87 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.6.1986, sp. zn. 1 Cz 25/86 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.4.1984, sp. zn. 6 Cz 7/84 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.5.1893, sp. zn. 1 Cz 13/83 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.12.1981, sp. zn. 1 Cz 37/81 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2.7.2003, sp. zn. 25 Cdo 974/2002 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.3.2003, sp. zn. 29 Odo 378/2001 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.3.2003, sp. zn. 33 Odo 900/2002 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.8.2002, sp. zn. 25 Cdo 9/2002 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.5.2001, sp. zn. 25 Cdo 1946/2000 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.1998, sp. zn. 25 Cdo 2029/98 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.7.1988, sp. zn. 6 Cz 12/88 
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� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.2.1982, sp. zn. 1 Cz 6/82 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.11.1976, sp. zn. 2 Cz 36/76 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.9.1971, sp. zn. 4 Cz 16/71 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.4.1991, sp. zn. 1 Cz 64/90 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.11.1990, sp. zn. 1 Cz 86/90 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.4.1989, sp. zn. 1 Cz 24/89 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.1.1989, sp. zn. 6 Cz 82/88 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.12.1983, sp. zn. 1 Cz 47/83 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.3.1981, sp. zn. 3 Cz 21/81 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19.7.1978, sp. zn. 1 Cz 78/78 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.4.1969, sp. zn. 8 Cz 4/69 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 1968, sp. zn. 3 Cz 17/68 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.5.1999, sp. zn. 25 Cdo 97/99 

� Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.7. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1106/2003 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.2.1945, sp. zn. 562/44 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.1.1945, sp. zn. 306/44 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31.5.1944, sp. zn. 198/43 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27.5.1938, sp. zn. 5611/35 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27.5.1938, sp. zn. 4349/35 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13.5.1938, sp. zn. 4249/35 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 12.5.1933, sp. zn. 8186/33 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.9.1931, sp. zn. 13874/31 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26.11.1925, sp. zn. 7692/25 

� Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.5.1925, sp. zn. 16235/25 

� Rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 23.11.1993, sp. zn. 6 Cdo 111/93 

� Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 31.10.1995, sp. zn. 6 Cdo 52/94 

� Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21.5.1973, sp.zn. 9 Co 266/73 

� Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16.12.1959, sp. zn. 21 Co 856/59 

� Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17.5.1978, sp. zn. 10 Co 190/76 

� Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 1968, sp. zn. 6 Co 675/67  

� Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 20.9.1957, sp. zn. 17 Co 441/56  

� Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 14.4.1976, sp. zn. 13 Co 32/76 

� Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 7.10.1952, sp. zn. 8 Ok 115/52  

� Rozhodnutí Okresního soudu v Mostě ze dne 6.2.1981, sp. zn. 11 C 1637/80 
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� Rozhodnutí KS v Bratislavě ze dne 25.8.1981, sp. zn. 10 Co 351/81 

� Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 4.6.1980, sp. zn.  10 Co 187/80 

� Rozsudek KS v Banské Bystrici ze dne 27.4.1982, sp. zn. 14 Co 163/82 

� Rozhodnutí KS v Ústí nad Labem ze dne 27.3.1973, sp. zn.  8 Co 482/72 

� Rozhodnutí KS v Ústí nad Labem ze dne 24.10.1973, sp. zn. 5 Co 366/73 

� Rozsudek KS v  Ústí nad Labem ze dne 23. 7. 1974, sp. zn. 7 Co 193/74  

� Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 4.11.1997, sp. zn. 17 Co 441/97 

� Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 17. 9. 1997, sp. zn. 25 Co 167/97 

� Rozhodnutí KS v Hradci Králové ze dne 7.3.2006, sp. zn. 10 To 55/2006 

� Rozhodnutí KS v Hradci Králové ze dne 30.5.1997, sp. zn. 19 Co 215/96 

� Rozhodnutí KS v Hradci Králové ze dne 28.2.1997, sp. zn. 25 Co 76/97 

� Rozhodnutí KS v Hradci Králové ze dne 15.9.1998, sp. zn. 23 Co 465/97 

� Rozhodnutí KS v Hradci Králové ze dne 3.12.1996, sp. zn. 20 Co 128/96 

� Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 12.5.1999, sp. zn. 25 Co 558/98 

� Stanovisko Nejvyššího soudu  ze dne 26.4.1983, sp. zn. Sc 2/83 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.2.2005, sp. zn. 25 Cdo 1016/2004 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.1.2005, sp. zn. 25 Cdo 762/2004 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.4.2003, sp. zn. 25 Cdo 1706/2002 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.9.2003, sp. zn. 25 Cdo 238/2002 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.2.2004, sp. zn. 5 Tdo 90/2004 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2007, sp. zn. 25 Cdo 1988/2005 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2007, sp. zn. 25 Cdo 2973/2005 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.1.2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6.1.2004, sp. zn. 33 Odo 655/2002 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.7.2006, sp. zn. 25 Cdo 1159/2005 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2006, sp. zn. 33 Odo 971/2004 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.5.2004, sp. zn. 25 Cdo 1462/2003 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2004  sp. zn. 25 Cdo 435/2003 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.1.2006 sp. zn. 25 Cdo 2305/2004 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.7.2002, sp. zn. 7 Tdo 382/2002 

� Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001 

� Usnesení KS v Ústí nad Labem ze dne 30.3.1976, sp. zn. 11 Co 659/75  

� Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5.5.1979, sp. zn. 20 Co 31/77 
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Právní předpisy 
 

� Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

� Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod (publ. 209/1992 Sb.) 

� Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 
s aplikací biologie a medicíny (publ. 96/2001 Sb. m. s.) 

� Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

� Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

� Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

� Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

� Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského 
uplatnění, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními 
prostředky, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve 
znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších 
předpisů 

� Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

� Návrh a věcný záměr nového občanského zákoníku, dostupný na 
http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&k=381&j=33&d=125304 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html 
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� http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-provozovatele-ubytovacich-
sluzeb-za-skodu-zpusobenou-na-vnesenych-vecech-41807.html 

� http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-50686.html 

� http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-na-odlozenych-vecech-
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� http://www.epravo.cz/top/clanky/vyssi-moc-a-novy-obcansky-zakonik-
52876.html 
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