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Smyslem této práce je analyzovat institut právní odpovědnosti z teoretického hlediska, 

zmapovat dosavadní teoretické koncepce právní odpovědnosti a jejich systematiku, nalézt 

teoretické vymezení pojmu právní odpovědnosti ve světle nového vývoje zejména na poli 

soukromého práva a zmapovat používání pojmu odpovědnosti v platném právu. 

Práce je rozdělena do dvou částí podle použité metody. V první části, která obsahuje 

osm kapitol, je postupováno deduktivně. První kapitola podrobně rozebírá dvě významové 

roviny pojmu odpovědnosti v obecné češtině a objasňuje dále užitou terminologii. 

 Druhá kapitola mapuje instituty římského práva, které svou funkcí právní 

odpovědnosti v dnešním smyslu odpovídaly. Zabývá se jak římskými závazky ex delicto, tak i 

následky porušení povinnosti smluvní. Pozornost je věnována především institutům „nexum“ 

a „stipulatio“. 

Ve třetí kapitole je podrobně analyzována právní odpovědnost z funkčního hlediska. 

Výsledkem je jak obecné vymezení úlohy právní odpovědnosti v právu, tak i její jednotlivé 

dílčí funkce. 

V nejobsáhlejší čtvrté kapitole, která je rozdělena na čtyři podkapitoly, jsou podrobně 

rozebrány hlavní koncepce právní odpovědnosti, jež lze nalézt v české právní vědě. Pozornost 

je věnována zejména sankční koncepci a koncepci aktivní odpovědnosti. Je zde popsána a 

kritickému náhledu podrobena i dosavadní systematika teorií právní odpovědnosti z 80. let, 

jejímž autorem je Josef Macur. 

Pátá kapitola je věnována komparativnímu pohledu na německou doktrínu právní 

odpovědnosti. Osvětluje německou terminologii a zabývá se podrobně koncepcí „Schuld und 

Haftung“. Ta je zde komparována s koncepcí aktivní odpovědnosti české právní vědy. 

V rámci této kapitoly jsou popsány také základní principy fungování německého práva 

odpovědnosti za škodu. 

Koncepční východiska odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jsou 

analyzována v šesté kapitole, která rozebírá především autory návrhu deklarovaný odklon od 

stávající doktríny. Ten je zde vystaven určité polemice. 

V sedmé kapitole je pozornost věnována projektu Principů evropského deliktního 

práva PETL a snaze o nalezení jednotné evropské koncepce právní odpovědnosti. 



Osmá kapitola se zaměřuje na kritiku stávající klasifikace teoretických koncepcí 

právní odpovědnosti. Je zde obsažen návrh nové systematiky těchto koncepcí s ohledem na 

recentní vývoj v českém i evropském právu. 

Hlavním cílem první části je analyzovat stávající koncepce právní odpovědnosti 

a jejich systematiku, podrobit je kritice a navrhnout nezbytné úpravy. Dosavadní v doktríně 

převládající teorie právní odpovědnosti totiž vzhledem k novému vývoji na poli deliktního 

práva přestávají postačovat. Ve svém návrhu tak kromě nové systematiky dospívám např. 

k vytvoření kategorie koncepce reparační, která jako hlavní kritérium pro odlišení právní 

odpovědnosti spatřuje náhradu škody. 

Ve druhé části práce, která obsahuje tři kapitoly, je postupováno induktivní metodou. 

V první kapitole je analyzován výskyt pojmu odpovědnost v českých právních předpisech. 

Pro přehlednost je tato kapitola členěna na sedm subkapitol podle jeho jednotlivých významů. 

Druhá kapitola se zaměřuje na výskyt pojmu odpovědnosti v návrhu nového 

občanského zákoníku. Výsledky jsou pak konfrontovány se závěry z první části práce. 

Ve třetí kapitole je rozebráno použití pojmu odpovědnost v principech PETL. 

Závěrečná kapitola práce shrnuje poznatky z obou dvou částí, dává je do souvislostí a 

obsahuje návrhy, které by přispěly k vyřešení současných terminologických a interpretačních 

obtíží. 


