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„Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.“
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 Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. 
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Úvod 

Problematika odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu na životě a zdraví je 

jedním z témat občanského práva, které v souvislosti s vývojem lidské společnosti neztrácí na 

aktuálnosti. Jde o problematiku, která je s ohledem na rozvíjející se lidskou společnost nejen 

aktuální, ale též do značné míry všudypřítomná, poněvadž se může dotknout každého z nás. 

Zvolené téma nachází svůj význam tváří v tvář modernímu způsobu života lidské společnosti 

založenému na rychlosti, dynamice a bohužel též doprovázenému značnou měrou 

bezohlednosti. 

Skutečnost, že problematika odpovědnosti škody na zdraví je problematikou 

celospolečenskou, potvrzuje třeba už fenomén automobilové dopravy. Aniž bychom se 

zabývali přesnými čísly, je zřejmé, že v období před třiceti lety byly české silnice a dálnice 

několikanásobně méně vytíženy než jen tomu dnes. A ačkoli počet a stav českých pozemních 

komunikací je v dnešní době podobný jako tomu bylo před několika desítkami let, z hlediska 

počtu účastníků silničního provozu pozorujeme strmý nárůst. Stalo se zcela běžným být 

řidičem motorového vozidla. Otázkou je, zda je současná společnost připravena nést též 

rizika, která fenomén neomezené mobility neodmyslitelně přináší. Právě zranění nebo úmrtí 

při dopravních nehodách lze považovat za poměrně frekventovaný důvod soudních sporů 

týkajících se jednoho nebo více dílčích nároků při poškození zdraví. 

Shora uvedené téma považuji za aktuální též z hlediska závažnosti dopadů poškození 

zdraví nejen na samotné poškozené, ale v řadě případů též na původce škody. Ve všeobecném 

povědomí veřejnosti, do značné míry podporovaném nepřesnými a zkreslenými informacemi 

z médií, panuje přesvědčení, podle kterého dojde-li k dopravní nehodě, zjištěný odpovědný 

subjekt se nejvíce obává postihu v rovině trestněprávní, za předpokladu, že dopravní nehoda 

vedla k následkům relevantním v trestním právu. Média a laická veřejnost velmi často 

zapomínají na důsledky dopravních nehod, které v konečném pohledu mohou být pro viníka 

dopravní nehody, jakož i pro jeho okolí, mnohem více tíživé než například "pouhé" odsouzení 

k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem jeho výkonu či soudem uložený trest zákazu 

činnosti. Kromě trestněprávního postihu totiž odpovědným subjektům hrozí nemalé finanční 

náklady spočívající v náhradě škody a nemajetkové újmy způsobené na zdraví poškozených. 
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Časově omezený trest zákazu činnosti se tak může jevit jako marginální vedle 

povinnosti uhradit poškozenému často milionové částky odpovídající jednotlivým nárokům 

upraveným ustanoveními § 444 až 449 občanského zákoníku.
2

 Nároky poškozených,  

jakož i hrozba jejich nuceného vymožení, mohou viníka dopravní nehody provázet po celý 

zbytek jeho života a poměrně závažným způsobem ovlivňovat též osoby, vůči kterým má 

odpovědná osoba například vyživovací povinnost. 

Shora uvedené téma považuji za poutavé též z hlediska role soudů, jakožto orgánů, 

které jediné jsou oprávněny závazně rozhodovat o povinnosti k náhradě škody, a to včetně 

výše této náhrady. Na soud jsou v tomto ohledu kladeny poměrně vysoké požadavky. 

Posouzení skutkových okolností případu nemusí být v řadě případů vůbec jednoduché. Již jen 

otázky pasivní legitimace, příčinné souvislosti, životních, společenských a kulturních aktivit 

poškozených před a po poškození zdraví mohou být předmětem složitého dokazování. 

Příkladem budiž věc řešená Okresním soudem v Opavě a následně Krajským soudem 

v Ostravě, kdy při atletických závodech žáků došlo k zásahu diskem do oblasti hlavy nezletilé 

dívky, která se pohybovala v blízkosti dopadové plochy odhazovaných disků. Odpovědnost  

za způsobená zranění byla soudem prvního stupně shledána na straně provozovatele závodů. 

Tomu byla uložena povinnost náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění v rozsahu 

několikanásobně zvýšeném podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., jelikož 

soud shledal, že sportovně a studijně nadaná dívka byla v důsledku utrpěného zranění 

připravena o možnost adekvátního vzdělávání a sportovního rozvoje.
3
 

Tento případ považuji za vzorový z pohledu ilustrace důležité role soudů, a to zejména 

z hlediska (i) splnění podmínek pro mimořádné zvýšení odškodnění a (ii) rozsahu tohoto 

mimořádného zvýšení. Před rozhodnutím o výši odškodnění musel nalézací soud v první řadě 

posoudit, kdo je vlastně odpovědným subjektem. Bylo nutno zvážit odpovědnost pracovníka, 

který dohlížel na v tu chvíli házejícího závodníka, stejně jako osob, které se pohybovaly 

v dopadové ploše a měly za úkol koordinovat činnost jednotlivých sběračů disků,  

jakož i sportovní organizace, která tento atletický závod organizovala.
4
 

                                                           
2
 To platí samozřejmě pouze za situace, že škoda způsobená dopravní nehodou není kryta v rámci pojistného 

plnění, ať už v režimu zákonného nebo smluvního pojištění. 
3
 Blíže k rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, které je nyní předmětem dovolacího řízení viz kapitolu 2.6.5 

této práce. 
4
 Ponechám-li stranou skutečnost, že rozhodnutí o povinnosti nahradit vzniklou škodu a nemajetkovou újmu de 

facto finančně zničilo odpovědnou sportovní organizaci, lze upozornit na to komplexní posouzení okolností 

škodné události včetně řady aspektů životního uplatnění nezletilé poškozené. Předmětem dokazování tak bylo i 

tvrzení, že poškozená trpěla v důsledku utrpěných zranění psychickými obtížemi, které u ní vedly 

k experimentování s drogami. Žalovaná sportovní organizace zase upozorňovala na skutečnost, že poškozená 
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Jak vyplývá z obsahu práce, předmětem první kapitoly bude stručný rozbor 

předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu na zdraví a nemajetkovou újmu způsobenou 

utrpěnými bolestmi a ztížením společenského uplatnění. V další části práce se hodlám 

věnovat jednotlivým nárokům poškozeného proti škůdci v souladu s ustanoveními § 444  

až 449 OZ. Zvýšenou pozornost pak věnuji problematice odškodňování bolesti a ZSU 

vycházející z vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to z důvodu přetrvávající kritiky "tabulkového" 

určování výše odškodnění nemajetkové újmy. Vzhledem k tomu, že předmětná vyhláška 

umožňuje soudu zvýšit výši odškodnění (§ 7 odst. 3) ve zvlášť výjimečných 

případech hodných mimořádného zřetele, zajímají mne především výhody a úskalí tohoto 

mimořádného postupu soudu, který přirozeně klade na osobu soudce značné nároky co do 

posouzení, zda právě v konkrétním případě jsou podmínky pro toto mimořádné zvýšení 

náhrady dány či nikoli. 

V neposlední řadě si tato problematika vyžaduje pozornost v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva. Návrh nového občanského zákoníku ve znění platném k ukončení 

rukopisu této práce počítá s tím, že dosavadní odškodňování bolesti a ZSU nebude nadále 

posuzováno dle tabulkově stanovených limitů, nýbrž jak stanoví ustanovení § 2958 NOZ,  

při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně 

vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy včetně případného ztížení společenského uplatnění. 

V případě, že výše náhrady nebude určitelná podle vodítek věty první citovaného ustanovení, 

stanoví se podle zásad slušnosti. Takto navrhovanou právní úpravu pokládám za zajímavou  

a domnívám se, že české právní prostředí bude svědkem jisté proměny charakteru 

rozhodovací praxe soudů. Zvládnutí takto náročné úlohy českými soudci bude mít stěžejní 

vliv na to, zda nová právní úprava přinese na straně jedné dostatečnou ochranu práv 

poškozených a zároveň, zda na straně druhé ochrání odpovědné subjekty před povinnostmi 

k náhradě nepřiměřeně vysokých finančních částek. 

Obsahem této práce bude kromě shora uvedeného též zmínka o právní úpravě 

odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu na zdraví a jejich náhradě podle právních řádů 

Francouzské republiky a Belgického království. V rámci magisterského studia na Právnické 

fakultě University Karlovy jsem měl možnost absolvovat roční studijní pobyt na Svobodné 

univerzitě v Bruselu a navštěvovat kurs belgického občanského práva se zaměřením právě na 

problematiku odpovědnosti, ať už subjektivní (fr. responsabilité pour faute) či objektivní  

                                                                                                                                                                                     
začala studovat vysokou školu, a to s velmi dobrým prospěchem, tudíž podmínky pro mimořádné zvýšení 

náhrady nemohou být splněny. 
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(fr. responsabilité sans faute, responsabilité du risque). Vzhledem k tomu, že navrhovaná 

podoba českého občanského zákoníku představuje do jisté míry návrat k velkým kodifikacím 

19. století (francouzský Code civil či rakouský ABGB), považuji za důležité zmínit relevantní 

právní úpravu a názory teorie a judikatury z hlediska belgického a francouzského právního 

prostředí. Francouzské deliktní právo si zasluhuje pozornost zejména v souvislosti s jeho 

aktuální reformou probíhající na platformě návrhu novelizace francouzského občanského 

zákoníku. Novelizaci norem deliktního práva v rámci tzv. "l’avant-projet Catala" 

reprezentuje profesorka pařížské univerzity Geneviève Viney.
5
 Česká republika není tedy 

jedinou zemí, která pracuje na změnách deliktního práva a považuji za zajímavé porovnat 

výsledky práce českého a francouzského zákonodárce v této problematice. 

Jak již bylo výše naznačeno, jedním ze zásadních obsahových zdrojů této práce bude 

kromě ustanovení relevantních právních předpisů též judikatura českých soudů v čele  

s rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Neopomenu v této souvislosti 

ani judikaturu Evropského soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku a dále 

francouzského a belgického kasačního soudu. 

Text této práce zachycuje právní stav všech uvedených právních předpisů platný  

ke dni 23. října 2012. Stav tzv. nového občanského zákoníku je v této práci zachycen 

v podobě schválené Parlamentem České republiky jako zákon č. 89/2012 Sb. 

  

                                                           
5
 Viz dokument "Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription", Rapport à 

Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005 dostupný na 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf.  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf
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1.  Teoretická východiska odpovědnosti za škodu 

Předmětem této kapitoly je teoretický rozbor odpovědnosti za škodu jakožto jedné 

z forem občanskoprávní odpovědnosti upravené v dosud platném a účinném občanském 

zákoníku. Obecné otázky občanskoprávní odpovědnosti jako předpoklady vzniku 

odpovědnosti, okolností vylučujících odpovědnost či otázky spoluzavinění poškozeného 

představují širokou problematiku přesahující rozsah a možnosti této práce. Cílem kapitoly 

tedy není vyčerpávající obecný výklad, ale naopak praktický a reálný pohled na problematiku 

odpovědnosti za škodu na zdraví. Z hlediska systematického tvoří tato kapitola obecný 

teoretický základ pro následný podrobný rozbor náhrady škody a nemajetkové újmy  

na zdraví.  

Občanskoprávní odpovědnost je jedním ze základních a nezbytných institutů 

soukromého práva, bez kterého si fungující systém práv a jim odpovídajících povinností nelze 

představit. Ačkoli moderní občanské právo zdůrazňuje maximu svobodného rozvoje člověka, 

svobodou lze rozumět mimo jiné schopnost nést odpovědnost za vlastní jednání.  

V té souvislosti musí normy občanského práva řešit situace, kdy není jednáno po právu,  

kdy je způsobena škoda, kterou je třeba napravit. 

Občanskoprávní odpovědnost je převažující doktrínou občanského práva definována 

jako následný (sekundární) a nepříznivý následek, který vznikl porušením původní (primární) 

povinnosti v podobě chování contra legem. Důsledkem toho je pak vznik nové právní 

povinnosti označované jako povinnost sankční.
6, 7

 

Vliv sekundární povinnosti na povinnost primární může být několikerý. Nově vzniklá 

povinnost může koexistovat vedle povinnosti primární. Za předpokladu, že nebylo 

odstoupeno od smlouvy je kupující na základě uzavřené kupní smlouvy i přes prodlení 

s úhradou kupní ceny povinen i nadále kupní cenu uhradit a dále je povinen plnit sekundární 

povinnost odpovídající povinnosti zaplatit úrok z prodlení či smluvní pokutu, je-li platně 

sjednána. 

                                                           
6
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: závazkové právo. 5. vydání. Praha : 

Wolters Kluwer, 2009, str. 56. 
7
 Pro úplnost lze poukázat i na odlišné názorové proudy, podle kterých může být pojetí občanskoprávní 

odpovědnosti odlišné. Jedná se zejména o pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí, která vzniká paralelně 

s povinností primární a je aktivizována až porušením této primární povinnosti. Jiným přístupem je totožnost 

odpovědnosti a sankce jako újmy za porušení primární povinnosti. Slabinu posledně jmenovaného pojetí spatřuji 

v tom, že ne vždy je porušení primární povinnosti zjištěno a ne vždy dojde k dobrovolnému splnění sekundární 

právní povinnosti či k autoritativnímu stanovení sankce, což souvisí se zásadou nemo iudex sine actore. Není-li o 

sankci rozhodnuto, pak postrádám význam pojmu odpovědnost a mám za to, že nelze hovořit o odpovědnosti ve 

všeobecně chápaném smyslu. 
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Sekundární právní povinnost může též změnit podobu primární povinnosti, jako je 

tomu například při odpovědnosti za vady u kupní smlouvy nebo v jakýchkoli jiných 

případech, kdy došlo k úplatnému plnění. Nelze opomenout ani situace, kdy primární 

povinnost zcela odpovídá právní povinnosti sekundární. Jde o případy tzv. perpetuace 

primární povinnosti, které dle názoru doktríny nelze považovat za odpovědnost.
8
 

Mám za to, že primární právní povinnost může v důsledku jejího porušení též zcela 

zaniknout. O takový případ by se mohlo jednat zejména při poškození zdraví. Podle § 415 OZ 

je každý povinen respektovat obecnou právní povinnost počínat si za konkrétních okolností 

v dané situaci natolik opatrně, aby nedocházelo ke škodám na životě a zdraví, majetku, 

přírodě a životním prostředí.
9
 V případech škody na zdraví v důsledku porušení prevenční 

povinnosti nastupuje povinnost náhrady (i) věcné škody a (ii) případné nemajetkové újmy. 

Sankční povinnost zde už ale stojí osamoceně, protože původní povinnost byla porušena  

a nadále vzhledem k poškozenému a konkrétní škodné události neexistuje. 

V praxi se lze setkat s tím, že občanskoprávní odpovědnost nestojí osamoceně, ale je 

sledována též dalšími odpovědnostními vztahy, tj. podle práva trestního nebo správního.  

Tak provozovatel motorového vozidla, který zanedbal zákonem vyžadované technické 

prohlídky vozidla, a který před jízdou navíc požil alkohol, bude v případě dopravní nehody 

způsobené kombinací omezených reakčních schopností řidiče a špatného technického stavu 

vozidla odpovědný v rámci práva občanského
10

 a dále v rámci práva trestního. Vyloučena 

není ani odpovědnost podle práva správního, zejm. dojde-li např. k úniku provozních kapalin 

do blízkého vodního zdroje. 

1.1  Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

V souladu s učebnicí občanského práva pražské právnické fakulty lze konstatovat, že 

předpokladem vzniku občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu a tedy 

předpokladem vzniku odpovědnostního vztahu k náhradě škody jsou v zásadě: 

- porušení právní povinnosti (protiprávnost) nebo zákonem kvalifikovaná škodní 

událost;
11

 

- vznik škody; 

- příčinná souvislost (tzv. kauzální nexus) mezi dvěma výše uvedenými předpoklady; a 

                                                           
8
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 61. 

9
 Takové chování odpovídá zásadě neminem leadere. 

10
 Např. došlo-li v důsledku nehody ke zranění spolujezdce. 

11
 Srov. § 420 odst. 1 OZ, podle kterého každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.  
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- zavinění, a to v příslušné zákonem požadované formě, tj. úmyslu či nedbalosti.
12

 

Formulace "v zásadě" vyjadřuje, že odpovědnost za škodu je obecně odpovědnostní 

subjektivní, tj. odpovědností za zavinění. Moderní lidská společnost, jejíž podoba se začíná 

formovat průmyslovou revolucí, si však vyžaduje, aby jisté oblasti lidské činnosti byly 

podrobeny přísnější regulaci související s nebezpečností těchto činností pro ostatní členy 

společnosti.
13

 Kromě odpovědnosti za zavinění tedy nelze opomíjet řadu případů  

tzv. odpovědnosti objektivní. 

Česká právní úprava není z tohoto pohledu ojedinělá a velmi se blíží např. též právní 

úpravě francouzské či belgické. Belgická právní úprava odlišuje odpovědnost smluvní  

od odpovědnosti mimosmluvní, a to nejen z hledisek teoretických, ale přímo v rámci textu 

zákona. Smluvní odpovědnost (fr. responsabilité contractuelle), jejíž právní úprava je 

obsažena v článcích 1146 až 1155 CCB, řeší situace, kdy bylo jednáno v rozporu 

s ustanovením smlouvy.
14

 Mimosmluvní odpovědnost (fr. responsabilité extracontractuelle, 

responsabilité aquilienne) je pak upravena v článku 1382 a násl. CCB. Článek 1382 CCB 

(shodně s francouzskou právní úpravou) stanoví: "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause 

à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."  

Na to navazuje článek 1383 CCB/CCF: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé 

non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."  

Jak uzavírá P. A. Foriers, smluvní i mimosmluvní odpovědnost zpravidla společně 

předpokládají existenci zásadně zaviněného porušení smluvní či mimosmluvní povinnosti  

(fr. faute), vznik škody jakož i příčinné souvislosti mezi oběma výše zmíněnými 

předpoklady.
15,16 

 

                                                           
12

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 381, 382. 
13

 NAGELS, C. Politiques sociales et prévention de la délinquance. Bruxelles : Presses Universitaires de 

Bruxelles, 2009. 
14

 Podle M. Van Ommeslaghe jde o sekundární povinnost spočívající v povinnosti nahradit újmu způsobenou 

nesplněním povinnosti vyplývající ze smlouvy. "Une obligation au second degré, qui consiste en l’obligation de 

réparer le prejudice resultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle". Viz VAN OMMESLAGHE, P. 

Droit des obligations. Bruxelles : Bruylant, 2010.  
15

 Viz FORIERS, P. A. Les obligations. Tome 2. Le bureau étudiant de la Faculté de Droit de l’ULB: Bruxelles, 

2009, str. 3: "C’est que ces responsabilités requièrent toutes deux, en principe, un fait générateur qui consiste 

normalement en une faute, un dommage et un lien de causalité entre ce fait et le dommage." Rozlišování smluvní 

a mimosmluvní odpovědnosti je vlastní i francouzskému deliktnímu právu – srov. např. MALINVAUD, P. Droit 

des obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la Cour de cassation (LITEC), 2001, str. 227 a násl. 
16

 K pojmu "faute" se podrobně vyjadřuje Cornu, podle kterého jde o protiprávní akt, který předpokládá spojení 

(i) materiálního prvku (fr. élément matériel lequel peut consister en un fait positif – faute par commission – ou 

en une abstension – faute par omission), (ii) prvku protiprávnosti (fr. élément d’illicéité, la violation d’un 

devoir), a (iii) prvku morálního (fr. élément moral, élément d’imputabilité sous réserve de la théorie de la faute 

objective). Srov. CORNU, G. Vocabulaire juridique. 7. vydání. Paris : Presses Universitaires de France, 2005, 

str. 396, 397. 
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Při srovnávacím pohledu na úpravu odpovědnosti v českém, francouzském  

a belgickém právním řádu je patrné, že česká právní úprava (§ 420 a násl. OZ) nerozlišuje, 

zda škoda byla způsobena porušením povinnosti stanovené smlouvou či povinnosti 

mimosmluvní.
17

 Vzájemné prolínání smluvní a deliktní odpovědnosti může být otázkou 

s reálným praktickým dopadem, a to z hlediska dosahu porušení smluvních povinností. 

Poškozený C se dovolává porušení smluvně stanovené povinnosti B na základě smlouvy 

uzavřené mezi A a B. Tato situace bude možná výslovně řešena v rámci reformy 

francouzského deliktního práva vycházející z návrhu pracovní skupiny Catala/Viney  

(srov. článek 1342 CCF-CAT, která připouští, aby se C dovolal porušení smluvního závazku 

B, aniž by C byl stranou smlouvy mezi A a B. Navrhované legislativní řešení lze přivítat 

v tom smyslu, že smluvní strany by při plnění smlouvy měly brát v úvahu nejen vzájemné 

povinnosti vůči sobě samým, ale též vůči osobám třetím. Na smlouvě mezi dvěma subjekty 

může být navázána celá řada smluv, jejichž osud závisí právě na této plnění povinností  

dle původní smlouvy.
18

 

1.1.1 Protiprávní úkon / událost vyvolávající škodu 

O protiprávnosti hovoří nauka občanského, trestního i správního práva shodně tak,  

že o protiprávnost se jedná v případě, kdy chování fyzické či právnické osoby odporuje 

objektivnímu právu jako určitému okruhu obecně závazných právních norem (tj. jednání 

contra legem, in fraudem legis).
19

 Dlužno říci, že ačkoli nauka občanského práva běžně 

používá formulaci "deliktní odpovědnost", současný český občanský zákoník pojem "delikt" 

nezná a spokojuje se s formulací "porušení právní povinnosti" (srov. § 420 odst. 1 OZ).
20

 

Ačkoli deliktní odpovědnost nevzniká nepodmíněně přímo ze zákona, vždy je 

výsledkem naplnění jisté skutkové podstaty předvídané a definované zákonodárcem, který má 

za to, že jednání spadající do dané skutkové podstaty je natolik významné, že je třeba,  

aby bylo zvláště upraveno. Variabilita situací, v nichž se fyzické a právnické osoby nacházejí 

                                                           
17

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 59. 
18

 Otázkou je, jaký právní názor by zaujal soud ve věci žaloby, kterou by se poškozený domáhal náhrady škody 

na zdraví způsobené v situaci, kdy dodavatel zdravotnického materiálu uzavřel se zdravotnickým zařízením 

smlouvu o dodávce zdravotních pomůcek. Zdravotnické zařízení, které v očekávání dodávky naplánovalo 

harmonogram operací, nemohlo následně tento harmonogram dodržet, protože dodavatel zdravotních pomůcek 

se ocitl v prodlení s plněním dle smlouvy. Z důvodu odložení operačního zákroku vznikly na straně poškozeného 

pacienta (či jeho zdravotní pojišťovny) náklady, které lze považovat za škodu. Je tedy přípustný nárok pacienta 

na náhradu této škody přímo vůči dodavateli zdravotnického materiálu? 
19

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 387, JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část, 

zvláštní část. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 115. HENDRYCH, D. a kol. Správní právo : obecná část. 7. 

vydání. Praha : C. H. BECK, 2009, str. 448. 
20

 To nelze říci o novém občanském zákoníku, který s tímto pojmem pracuje jako se souborným názvem 

závazkových vztahů vzniklých porušením mimosmluvních povinností (srov. část čtvrtá NOZ, hlava III. nazvaná 

"Závazky z deliktů"). 
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či mohou nacházet je však natolik různorodá, že je vyloučeno, aby existovala skutková 

podstata vystihující každé konkrétní možné konání či naopak nekonání. Nápomocno je 

v tomto smyslu ustanovení § 415 OZ, podle kterého je každý povinen počínat si tak,  

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Lze tedy 

dovodit, že každé omisivní či omisivní jednání porušující tuto generální prevenční povinnost, 

je protiprávním úkonem a tedy předpokladem pro vznik odpovědnosti.
21

 Kromě generální 

prevenční povinnosti nelze opomenout ani speciální prevenční povinnost směřující 

k odvrácení škody, která již hrozí, kdy smyslem této povinnosti je minimalizace vzniklé 

škody.
22

 

 Generální prevenční povinnost v oblasti škody na zdraví může v konkrétních situacích 

klást značné nároky na její zachování ve smyslu přiměřené míry opatrnosti. Konkrétní 

hledisko přiměřené míry opatrnosti zákon neuvádí. Soudní praxe dovozuje, že nikdo nemá 

povinnost předvídat v budoucnosti jakýkoliv možný vznik škody.
23

 Belgická doktrína  

a judikatura shodně doplňují: "Pour que la méconnaissance d’une norme générale de 

prudence puisse constituer une faute, il ne faut pas seulement que le responsable puisse se 

voir imputer son comportement, il faut encore que la méconnaissance de cette norme 

générale de prudence ait rendu prévisible la survenance d’un dommage."
24

 

Existují situace z praxe, kdy požadavky předvídatelnosti jsou jednoznačně dány.  

Tak např. jízda cyklisty po zasněženém chodníku s pohybem chodců musí odpovídat velmi 

vysoké míře opatrnosti a cyklista musí vědět, že jeho počínání je v dané situaci nebezpečné  

a podle toho se musí zachovat a přizpůsobit jízdu podmínkám, v krajním případě jízdy zcela 

zanechat. Existují ale též situace, jejichž posouzení nemusí být z hlediska dodržení přiměřené 

míry opatrnost jednoznačné.
25

 Za důležité hledisko při posuzování přiměřené míry opatrnosti 

považuji zejména aspekt nebezpečnosti provozované činnosti či aktivity,  

při které došlo ke způsobení škody. Tak tedy bude jinak posouzena opatrnost bruslaře  

či cyklisty a jinak řidiče motorového vozidla, jehož aktivita je všeobecně vysoce nebezpečná. 

Dlužno dodat, že na přiměřenou míru opatrnosti není možno nahlížet prismatem 

přesně vymezené hranice oddělující správné a chybné chování. Rozumně jednající a opatrná 

osoba jedná v rámci požadavku přiměřené opatrnosti tehdy, pokud její chování je v mezích 

                                                           
21

 Shodně viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 389, 390. 
22

 Viz § 417 odst. 1 OZ. 
23

 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 43/2002 Sb. rozh. tr. 
24

 FORIERS, P. A., op. cit., str. 34. 
25

 Viz např. otázka posouzení zachování přiměřené míry opatrnosti z hlediska objektivního u řidiče, který v noci 

na silnici mimo území obce srazil a usmrtil vrávorajícího opilého chodce (rozhodnutí č. 43/2002 Sb. rozh. tr.). 
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rozhodnutí, která lze akceptovat jako rozhodnutí rozumné a přiměřené opatrné osoby.  

Lze hovořit o tzv. mezním posouzení (fr. appréciation marginale), k čemuž Foriers uvádí:  

"En réalité, il arrive fréquemment qu’en présence d’une situation complexe deux personnes 

normalement diligentes et prudentes peuvent avoir des diagnostics, et donc des 

comportements, différents, voir même opposés. C’est ce que l’on traduit, à tort ou à raison, 

par l’idée d’appréciation marginale, le défendeur à l’action en responsabilité se voyant 

reconnaître une certaine marge d’appréciation dans les limites des décisions raisonnables du 

bon père de famille, et seuls les comportements dépassant ces limites pouvant être 

sanctionnés."
26

 

Foriers upozorňuje též na časovou souvislost jednání odpovědné osoby a hodnocení 

tohoto jednání, které soud provádí a posteriori. Je podle něj třeba, aby soud vycházel 

z okolností daných ve chvíli, kdy k založení odpovědnosti mělo v daném případě dojít.  

Nelze požadovat, aby původce předvídal všechny skutkové okolnosti, které se teprve stanou 

("Par ailleurs, au moment où le comportement critiqué a été adopté, son auteur ne pouvait 

normalement pas avoir connaissance des événements postérieurs").
27

 

Zbývá dodat, že česká právní teorie občanskoprávní odpovědnosti odlišuje mezi 

předpoklady odpovědnosti protiprávní úkon a zavinění. Jinak řečeno, k tomu, aby bylo  

to či ono chování označeno jako protiprávní, není třeba, aby takové chování bylo zaviněné. 

Protiprávnost značí rozpor s objektivním právem a k protiprávnosti není třeba zavinění.
28

 

Uvedená konstrukce není výlučná. Frankofonní pojem "faute", který je vlastní jak belgickému 

tak francouzskému právu, lze v duchu tamní teorie vyložit jako spojení lidského chování, 

vědomí a vůle člověka a zároveň je tímto pojmem vyjádřen rozpor tohoto chování či jednání  

s objektivním právem.
29

 To potvrzuje Cornu, když uvádí, že pojem "faute" nutno vidět jako 

právem nedovolený akt (a tedy akt protiprávní), který předpokládá spojení  

(i) prvku materiálního spočívajícího v konání či nekonání (fr. un élément matériel, le fait 

originaire, faute par commission, faute par ommission), (ii) prvku protiprávnosti spočívajícím 

v porušení povinnosti stanovené zákonem nebo jiným pramenem práva (fr. un élément 

                                                           
26

 FORIERS, P. A., op. cit., str. 33. 
27

 Tamtéž, str. 32. 
28

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 390. 
29

 Tamtéž, str. 390. Viz také např. CARBONNIER, J. Droit civil. Tome 4. Les obligations. Paris : Presses 

Universitaires de France 2001 str. 402. 
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d’illicéité) a (iii) prvku morálního v podobě přičitatelnosti, která předpokládá existenci 

subjektu odpovědného za své jednání.
30

 

Lze tedy říci, že to, co se na první pohled může jevit jako nepochybně protiprávní, 

může ve skutečnosti odpovídat hlediskům přípustného chování v limitech přiměřené 

opatrnosti. De lege ferenda lze zmínit ustanovení § 2900 NOZ, podle kterého vyžadují-li to 

okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém 

konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví 

jiného. Mám za to, že takto formulovaná prevenční povinnosti napovídá soudům, jak hodnotit 

konkrétní chování subjektů práva v zákonem nespecifikovaných situacích. Ony okolnosti 

případu nebo zvyklosti soukromého života nejsou představovány jediným správným 

chováním či postupem. Jedná se o delimitaci určitého okruhu správných postupů a chování, 

která přestože sice mohou vést ke škodě, nenaplňují předpoklad protiprávnosti,  

a tedy nemohou zakládat odpovědnost dané osoby za vzniklou škodu. Vzhledem k tomu,  

že porušení právní povinnosti je třeba v řízení před soudem vždy dokazovat (na rozdíl  

od zavinění, které lze v jistých formách presumovat), nabývá tato problematika na důležitosti 

zejména pro poškozeného, který prokazuje, že právně stanovená prevenční nebo jiná 

povinnost byla v daném případě porušena. 

1.1.2  Škoda, škoda na zdraví, nemajetková újma 

 Škoda je jeden z právních pojmů, které občanský zákoník nijak nevymezuje. Zřejmě 

tak předpokládá, že jde o pojem natolik běžný, že jeho obsah nemusí být zákonem definován. 

Judikatura a doktrína občanského práva vymezuje pojem škody jako každou majetkovou, tj. 

hmotnou újmu či ztrátu, kterou lze objektivně vyjádřit v podobě určitého obecného 

ekvivalentu, tedy peněz.
31

 Z uvedeného vyplývá, že není-li možno vzniklou ztrátu definovat 

penězi, pak se dle současné právní úpravy nejedná o škodu ve smyslu § 420 a násl. OZ.  

S tím ovšem nekoresponduje všeobecně známá skutečnost, že v lidském životě nemusí dojít 

pouze k materiální škodě na majetku nebo na zdraví. Odhlédneme-li od bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, lze najít bezpočet situací, kdy poškozená věc má sama o sobě 

hodnotu velmi malou nebo zcela zanedbatelnou. Vlastník věci však k takovému předmětu 

                                                           
30

 Fr. un élément moral, d’imputabilité, volontaire, intentionnel auquel la loi attache divers conséquences 

juridique (viz CORNU, G. Vocabulaire juridique. 7. vydání. Paris : Presses Universitaires de France, 2005, str. 

397). K obsahu tohoto pojmu viz např. MALINVAUD, P. Droit des obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la 

Cour de cassation (LITEC), 2001, str. 240 a násl. 
31

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 398, 399. V rozhodnutí Nejvyššího soudu R 55/1971 byl pojem 

škody definován jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně 

vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi (a je tedy – nedochází-li k naturální restituci – napravitelná 

poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz). 
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může pociťovat velmi silný vztah (například jediná fotografie zemřelé osoby) a v případě 

poškození či zničení takovéto věci se tudíž cítí poškozen. Mám za to, že současné pojetí 

škody na tyto situace nedopadá a v nastíněném případě lze škůdci doporučit snad jen cestu 

ochrany osobnosti. Lze dovodit, že nemajetková újma je z hlediska občanského zákoníku 

nahrazována pouze v případech zvláště stanovených, tj. mimo jiné v rámci problematiky 

odškodnění bolesti a ZSU podle § 444 OZ a dále v rámci práva na ochranu osobnosti  

(§ 11 a násl. OZ). Tento stav souvisí dle mého názoru s koncepcí, ze které současný občanský 

zákoník vychází, a podle které nebyla náhrada nemajetkové újmy tématem prvořadého 

významu.
32

 

 Jak bylo výše uvedeno, platný občanský zákoník pojem škody nedefinuje. Na druhou 

stranu tento pojem dále klasifikuje, když ustanovení § 442 OZ rozlišuje: 

(i) skutečnou škodu (lat. damnum emergens), tj. škodu skutečnou, majetkovou 

újmu vyjádřitelnou v penězích, k níž došlo na základě kumulativního naplnění 

jednotlivých předpokladů vzniku obecné odpovědnosti za škodu, a která je 

vyjádřena jako to, co poškozenému z jeho majetku ubylo včetně toho,  

co musel poškozený vynaložit k navrácení předešlého stavu.
33

 

(ii) (ii) ušlý zisk (lat. lucrum cessans), tj. škoda v podobě penězi vyjádřitelného 

plnění, o který by se majetek poškozeného rozmnožil za předpokladu,  

že by nedošlo ke škodní události, kdy poškozený důvodně očekával, že určité 

skutečnosti nastanou, a v důsledku škodní události tyto skutečnosti nenastaly 

nebo nastaly jinak. 

Samostatnou pozornost si vyžaduje teoretické vymezení škody či újmy způsobené na 

zdraví a na životě. Považuji za vhodné též blíže terminologicky vymezit pojmy "škoda na 

zdraví", "újma na zdraví" a "nemajetková újma". Současný občanský zákoník používá termín 

"škoda na zdraví" hned na několika místech. Jedná se o ustanovení § 444 odst. 1 OZ 

v souvislosti s odškodněním bolesti a ZSU. Ustanovení § 445 odst. 1 OZ hovoří opět o škodě 

na zdraví, a to ve spojení s náhradou ztráty na výdělku poškozené osoby. Ustanovení § 444 

odst. 3 OZ používá v souvislosti s jednorázovým odškodněním pozůstalých výraz "škoda 

usmrcením" a "škoda na zdraví s následkem smrti". O škodě na zdraví je dále zmínka 

v ustanovení § 449 odst. 1 OZ, které upravuje náhradu účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením. 

                                                           
32

 Viz vyjádření ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila v pořadu ČT Hydepark vysílaném dne 10. 

listopadu 2011. Záznam je dostupný na internetových stránkách České televize http://www.ceskatelevize.cz.  
33

 Viz např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 20. listopadu 2000, sp. zn. IV. ÚS 548/99. 

http://www.ceskatelevize.cz/
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Domnívám se, že výrazy "škoda na zdraví" a další (zejm. "škoda usmrcením") nejsou 

dostatečně přiléhavé a nerespektují rozlišování újmy majetkové a imateriální ve smyslu výše 

uvedené doktrinální definice skutečné škody. Skupina nároků poškozeného upravená 

ustanovením § 444 a násl. OZ definuje nároky odpovídající majetkové újmě (např. náhradu  

za ztrátu na výdělku), kdy je zjevné, že v důsledku škodné události vznikly na straně 

poškozeného (nebo jeho zdravotní či komerční pojišťovny) náklady, které nyní poškozeného 

zatěžují nebo jej zkracují o příjmy, kterých by za běžných okolností dosáhnul. 

Na straně druhé stojí nároky jako jednorázové odškodnění pozůstalých  

nebo odškodnění bolesti a ZSU, které nelze přirovnávat ke snížení majetkové podstaty té či 

oné osoby. Jde o újmu imateriální či osobní jako protikladu ke škodě majetkové.
34

  

V té souvislosti hovoří doktrína nikoli o náhradě nemajetkové újmy, nýbrž o přiměřené 

reparaci (materiální satisfakci) či přiměřeném zadostiučinění.
35

 Pro účely poskytnutí náhrady 

(satisfakce) za tyto druhy újmy je třeba, aby byla újma kvantifikovatelná do podoby obecného 

ekvivalentu, tj. peněžní hodnoty, a aby tak byla alespoň v této formě nahraditelná.
36

 

S ohledem na výše uvedené lze doporučit, aby z hlediska terminologického došlo 

k oddělení škody na majetku na straně jedné zahrnující též majetkové dopady na poškozeného 

v důsledku škodní události na zdraví, a újmy nemajetkového charakteru na straně druhé,  

tj. nároky poškozeného, které nemají reálný dopad do majetkové sféry poškozeného,  

avšak nahrazují ztrátu natolik cenných duchovních statků, že zákon přiznává poškozenému 

nárok na zadostiučinění v penězích. 

S ohledem na terminologickou nejednotnost a nepřesnost současné právní úpravy 

souhlasím s úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, jehož terminologická 

koncepce je vybudována na pojmu "újma", a to v podobě újmy na jmění (škody) nebo 

nemajetkové újmy nahrazené v podobě peněžitého zadostiučinění. Obě tyto varianty jsou 

následně podřazeny pod jeden režim náhrady škody upravený ustanovením § 2894 a násl. 

NOZ. 

                                                           
34

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 402. 
35

 Tamtéž, str. 403. 
36

 Z hlediska čistě lidského a s přihlédnutím k paušálně stanoveným částkám podle ust. § 444 odst. 3 OZ, mohou 

výše uvedená doktrinální konstatování jen přinést útěchu pozůstalým po zemřelém poškozeném. Obtížně se lze 

vžít do situace účastníka řízení o zaplacení jednorázového odškodnění při usmrcení jeho potomka či rodiče, kdy 

je tento účastník nucen podstoupit již tak psychicky náročné soudní řízení, aby na jeho konci vyslechnul 

rozsudek o povinnosti škůdce uhradit částku 240.000,- Kč z titulu materiální satisfakce či přiměřeného 

zadostiučinění. V těchto a podobných případech se domnívám, že obecná úloha práva na náhradu újmy 

způsobené deliktním jednáním škůdce zde zcela selhává, neplní svou roli a může vést ke zklamání dotčených 

osob a jejich nedůvěře v právní řád jako celek. 
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1.1.3  Příčinná souvislost 

Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou je třetím 

z předpokladů vzniku občanskoprávní odpovědnosti. Z hlediska náhrady škody na zdraví je 

příčinná souvislost zajímavá z hlediska rozmanitosti skutkových okolností. V souladu 

s judikaturou Nejvyššího soudu lze konstatovat, že otázka příčinné souvislosti  

mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody je otázkou skutkovou a nikoli právní.
37

 

Teorie pak doplňuje, že předpoklad existence příčinné souvislosti (tzv. kauzálního nexu) je 

dán bez ohledu na to, zda jde o odpovědnost za zavinění či o odpovědnost objektivní. 

Podstatné pro praxi je rovněž to, že existenci příčinné souvislosti je nutno prokázat.
38

  

S tím souvisí i procesní stránka věci, kdy v případě příčinné souvislosti soud tuto souvislosti 

nevytváří, nýbrž ji zjišťuje.
39

 

 S otázkou příčinné souvislosti, tj. s otázkou, zda by ke škodě došlo, kdyby nedošlo 

k porušení právní povinnosti, úzce souvisí též to, do jaké míry je nutno existenci příčinné 

souvislosti postavit najisto. V tomto ohledu se judikatura shoduje s právní doktrínou,  

když shodně uvádějí, že nestačí pouhá pravděpodobnost příčinné souvislosti nebo okolnosti 

nasvědčující její existenci. Příčinná souvislosti musí být tedy žalobcem vždy prokázána.
40

 

Dlužno poznamenat, že zejména v případě škod způsobených v důsledku chybného jednání 

spočívajícího v jinak kvalifikované a odborné činnosti (typicky činnost operatéra), může být 

pro žalobce, který není profesionálem, takové prokazování dosti obtížné. Nelze se tak 

zpravidla obejít bez znaleckých posudků, na jejichž výsledku pak záleží posouzení 

skutkových otázek a tím též nepřímo vztah příčiny a následku. 

Zejména ve věcech náhrady za škody a nemajetkové újmy na zdraví přichází do úvahy 

situace nikoli jedné a zcela zjevné a osamoceně stojící příčiny, nýbrž celého komplexu příčin, 

kdy vzniklý následek může být dán několika možnými příčinami, z nichž na první pohled 

nemusí být patrné, která z nich má na tomto následku největší podíl.
41

 Soud, který má za úkol 

posoudit skutkové okolnosti vedoucí dle žalobce k odpovědnosti za způsobenou škodu, musí 

být z výše uvedeného komplexu příčin schopen identifikovat příčinu, která je pro vznik 

                                                           
37

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
38

 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. Občanský zákoník : komentář. Část I. 2. vydání. 

Praha : C. H. BECK, 2009, str. 1205. 
39

 POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním : praktická příručka. 

3. vydání. Praha : Linde, 2008, str. 19. 
40

 Viz rozhodnutí NS ze dne 25. listopadu 2003, sp. zn. 25 Cdo 168/2003. 
41

 Typická situace souvisí s provozem na pozemních komunikacích, kdy kromě chybného vyhodnocení situace 

(nedání přednosti v jízdě) jedním z účastníků, může být dále relevantní též otázka příčin stojících na straně 

ostatních účastníků (nevyhovující pneumatiky vozidla poškozeného, v důsledku kterých se brzdná dráha vozidla 

několikanásobně prodloužila, což vedlo ke střetu v podstatně vyšší rychlosti než by tomu bylo v případě nových 

zimních pneumatik). 
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odpovědnosti podstatná. Nejvyšší soud konstatoval, že zaviněné porušení pracovních 

povinností zaměstnancem nemusí být jedinou příčinou vzniku škody, musí však být jednou 

z příčin, a to příčinou důležitou, podstatnou a značnou. Nalézací soud je v té souvislosti 

povinen sledovat jen ty příčiny a následky, které jsou důležité pro odpovědnost za škodu.
42

 

Úkolem soudu je tedy identifikovat a eliminovat ty příčiny a následky, které jsou relevantní 

z hlediska funkcí občanskoprávní odpovědnosti. Nutno mít na paměti, že občanskoprávní 

odpovědnost je právním institutem nikoli samoúčelným, nýbrž má funkci reparační potažmo 

satisfakční, prevenční a bez pochyby též sankční. Zjištění odpovědnosti nejen identifikuje 

osobu škůdce, ale též je jím autoritativně určeno, že bylo jednáno v rozporu s objektivním 

právem. 

Je tedy třeba, aby soud identifikoval vzniklou škodu ve výše popsaném smyslu  

a dále vymezil její příčinu, tj. protiprávní úkon nebo zákonem kvalifikovanou škodní událost, 

která vzniku škody časově předcházela a věcně s ní souvisí.
43

 Takto ovšem může soud 

identifikovat hned několik relevantních příčin. Pak je v praxi postupováno podle zásady 

gradace příčinné souvislosti, tj. hledá se příčina, která je způsobené škodě bližší. Teoretické 

vymezení správného postupu zdá se být jednoduché. Praxe a její skutková rozmanitost však 

ukazují, že v mnoha případech je řetězec příčin natolik spletitý, že posouzení významnosti 

jednotlivých příčin není jednoduché. Příkladem budiž případ, kdy při ošetření pacienta  

ve zdravotnickém zařízení došlo k pochybení, které podle názoru pozůstalých bylo v příčinné 

souvislosti s pozdějším úmrtím poškozeného. Přestože postup lékařů nebyl zcela lege artis, 

soud konstatoval, že příčinou smrti nebyl postup lékařů, nýbrž septický šok vyvolaný 

bakteriální infekcí po prodělaném zánětu prstu, který u poškozeného proběhl ještě předtím, 

než byl poškozený do zdravotnického zařízení dopraven. Zbývalo posoudit, zda pochybení 

lékařů bylo takové závažnosti, aby šlo o jednu z několika příčin úmrtí poškozeného, která by 

zároveň byla příčinou důležitou, podstatnou a značnou, bez níž by k úmrtí pacienta nedošlo.
44

 

V praxi je tedy častým jevem, že určité jednání či určitá událost jsou spojovány 

s vzniklou škodou až tehdy, přistoupí-li k nim jednání nebo událost jiná, při nichž zpravidla 

dojde ke škodě. Otázkou je, jak daleko je možno takový řetězec příčin rozumně uvažovat. 

                                                           
42

 Viz rozhodnutí ze dne 21. února 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
43

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 408. 
44

 Viz rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2003, sp. zn. 25 Cdo 168/2003 
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Ačkoli by na první pohled mohlo být rozhodující hledisko časové (ve smyslu příčiny časově 

bližší), dle judikatury rozhoduje hledisko věcné souvislosti.
45

 

Je zřejmé, že nekonečnost kauzálního řetězce by vedla k nepřípustnému ukládání 

povinnosti k náhradě škody těm subjektům, jejichž jednání je od samotné škody natolik 

vzdálené, že nelze hovořit o právně relevantní, zásadní a důležité příčině vzniku škody. 

Hranice kauzálního řetězce stanovuje judikatura tak, že "příčinnou souvislost mezi jednáním 

škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem,  

za nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu."
46

 Za příčinu tedy nelze považovat to,  

co je následkem. Toto dle mého názoru platí pouze v případě, že jde o odpovědnost téhož 

škůdce. V případě, že následek, za nějž by odpovídal škůdce A, bude podkladem pro škodnou 

událost způsobenou škůdcem B, pak odpovědnosti B nic nebrání.
47

 

Vzhledem k absenci zákonné úpravy zásad posuzování příčinné souvislosti nezbývá 

než vycházet ze závěrů právní teorie. Judikaturou akceptována je tzv. teorie adekvátní 

příčinné souvislosti, která bere v úvahu to, že občanskoprávní odpovědnost je nejen 

odpovědností subjektivní, ale s ohledem na moderní vývoj lidské společnosti  

též odpovědností objektivní. Je tak třeba zkoumat, zda "protiprávní úkon nebo kvalifikovaná 

škodní událost jsou nejen podmínkami určité škody, nýbrž (zda) mají zároveň podle obvyklého 

(přirozeného) chodu věcí i podle obecné zkušenosti zpravidla – typicky generálně za následek 

způsobení této škody. Pouze takový protiprávní úkon či taková škodní událost jsou 

adekvátními, a tím právně významnými – relevantními příčinami škody, a tudíž dostatečnými 

důvody vzniku občanskoprávní odpovědnosti za ni."
48

 Zdůrazněno je hledisko předvídatelnosti 

závisející mimo jiné na postavení, poměrech a zkušenostech škůdce v době způsobení škody. 

Česká civilistika se shoduje se závěry belgické doktríny, podle nichž rozhoduje, jak by se 

                                                           
45

 Viz rozhodnutí NS R 21/1992: "hledisko časové souvislosti mezi porušením právních povinností škůdce a 

skutkovou událostí, z níž vznikla škoda, není samo o sobě rozhodující; věcná souvislost příčiny a následku je 

rozhodující, zatímco časová souvislost pomáhá při posuzování věcné souvislosti." 
46

 Ve zmíněném případě mělo dojít k úmrtí osoby v důsledku šokové reakce na zprávu o smrti jiné osoby. 

Dovolací soud uvádí, že takto definovaný kauzální řetězec není únosný a odpovědnost nemůže být neomezeně 

závislá na kauzalitě. Opak by znamenal "zákonu neodpovídající neúnosné ukládání povinnosti nahradit škodu" 

(viz rozhodnutí NS R 7/1979). 
47

 Lze uvažovat případ škody na zdraví způsobené škůdcem A (neopatrná jízda cyklisty, v důsledku které 

protijedoucí cyklista vyjede z cyklostezky na silnici, kde jej srazí a usmrtí řidič motorového vozidla, který 

v důsledku nerespektování nejvyšší povolené rychlosti a nepřizpůsobení jízdy podmínkám situace nestačí na 

vzniklou situaci včas zareagovat. V popsaném případě bude nezbytné určit míru odpovědnosti každého ze 

škůdců samostatně a výše uvedené vyloučení odpovědnosti založené na následku se zde tedy neuplatní. 
48

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2011, sp. zn. 28 Cdo 3471/2009 nebo nález Ústavního 

soudu ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05. 
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v dané situaci zachovala rozumná a rozumně předvídající právnická či fyzická osoba  

(fr. l’homme prudent et diligent).
49

 

1.1.4  Zavinění 

Zavinění jako jeden z předpokladů vzniku odpovědnosti stojí za povšimnutí s ohledem 

na existence řady odpovědnostních vztahů, jejichž vznik je umožněn i bez jeho přítomnosti. 

V souvislosti s vývojem moderních technologií, výrobních procesů a provozů došlo 

k narušení klasické koncepce odpovědnosti, podle které lze odpovědnost v ryzím pojetí chápat 

jako prevenci a zároveň sankci za zaviněné jednání rozporné s objektivním právem vedoucí 

ke vzniku škody.
50

 Užitečnost a prospěch mnoha lidských činností jsou často pouze 

jednostranné, což dobře demonstruje například všeobecně rozšířené provozování dopravních 

prostředků. Používáním motorového vozidla vzniká prospěch jeho provozovateli, popř. řidiči, 

ale těžko už okolním chodcům, cyklistům či životnímu prostředí. Na tyto situace právo 

správně reaguje úpravou zvláštních druhů odpovědnostních vztahů, kdy zavinění není nebo 

nemusí být předpokladem jejich vzniku, což zvyšuje ochranu poškozených subjektů v tom 

smyslu, že tito nemusí zavinění prokazovat.
51

 

 V souladu s ustálenou definicí doktríny občanského (a dále například též trestního) 

práva lze zavinění definovat jako "psychický, tj. vnitřní, vztah odpovědného subjektu k jeho 

vlastnímu úkonu, který se příčí objektivnímu právu, tj. k jeho protiprávnímu úkonu, jakož i ke 

škodě jako ke způsobenému následku tohoto protiprávního úkonu."
52

  

Jde tedy o kumulativní spojení prvku znalostního (vím, že svým jednáním jednám v rozporu 

s objektivním právem, jehož znalost se presumuje) a dále prvku volního (chci způsobit mnou 

předpokládaný následek, popř. s jeho způsobením jsem srozuměn). V závislosti na výše 

uvedeném definovala teorie občanského práva dvě základní formy zavinění, tj. úmysl (dolus) 

a nedbalost (culpa). Pro potřeby této práce postačí uvést, že tyto formy zavinění lze dále 

rozlišovat v těchto podobách neboli stupních: 

 úmysl 

                                                           
49

 Dlužno dodat, že civilistické teorie příčinné souvislosti pojednávají též např. o teorii podmínky (conditio sine 

qua non), v jejímž centru stojí otázka příčinné souvislosti mezi protiprávním úkonem a škodou jen tehdy, pokud 

by škoda z tohoto protiprávního úkonu nenastala. Blíže o této teorii viz JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné 

: obecná část, zvláštní část. 2. vydání. Praha : Leges, 2010. 
50

 K trendu postupného rozšiřování případů objektivní odpovědnosti viz např. MALINVAUD, P. Droit des 

obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la Cour de cassation (LITEC), 2001, str. 219. 
51

 Viz např. odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (§ 427 a násl. OZ), kde je 

jediným exoneračním důvodem možnost, že provozovatel dopravního prostředku prokáže, že škodě nemohlo být 

zabráněno, ani vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. 
52

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 413. JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní 

část. 2. vydání. Praha : Leges, 2010. 
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o přímý (dolus directus), tj. situace, kdy odpovědný subjekt věděl,  

popř. předvídal, že škodu může způsobit a navíc ji způsobit chtěl; 

o nepřímý (dolus eventualis), tj. situace, kdy odpovědný subjekt věděl,  

popř. předvídal, že škodu může způsobit a zároveň byl srozuměn s možností 

jejího způsobení v případě, že by k ní skutečně došlo; 

 nedbalost 

o vědomá (culpa luxuria), tj. situace, kdy odpovědný subjekt sice předmětnou 

škodu způsobit nechtěl a nebyl s ní srozuměn, ale zároveň si byl vědom toho, 

že škoda v důsledku jeho jednání může vzniknout a bez přiměřených důvodů 

spoléhal, že ke škodě nedojde;
53

 

o nevědomá (culpa negligentia), tj. situace, kdy odpovědný subjekt nechtěl 

předmětnou škodu způsobit ani s jejím způsobením nebyl srozuměn a ani 

nevěděl, že ji způsobit může, ačkoli to s přihlédnutím k okolnostem a svým 

osobním poměrům vědět měl a mohl, tj. na základě svého postavení  

(např. řidiče, cyklisty, operatéra, advokáta) si vznik možné škody měl 

představit a tuto škodu tak předvídat a v konečném důsledku jejímu vzniku 

zcela zabránit.
54

 

                                                           
53

 Problematice vědomé nedbalosti se podrobněji věnuje například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 

2009, sp. zn. 8 Tdo 250/2009, které ačkoli bylo vydáno trestním senátem, názorně demonstruje požadavek 

vědomosti vzniku škody. V dané věci došlo k odsouzení pachatele pro trestný čin ublížení na zdraví podle 

ustanovení § 221 odst. 1, 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v tehdy platném znění, a to za skutek 

spočívající v útoku na poškozeného, k němuž došlo při hádce se na schodišti bytového domu, kdy obviněný 

srazil poškozeného ze schodů, čímž poškozenému způsobil zranění spočívající v tržné ráně v týlní krajině 

uprostřed a vpravo, v naznačeně pruhovitých oděrkách na hřbetě nosu, v tříštivé zlomenině 7. krčního obratle, ve 

zlomenině oblouku šestého krčního obratle a ve zhmoždění krční míchy, kterým poškozený i přes okamžitou 

hospitalizaci podlehl. K otázce formy zavinění obviněného se Nejvyšší soud zabýval vědomou nedbalostí, která 

"je budována na vědomí možnosti vzniku následku, což je schopnost pachatele rozpoznat a zhodnotit okolnosti, 

které vytvářejí možné nebezpečí pro zájem chráněný trestním zákonem. Při vědomé nedbalosti pachatel ví, že 

může způsobit následek trestného činu, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že takový následek nezpůsobí. 

Nechce ho způsobit, ani s ním není srozuměn." Pro posouzení formy zavinění tak bylo rozhodující, zda obviněný 

věděl, že poškozený již před útokem dlouhodobě trpěl onemocněním páteře spočívajícím v jejím postupném 

tuhnutí, a tedy zda se obviněný mohl důvodně domnívat, že pád poškozeného ze schodů bude mít pro 

poškozeného vážné následky. V té souvislosti poukázal Nejvyšší soud též na ustálenou judikaturu, podle které 

"zavinění obviněného nemusí směřovat ke konkrétní těžké újmě na zdraví, k níž skutečně došlo, a ke smrti vzniklé 

z uvedených konkrétních příčin, postačí, že směřovalo k těžké újmě jakéhokoliv druhu, potažmo ke smrti 

jakýmkoliv způsobem, pokud takové těžší následky jeho jednání mohly reálně vzniknout". 

 
54

 Viz například rozsudek NS ze dne 28. února 2006, sp. zn. 25 Cdo 861/2004, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil 

k problematice nevědomé nedbalosti jako formy zavinění při způsobení škody na zdraví v důsledku dopravní 

nehody vedoucí k poškození zdraví jednoho z jejích účastníků. Na straně provozovatele předmětného 

motorového vozidla, v rámci jehož provozu k dopravní nehodě došlo, označeného v předmětné věci jako 

žalovaný 1) bylo shledáno zavinění ve formě nevědomé nedbalosti spočívající v nezabránění užívání služebního 

vozidla svým zaměstnancem i po ukončení pracovních cest včetně nezabránění půjčování vozidla rodinným 

příslušníků zaměstnanců, a tím porušení ust. § 427 ve spojení s § 430 odst. 1. V odůvodnění rozsudku se uvádí: 

"Z hlediska ustanovení § 430 odst. 1 věty druhé OZ tak k naplnění podmínky nedbalosti postačuje nedbalost 

nevědomá, která představuje psychický vztah provozovatele k zákonem předvídanému následku, jímž je možnost 

zneužití jeho dopravního prostředku, a která je charakteristická tím, že provozovatel nechtěl, aby dopravní 
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Protože občanský zákoník tyto formy a stupně zavinění nijak nevymezuje, je třeba 

vycházet z norem trestněprávních.
55

 Zavinění lze charakterizovat jako nezbytný předpoklad 

vzniku subjektivního odpovědnostního vztahu, kdy zavinění zahrnuje ostatní předpoklady 

odpovědnosti, tj. vzniklou škodu, protiprávní úkon a příčinnou souvislost mezi nimi.  

Jak poznamenává učebnice občanského práva Univerzity Karlovy v Praze, není zavinění  

bez protiprávnosti, což neplatí naopak, poněvadž lze si představit protiprávnost bez zavinění 

(například při nedostatku věku nebo duševní poruše).
56

 Toto souvisí se sankční povahou 

odpovědnostního vztahu jako jisté formy nápravy za porušení norem objektivního práva. 

Nelze tedy sankcionovat porušení práva tam, kde dotčený subjekt není objektivním právem 

považován za způsobilého nést odpovědnost za své jednání, jinak řečeno není odpovědnosti 

tam, kde chybí deliktní způsobilost.
57

 

Z hlediska odpovědnosti za škodu na zdraví považuji za důležité blíže se věnovat 

problematice formy zavinění spočívající v nedbalostním jednání a s tím souvisejícím 

rozlišování vědomé a nevědomé nedbalosti.
58

 Jak bylo výše uvedeno, rozdíl mezi oběma 

stupni nedbalosti spočívá v předvídání možnosti vzniku škody a tedy vědění, zda ke škodě 

v daném případě mohlo dojít. V případě vědomé nedbalosti je pak třeba definovat ony 

"přiměřené důvody". Teorie občanského práva k této otázce uzavírá, že východiskem 

posuzování přiměřených důvodů je hledisko objektivní, tj. hledisko chování a jednání 

nezávislé na subjektivních vlastnostech škůdce a odpovídající chování a jednání každé 

rozumně se chovající osoby v určité situaci a za daných okolností (viz výše pojetí belgického 

práva – l’homme diligent et prudent, bon père de famille).
59

 De facto jde o kombinaci dvou 

hledisek, a to (i) hlediska objektivního, tj. otázky, jak by se zachovala každá rozumně 

uvažující fyzická či právnická osoba, a (ii) hlediska subjektivního v podobě individuální 

                                                                                                                                                                                     
prostředek byl zneužit, a ani o jeho zneužití nevěděl, případně že nevěděl, že způsob jeho zajištění, který zvolil, 

není dostačující a zneužití prostředku v době jeho nepřítomnosti umožňující, ačkoliv to vzhledem k 

okolnostem a ke svému postavení či osobním poměrům vědět měl a mohl. Ve shora popsaných případech 

svěření vozidla zaměstnanci pak zavinění provozovatele nelze bez dalšího spatřovat již v tom, že vozidlo 

zaměstnanci vůbec svěřil, případně že mu umožnil parkovat s ním mimo provozovnu. Provozovatel může vozidlo 

proti zneužití stěží zajistit účinnějším způsobem, než zákazem používání vozu k soukromým účelům, které je 

sankcionovatelné, a je tedy předpoklad, že zaměstnanec jej bude respektovat." 
55

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 415. S tím souvisí otázka, do jaké míry je vhodné, aby 

občanské právo, jehož výchozími hodnotami je svoboda lidské vůle a lidského rozvoje, jakož i respektování 

těchto hodnot ze strany ostatních, vycházelo z norem práva trestního, které ač má i jiné funkce, sleduje 

především potrestání pachatele a ochranu společnosti před závažnými útoky na hodnoty chráněné trestním 

právem. 
56

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 414. 
57

 Absencí deliktní způsobilostí není vyloučena odpovědnost osob, které jsou povinny určitým způsobem 

dohlížet na chování a jednání osob deliktně nezpůsobilých, což současná právní úprava řeší v rámci 

odpovědnosti za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání (§ 422 OZ). 
58

 Právě nedbalost zřejmě bude nejfrekventovanější formou zavinění v soudních řízeních o náhradu škodu na 

zdraví. 
59

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 416. 



 

23 
 

situace (např. pohybu motorového vozidla na namrzlé vozovce lemované alejí vzrostlých 

stromů řízeného osobou, která ačkoli ví, že za tmy špatně vidí, přesto podnikne cestu,  

při které dojde k dopravní nehodě vedoucí ke škodě na zdraví). Takto stanovené hledisko 

míry opatrnosti (tzv. depersonalizace hodnocení s přihlédnutím k tzv. konkrétnosti 

objektivního měřítka) lze považovat za jediné spravedlivé, protože nehodnotí individuální 

vlastnosti odpovědného subjektu, ale hodnotí všeobecnou míru opatrnosti z hlediska 

konkrétně nastaveného skutkového děje, a to s ohledem nejen na ochranu zájmů vlastních,  

ale též zájmů cizích (např. zájmu na ochraně života chodce pohybujícího se na okraji 

vozovky).
60

 

Dlužno doplnit, že korektivem výše uvedeného hlediska objektivní míry opatrnosti je 

nepochybně též hledisko postavení, zkušeností a schopností škůdce. Jde tak v podstatě  

o zúžení okruhu rozumně se chovající osoby tehdy, byl-li škůdce ve  zvláštním postavení 

odpovídajícím jeho profesní kvalifikaci, zkušenostem a schopnostem (např. profesionální 

řidič nákladního vozidla, lékař, soudce či podnikatel). Taková osoba je pak povinna předvídat 

možnou škodu a odvracet ji v míře větší než je tomu u subjektů jiných. 

V případě nevědomé nedbalosti platí výše uvedené co do okolností, za nichž ke škodě 

došlo a co do osobních poměrů škůdce.
61

 Domnívám se, že nevědomá nedbalost končí tam, 

kde začíná tzv. náhoda v právním smyslu, tj. v okamžiku, kdy možnost uvědomění si hrozby 

vzniku škody je natolik zanedbatelná, že nemůže jít ani o případ nevědomé nedbalosti. 

V souladu se zásadou casum sentit dominus pak případná škoda zatěžuje poškozeného.
62

 

Problematiku oddělení nevědomé nedbalosti a náhody považuji za důležitou a do značné míry 

dvojsečnou. Na jedné straně se de facto jedná o možnost, jak vyloučit odpovědnost a tedy 

pozitivní prvek na straně potenciálního škůdce, na straně druhé platí totéž na straně 

poškozeného, který by v případě klasické subjektivní odpovědnosti byl povinen zavinění 

prokazovat. 

 Význam forem a stupňů zavinění v praxi 

 Jak poškozeného, tak škůdce bude v soudním řízení problematika zavinění zajímat. 

Výše podaný teoretický výklad je tedy vhodné doplnit uvedením konkrétních situací,  

kdy a jak se forma a stupeň zavinění projeví v soudní praxi. Z hlediska formy zavinění jde 
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 Shodně viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 417. 
61

 Tamtéž, str. 418. 
62

 Tamtéž, str. 418. 
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zejména o skutečnost, že právo na náhradu škody podléhá jiným promlčecím lhůtám 

v závislosti na tom, zda byla škoda způsobena jednáním úmyslným či nedbalostním.
63

 

 Dříve než bude podána žaloba na náhradu škody, by poškozený, resp. jeho právní 

zástupce, měl posoudit, zda a jak je konkrétní odpovědnostní vztah upraven z hlediska forem 

zavinění. Ačkoli je otázka právního posouzení věci otázkou především pro soud, případná 

žaloba na náhradu škody způsobené jednáním proti dobrým mravům by jistě neměla 

obsahovat tvrzení o nedbalostním jednání, z něhož vytýkaná škoda vznikla. 

 Forma zavinění má dopad též na procesní postavení poškozeného jako žalobce. 

Zatímco úmysl se nikdy nepředpokládá a naopak vždy prokazuje, u nedbalosti nutno zmínit 

následující. Obecná odpovědnost za škodu podle ustanovení § 420 OZ počítá  

s tzv. domněnkou zavinění, a to konkrétně ve formě nevědomé nedbalosti (§ 420 odst. 3 OZ), 

kdy se odpovědnosti zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil, tj. že na jeho straně není 

dána ani nevědomá nedbalost. Jde o tzv. exkulpační systém, kdy žalovaný prokazuje,  

že škodu nezavinil a že škoda vznikla například v důsledku jednání jiné osoby, náhody  

či samotného poškozeného.
64

 Takto nastavený systém presumpce nevědomé nedbalosti 

považuji za příliš přísný zejména s ohledem na povinnost žalovaného (tj. procesního subjektu, 

který soudní řízení nezahájil) prokazovat neexistenci nevědomé nedbalosti, což v konkrétním 

případě může vést k náročnému dokazování pomocí znaleckých posudků, svědeckých 

výpovědí a jiných důkazních prostředků. Složité postavení žalovaného shledávám zejména 

v případech, kdy žalovaný argumentuje náhodou v právním smyslu a musí prokazovat, že 

neměl reálnou možnost předvídat či vědět o hrozbě vzniku škody v konkrétním případě a 

s přihlédnutím ke svým osobním poměrům, profesní kvalifikaci či osobním zkušenostem. Na 

straně druhé rozumím snaze o usnadnění procesního postavení poškozeného, který by při 

povinnosti prokazovat i nevědomou nedbalost často právě na této podmínce ztroskotal. 

 Forma zavinění má význam i v případě rozhodování soudu o rozsahu náhrady škody. 

Lze poukázat zejména na ustanovení § 442 odst. 3 OZ.
65

 Náhrada škody způsobené úmyslně 

nemůže být soudem moderována v intencích ustanovení § 450 OZ. Za nedostatek současné 

právní úpravy považuji, že výše náhrady za "škodu usmrcením" (§ 444 odst. 3 OZ) 

                                                           
63

 Podle ustanovení § 106 odst. 1 OZ se právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený 

dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Odstavec druhý citovaného ustanovení pak stanovuje tříletou 

objektivní promlčecí lhůtu běžící ode dne, kdy došlo ke škodní události, která se mění na lhůtu desetiletou 

v případě úmyslného způsobení škody. Dlužno dodat, že právo na náhradu škody na zdraví se promlčuje pouze 

ve dvouleté promlčecí lhůtě subjektivního charakteru. Blíže k otázce promlčení práva na náhradu škody na 

zdraví viz kapitolu 3.1 níže. 
64

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 452. 
65

 Škoda způsobená úmyslným trestným činem s majetkovým prospěchem. 
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nezohledňují skutečnost, zda smrt dotčené osoby byla způsobena úmyslným či nedbalostním 

jednáním.
66

  

Rozdíly jednotlivých stupňů zavinění lze vidět v již zmíněné moderaci výše náhrady 

škody podle ustanovení § 450 OZ nebo též v případě společné odpovědnosti (tzv. plurality 

škůdců), kde stupeň zavinění může být podstatný pro upuštění od výchozí koncepce solidární 

odpovědnosti.
67

 

  

                                                           
66  

Není tak zohledněna závažnost jednání škůdce, která bude zcela jiná ve srovnání úmyslného jednání 

s jednáním naplňujícím například pouze nevědomou nedbalost. Případný argument o možnosti využití 

moderačního práva soudu podle ustanovení § 450 OZ v případě smrti poškozeného způsobené nedbalostním 

jednáním není na místě, neboť nedostatečná výše odškodnění by po snížení patrně ztratila na významu. 
67

 Naopak jako solidárně odpovědné za škodu na zdraví shledal Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. srpna 2002, 

sp. zn. 25 Cdo 2126/2000, skupinu útočníků, kteří při předem plánovaném útoku na jinou fyzickou osobu 

způsobili této osobě újmu na zdraví v podobě zlomeniny loketní kosti vpravo, pohmoždění levého zápěstí a 

oděrky levé strany hrudníku s následnou pracovní neschopností, aniž by však civilní či trestní soudy přesně 

identifikovaly útočníka, který uvedené zranění způsobil. Na podporu solidární odpovědnosti dovolací soud 

argumentoval psychickým stavem, a tedy zaviněním všech útočníků nejen k vlastnímu jednání, ale též k jednání 

ostatních osob účastnících se na vzniku škody "vzniklé v příčinné souvislosti i s protiprávním jednáním těch, 

kteří svým počínáním bezprostředně škodný následek nevyvolali, jestliže přesto přispěli podstatným způsobem ke 

vzniku škody; společná odpovědnost není přitom vyloučena tím, že nelze jednoznačně určit podíl jednotlivých 

škůdců na dosažení celkového výsledku (na vzniku škody)". Protiprávnost ostatních členů útočící skupiny byla 

dovozena v porušení všeobecné prevenční povinnosti založené ustanovením § 415 OZ. 
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1.2 Základní principy odpovědnosti za škodu na zdraví podle belgického a 

francouzského právního řádu 

Jak bylo výše uvedeno, belgická i francouzská úprava občanskoprávní odpovědnosti 

odlišuje odpovědnost smluvní (fr. responsabilité contractuelle) od odpovědnosti 

mimosmluvní, tj. deliktní (fr. responsabilité délictuelle, extra-contractuelle nebo též 

responsabilité aquilienne), jejichž souběh je z principu vyloučen.
68

 Výchozí ustanovení 

deliktní odpovědnosti podle CCB a CCF, tj. články 1382 a 1383, jsou v obou právních řádech 

totožné a jejich znění odpovídá původnímu znění ze dne 19. února 1804. Článek 1382 

CCB/CCF (fr. tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui 

par la faute duquel il est arrivé à le réparer) stanoví, že vznikne-li z jednání či chování 

člověka škoda druhému, pak taková škoda musí být nahrazena tím, kdo vznik škody zavinil. 

Společnými předpoklady vzniku odpovědnostního vztahu jsou, stejně jako v české právní 

úpravě, existence zaviněného protiprávního úkonu (fr. tout fait quelconque fautif), vzniku 

škody (fr. un dommage) a příčinné souvislosti mezi zaviněným protiprávním úkonem  

a vzniklou škodou (fr. lien de causalité).
69

 Článek 1383 CCB/CCF pak stanoví, že každý je 

odpovědný nejen za škodu způsobenou svým úmyslným jednáním, ale též za škodu 

způsobenou svou nedbalostí a neopatrností (fr. chacun est responsable du dommage qu’il a 

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence).
70

 

Ačkoli základním východiskem je i zde odpovědnost subjektivní (fr. responsabilité 

pour faute) vyžadující existenci zavinění, belgické i francouzského právo obsahuje řadu 

domněnek zavinění potažmo existence protiprávního úkonu (fr. présomptions de faute),  

a to vyvratitelných či nikoli (fr. présomptions refragables ou irréfragables), což v souhrnu 

vytváří systém relativní či absolutní objektivní odpovědnosti.
71

 Ta vychází z koncepce 

prospěšné avšak rizikové činnosti související s vědeckotechnickým pokrokem posledních 

staletí a je představována tzv. teorií rizika (fr. théorie du risque, théorie du risque profit), 

která podle P. Van Ommeslaghe vylučuje požadavek prokázaného zaviněného protiprávního 

úkonu tam, kde škoda u třetích osob vzniká v důsledku rizikové činnosti.
72, 73
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 Viz čl. 1146 až 1155 CCB/CCF a čl. 1382 a násl. CCB/CCF. K principu vyloučení souběhu obou forem 

odpovědnosti srov. MALINVAUD, P. Droit des obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la Cour de cassation 

(LITEC), 2001, str. 226, 227. 
69

 CORNU, G. Vocabulaire juridique. 7. vydání. Paris : Presses Universitaires de France, 2005, str. 632. 
70

 K pojmům "fait", "négligence", "imprudence" viz CORNU, G. Vocabulaire juridique. 7. vydání. Paris : 

Presses Universitaires de France, 2005, str. 393, 462, 599. Pojem "négligence" dobře vystihuje Cornu, když 

konstatuje: "faute non intentionnelle consistant à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir". 
71

 Viz například čl. 1384 až 1386 CCB. 
72

 P. Van Ommeslaghe: "…Celui qui a crée une activité génératrice de risques doit en supporter les 

conséquences à l’égard des tiers victimes de cette activité, et ce qu’il y ait ou non faute dans son chef. Il en est 
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Nosný pojem deliktní odpovědnosti "zaviněný protiprávní úkon" (fr. faute) nelze 

slučovat s dalším předpokladem vzniku odpovědnostního vztahu, tj. se škodou. Slučování 

těchto předpokladů zastávala část doktríny, která ve snaze přiblížit kontraktní a deliktní 

odpovědnost vyslovila názor, že článek 1382 CCB/CCF je vlastně prevenční povinností  

(fr. obligation d’abstention de ne pas porter atteinte à l’intégrité physique ou patrimoniale 

d’autrui). Existence zaviněného protiprávního úkonu pak byla dovozena z pouhého porušení 

této povinnosti, čímž de facto došlo ke sloučení předpokladu škody a protiprávního úkonu jí 

předcházejícího.
74

 Tato koncepce byla belgickým Kasačním soudem odmítnuta 

s odůvodněním, že pouhá skutečnost, že došlo ke škodě, nemůže být sama o sobě důvodem 

pro existenci protiprávního zaviněného úkonu ve smyslu článků 1382 a 1383 CCB/CCF  

(fr. le seul fait de causer un dommage à autrui n’est pas en soi constitutif de faute au sens des 

articles 1382 et 1383 du Code civil).
75, 76

 

1.2.1 Zaviněný protiprávní úkon – le fait générateur de responsabilité – la faute 

aquilienne 

Zaviněný protiprávní úkon (fr. faute aquilienne) předpokládá stejně jako v českém 

právu dosažení deliktní způsobilosti a tedy schopnosti dopustit se deliktního chování  

(fr. capacité aquilienne). Za zmínku stojí, že deliktní způsobilost není omezena žádnou 

objektivně stanovenou věkovou hranicí, nýbrž je posuzována vždy individuálně 

s přihlédnutím k okolnostem případu. Foriers upozorňuje, že orientační věkovou hranicí 

                                                                                                                                                                                     
ainsi, par exemple, en cas d’exploitation de mine". Dlužno dodat, že belgická doktrína tuto teorie nepřijímá bez 

výhrad, když sám P. Van Ommeslaghe kritizuje její neúměrně přísný dopad na vědeckotechnický výzkum a 

vývoj: "Cette théorie est peu favorable au progrès technique et engendre au contraire l’immobilisme social : 

quel est l’individu qui va encore se risquer à prendre des initiatives nouvelles s’il sait que, malgré toutes les 

précautions qu’il pourrai prendre, il sera tenu pour responsable du moindre préjudice que son activité même 

pourrait causer ? (exemple : en matière de développement de produits chimiques et pharmaceutiques)." 

S ohledem na neúměrnou přísnost teorie rizika byla tato koncepce odmítnuta jako obecná koncepce 

odpovědnosti za škodu a pro její aplikaci je nutná výslovná právní úprava, kterou najdeme například v oblasti 

pracovního zákonodárství, škod způsobených důlní činností, leteckou dopravou, distribuce energií, atd., a to 

konkrétně v právních předpisech jako: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; les lois sur les mines, 

minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919, atd. 
73

 V podobném duchu se vyjadřuje též česká doktrína poukazující na pokračující vědeckotechnický rozvoj, který 

ruku v ruce přináší také "zvýšené riziko vzniku závažných škod na zdraví, životě, na majetku i na přírodě a 

životním prostředí, které nelze plně zvládnout ani při vynaložení veškeré odborné péče, a kdy důkaz o zaviněném 

protiprávním úkonu škůdce, resp. odpovědného subjektu, a někdy dokonce důkaz o příčině vzniklé škody vůbec 

by byl pro poškozeného obtížný, popř. vůbec nemožný."- viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 384. 
74

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 7. 
75

 Cass. 3 mai 1958, Pas., 1958, I, 972. 
76

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 27. Viz též např. rozhodnutí belgického Kasačního soudu (Arrêt du 19 juin 2007 

P.2007.201.N): "La Cour vérifie uniquement si le juge, des faits et des circonstances constatés par lui, ne déduit 

pas de ces fait des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur 

fondement, d’aucune justification et s’il ne viole pas les notions de faute, de dommage et de lien de causalité." 

Předpoklady vzniku odpovědnostního vztahu je třeba podle závěrů belgického Kasačního soudu posuzovat jako 

otázky skutkové, které v dovolacím řízení mohou být znovu posuzovány pouze do té míry, zda nižší soudy 

dovodily takové důsledky, které souvisejí s jednotlivými předpoklady, a tím správně vyložily právní pojmy 

protiprávního úkonu, škody a příčinné souvislosti. 
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uváděnou v judikatuře je věk sedmi let dítěte.
77

 Dovodí-li soud v konkrétním případě 

nedostatek rozpoznávací a rozlišovací schopnosti dítěte (fr. capacité de discernement),  

pak je třeba posoudit, zda není dána odpovědnost rodičů, popř. jiných osob, do jejichž péče 

bylo dítě svěřeno (článek 1384 alinéa 2 CCB/CCF).
78

 Dlužno dodat, že ochrana poškozených, 

kteří utrpěli škodu v důsledku útoku osoby bez rozpoznávací nebo rozlišovací způsobilosti, 

které nejsou v péči jiné osoby, zajistil belgický zákonodárce prostřednictvím článku 1386bis 

CCB, podle kterého v případě škody způsobené jednáním osoby duševně choré, vážně 

mentálně nevyrovnané a tím neschopné ovládat své jednání, může soud takovéto osobě uložit 

povinnost nahradit škodu až do výše, do které by bylo možno rozhodnout o náhradě škody 

v případě osoby s plnou rozpoznávací a ovládací schopností. V takovém případě rozhoduje 

soud na základě ekvity s přihlédnutím k okolnostem a poměrům stran.
79

 

Lze konstatovat, že český ani francouzský občanský zákoník takové ustanovení 

neobsahuje, což může snižovat úroveň ochrany poškozeného, který utrpí například závažnou 

škodu na zdraví ze strany osoby stižené duševní poruchou neschopné ovládnout své jednání  

a posoudit jeho následky v případě, že neexistuje jiná osoba, která by nad takovou osobu měla 

povinnost zachovávat dohled. Na okraj lze dodat, že aplikace článku 1386bis CCB byla 

belgickým Kasačním soudem vyloučena v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu 

v důsledku infarktu myokardu, tj. porušení zdraví jinak nesouvisejícího s duševním stavem 

člověka.
80

 

 Kromě příčetnosti jednající osoby je předpokladem vzniku odpovědnosti též svoboda 

vůle jednajícího (fr. la volonté libre). Aniž by český právní řád tuto podmínku zmiňoval,  

lze konstatovat, že jednání člověka v právním smyslu nelze spatřovat tam, kde není dostatek 

svobodné vůle jednajícího (např. násilné vedení ruky, vážně míněná hrozba násilím, apod.). 

S problematikou svobody vůle lidského jednání může souviset též problematika okolností 

vylučujících protiprávnost (fr. faits justificatifs), jejichž výčet belgické občanské právo 

nepovažuje za taxativní, a řadí zde například nutnou obranu (fr. légitime défense), jednání 
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 FORIERS, P. A. op. cit., str. 28. 
78

 Shodně viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 467. 
79 Article 1386bis du CCB: "Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de 

déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à 

autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le 

contrôle de ses actes. Le juge statue selon l'equité, tenant compte des circonstances et de la situation des 

parties". Použití citovaného ustanovení CCB je toto v praxi předmětem diskusí, a to zejména s ohledem na 

možnost soudu samostatně posoudit okolnosti případu a poměry škůdce i poškozeného, což vede k vydávání 

soudních rozhodnutí, mezi nimiž lze jen těžko hledat systematické souvislosti vedoucí k ustáleným návodům, jak 

v konkrétních případech postupovat. K článku 1386bis CCB viz například GLANSDORFF, F. La responsabilité 

contractuelle des malades mentaux et des autres personnes atteintes d'un trouble physique ou mental. Note sous 

Cass. 29 nov. 1984, RCJB 1987. 
80

 Cass. 24 avril 1980, R.G.A.R., 1981, n° 10291. 
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v krajní nouzi (fr. état de nécessité), jednání na příkaz (fr. ordre de l’autorité) nebo jednání  

na základě psychického či fyzického donucení (fr. contrainte morale, violence invincible).
81

 

Z hlediska respektování obecné prevenční povinnosti (fr. une norme générale  

de prudence) platí, že za prvek protiprávnosti lze považovat též porušení obecné prevenční 

povinnosti a povinnosti předvídat hrozící vznik škody (fr. méconaissance d’une norme 

générale de prudence et la prévisibilité du dommage). Tuto povinnost pak neporuší člověk, 

který zachovává běžnou míru opatrnosti.
82

 

Belgická právní nauka odlišující smluvní a mimosmluvní odpovědnost pokládá  

za jeden z předpokladů vzniku deliktní odpovědnosti existenci určitého zákonem 

reprobovaného chování – protiprávního úkonu, a to úkonu zahrnutého zaviněním ve formě 

úmyslu nebo nedbalosti (fr. fait intentionel ou non intentionel). Protiprávně tak nemůže jednat 

osoba, jejíž chování bude odpovídat chování tzv. řádného hospodáře (fr. comportement du 

bon père de famille). Foriers uvádí: "La faute aquilienne qui s’identifie avec la culpa 

levissima in abstracto, s’apprécie par rapport au critère du bon père de famille, c’est par 

rapport à la conduite qu’aurait adoptée ou pu adopter une personne normalement diligente et 

prudente replacée dans les mêmes circonstances de fait."
83

 Jinými slovy, jde o posouzení 

správnosti chování z hlediska toho, jak by se zachovala běžně opatrná osoba za stejných 

skutkových podmínek, které se mohou přihodit každému, tj. z hlediska objektivního.
84

 

Foriers k tomu ale ihned dodává: "Ensuite, et surtout, le standard du bon père de 

famille a, en réalité, un contenu variable. Le comportement d’un profane ne saurait être 

apprécié à la même aune que le comportement du professionnel spécialisé. C’est ainsi que la 

responsabilité de l’avocat ou du banquier sera appréciée en fonction du comportement 

qu’aurait adopté un avocat ou un banquier normalement diligent et prudent, de même qualité, 

placé dans les mêmes circonstances."
85

 Belgická doktrína tak operuje nejen s pojmem běžně 
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 Viz FORIERS, P. A. op. cit., str. 30. 
82

 Fr. l’homme normalement dirigent et prudent qui se conforme en effet aux dispositions légales précises qui 

s’imposent à lui. Foriers v té souvislosti uvádí: "En pratique, la faute peut prendre soit la forme de la 

méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire imposant un comportement suffisamment précis, soit 

sous la forme d’un manquement au devoir général de prudence qui s’impose à tous." 
83

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 31. 
84

 Shodně viz posuzování protiprávnosti ve spojení se zaviněním v českém občanském právu. 
85

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 32. Belgický Kasační soud v rozhodnutí Pas., 2003, I, n. 337, k této problematice 

konstatoval: "La faute aquilienne doit être appréciée suivant le critère d’une personne normalement diligente et 

prudente, placée dans les mêmes conditions ; dans cette appréciation, le juge peut prendre comme terme de 

référence le comportement qu’aurait dû avoir normalement une personne exerçant la même fonction et ayant la 

même qualification que celle dont la responsabilité est recherchée." 
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opatrné osoby, ale též s hlediskem osobních kvalit a postavení takové osoby, tj. s hledisky 

subjektivními.
86

 

Pro posouzení odpovědnosti je pak zdůrazňována potřeba nahlížet na jednání škůdce 

v okamžiku, kdy předmětná škodní událost nastala, tj. nikoli s vědomím, že porušení právní 

povinnosti vedlo ke způsobení konkrétní škody, jejíž rozsah a závažnost se mohly v průběhu 

času dále vyvíjet (např. zhoršení zdravotního stavu v důsledku pobytu poškozeného 

v nemocnici).
87

 Cornelis pak tento názor potvrzuje z hlediska požadavku předvídatelnosti 

možné hrozící škody, když podle něj "pour que la méconnaissance d’une norme générale de 

prudence puisse constituer une faute, il ne faut pas seulement que le responsable pulse se voir 

imputer son comportement, il faut encore que la méconnaissance de cette norme générale de 

prudence ait rendu prévisible la survenance d’un dommage“.
88

 

Belgické a francouzské pojetí občanskoprávní odpovědnosti vychází zejména  

z odpovědnosti subjektivní odpovídající zaviněnému protiprávnímu úkonu (fr. "faute"). 

Kromě řady případů objektivní odpovědnosti zakotvené zvláštními právními předpisy 

z důvodu ochrany poškozených osob před škodlivými provozními nebo jinými činnostmi, 

byla rozvinuta též objektivní odpovědnost bez výslovné právní úpravy, a to především 

v oblasti sousedských vztahů a pokojného užívání sousedních nebo jinak souvisejících 

nemovitostí, ať už budov či pozemků (fr. théorie du trouble du voisinage). Tato komplexní 

doktrína spadající do oblasti věcných práv (fr. droits réels) vychází ze spojení ustanovení 

článku 544 CCB/CCF definující podstatu vlastnického práva a dále 1382 CCB/CCF,  

tj. generální klauzule občanskoprávní odpovědnosti.
89

 Článek 544 CCB/CCF definuje 

vlastnické právo jako právo užívat a nakládat věcmi způsobem co nejširším, za předpokladu, 

že nejde o nakládání s věcí odporující zákonu nebo podzákonnému právnímu předpisu.
90
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 Takové rozlišování může být v praxi velmi důležité. Jiné chování je třeba očekávat od osoby, jejíž zkušenosti 

či vědomosti týkající se konkrétní činnosti či postupu jsou dány díky věku či délce praxe a jinak je třeba posoudit 

chování osoby, která byť zachovala přiměřenou míru opatrnosti, jednala jako osoba bez zkušeností. Míra 

opatrnosti takové osoby pak nutně musí být jinde než míra opatrnosti osoby zkušené. 
87

 Je tak odmítána koncepce "l’appréciation a posteriori", což potvrzuje Foriers, když uvádí: "On ne saurait 

déduire une faute de fait qu’en raison de son erreur, un dommage s’est produit" (viz FORIERS, P. A. op. cit., 

str. 32). 
88

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 34. V překladu: "… pro zjištění odpovědnosti je nezbytné, aby při porušení 

obecné prevenční povinnosti bylo možno škodu předvídat." K požadavku předvídatelnosti vzniku hrozící škody 

srov. také judikaturu belgického Kasačního soudu, která porušení předvídatelnosti vzniku škody považuje za 

podmínku jednání v rozporu se zákonem a tedy podmínku vzniku odpovědnostního vztahu jako takového: Cass. 

5 mai 1971, Pas., 1971, I, 802; Cass. 13 juin 1978, Pas., 1978, I, 1169. 
89

 Viz např. nebo MALINVAUD, P. Droit des obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la Cour de cassation 

(LITEC), 2001, str. 276 nebo ROMAIN, J. F., Droits réels. Bruxelles: Presses Universitaires de Bruxelles, 2011. 

Koncepci nezákonného výkonu vlastnického práva výslovně upravuje návrh reformy francouzského deliktního 

práva pracovní skupiny Catala/Viney v článku 1361 CCF-CAT. 
90

 Fr. la propriété est le droit de juir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en 

fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 
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V rozsudku ze 7. dubna 1949 belgický Kasační soud navázal na právo pokojně užívat věc 

 a s tím související povinnost vlastníka zabránit užívání věci vedoucí k nadměrnému narušení 

vlastnického práva sousedních vlastníků k jejich nemovitostem. Porušením této povinnosti 

došlo k zaviněnému protiprávnímu jednání ve smyslu článku 1382 CCB, tj. k odpovědnosti  

za zavinění.
91

 

Průlom v judikatuře ve směru k odpovědnosti objektivní nastal rozhodnutím  

z 6. dubna 1960, podle kterého jsou sousední nebo jinak související nemovitosti ve vztahu 

vzájemné rovnováhy. Dojde-li k narušení rovnovážného stavu (fr. trouble anormal) 

v důsledku byť nijak nezaviněné skutečnosti (fr. fait non fautif), vzniká na straně poškozeného 

vlastníka právo na náhradu s cílem znovu nastavit porušený rovnovážný stav.
92

 

1.2.2 Škoda – dommage réparable 

Pojetí škody (fr. dommage réparable) nevychází z pozitivní právní úpravy, nýbrž  

z komplexního systému závěrů judikatury obou kasačních soudů, které ovšem nejsou 

neměnné a neustále prochází vývojem.
93

 Starší belgická judikatura zastávala stanovisko,  

že škoda spočívá v porušení práva (fr. le dommage réparable devait consister dans la lésion 

d’un droit).
94

 Jinými slovy v újmě na jakémkoli majetkovém nebo nemajetkovém zájmu 

poškozené osoby, a to aniž by bylo nutno, aby poškozené právo odpovídalo zvláštní žalobě 

určené pro ochranu tohoto práva: "La jurisprudence considérait à cet égard que ce concept 

devait s’interpréter largement visait finalement toute atteinte à un intérêt patrimonial ou  

à l’intégrité physique ou morale, sans qu’il faille que les droits en cause fussent assortis 

d’une action en justice particulière les sanctionnant."
95

 

Z hlediska škody jako dalšího předpokladu vzniku odpovědnostního vztahu je výchozí 

závěr, podle kterého je škodou nutno rozumět každou újmu a ztrátu možnosti za předpokladu, 
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 Cass., arrêt du 7 avril 1949, Pas., I, 273. "Attendu que commet une faute le propriétaire qui néglige de prendre 

les précautions nécessaires pour empêcher les voisins de subir par son fait des incovénients excédant la mesure 

ordinaire des obligations de voisinage." 
92

 Cass, arrêt du 6 avril 1960, Pas., 1960, I, 915: "Que les propriétaires voisins ayant ainsi un droit légal à la 

jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés les rapports entre leurs propriétés compte tenu des 

charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectif des 

propriétés. Attendu que le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre, en 

imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui 

doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue." 
93

 Zajímavostí je, že belgický občanský zákoník věnuje problematice občanskoprávní odpovědnosti za škodu 

pouhých šest ustanovení (články 1382 – 1386bis CCB). Francouzský kodex pak ještě o jedno ustanovení méně 

(články 1382 – 1386 CCF). 
94

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 96. 
95

 Tamtéž. V překladu: "Podle judikatury je škodu nutno vykládat jako každé ohrožení majetkového zájmu, 

zájmu na zachování tělesné a psychické integrity člověka, aniž by soudní ochrana těchto hodnot byla podmíněna 

zvláštním druhem žaloby jako předpokladu jejich ochrany." 
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že tato újma či možnost jsou stabilní a legitimní (fr. stables et légitimes). O stabilitu zájmu 

nepůjde v případě pouhé náhodnosti či časové ojedinělosti.
96

 Požadavek legitimity zájmu 

poškozeného odpovídá zákonnosti tohoto zájmu (fr. liceité de l’intérêt) v okamžiku,  

kdy došlo ke škodlivému jednání.
97

 

Z hlediska rozsahu náhrady škody je třeba i zde vnímat rozlišování deliktní a smluvní 

odpovědnosti. Podle článku 1150 CCB se v případě smluvní odpovědnosti hradí  

tzv. předvídatelná škoda (fr. le dommage prévisible). Naopak v případě deliktní odpovědnosti 

je odpovědný subjekt povinen k náhradě veškeré škody (fr. tout le dommage doit être réparé), 

a to i tehdy, pokud škůdce tuto škodu nemohl předvídat za předpokladu, že škoda je určitá  

a nespočívá v újmě na protizákonném zájmu poškozeného.
98

 Je tak vyjádřen princip integrální 

náhrady způsobené škody (fr. le principe de la réparation intégrale du dommage).
99

  

Až na výjimky stanovené zvláštním právním předpisem je třeba, aby náhrada škody byla 

požadována přímo ze strany poškozeného subjektu, tj. není přípustná tzv. actio popularis  

(fr. action populaire). Jinými slovy, vzniklá škoda musí být škodou poškozeného  

(fr. le dommage doit être personnel au demandeur).
100

 

Zkoumané právní úpravy nerozlišují majetkovou škodu a nehmotnou imateriální újmu. 

Rozlišení činí až doktrína, podle které "dommage réparable" zahrnuje škodu hmotnou  

                                                           
96

 K této podmínce viz rozhodnutí belgického Kasačního soudu, Cass. 4 septembre 1972, Pas., 1973, I, n° 1, kdy 

bylo konstatováno, že občasné příspěvky, které poškozený za života poskytoval církevní organizaci, nemohou 

podmínku stability splňovat. Citované rozhodnutí dobře ukazuje, jaké postavení má problematika náhrady škody 

v belgickém právním prostředí. Osobně považuji za obtížně představitelné, aby česká katolická církev podala 

žalobu na náhradu škody spočívající v ušlých darech jí dříve poskytovaných osobou, která nadále tyto dary 

neposkytuje například v důsledku jejího úmrtí při dopravní nehodě.  
97 Zajímavou otázku řešil belgický Kasační soud ve věci žaloby na zaplacení pojistného plnění týkajícího se 

stavby postavené bez příslušných veřejnoprávních povolení. V rozhodnutí ze dne 8. dubna 1999 Kasační soud 

k podanému dovolání uvádí: "l’objet d’une obligation est la prestation promise par le débiteur ; que celui du 

contrat d’assurance est la couverture d’un risque déterminé moyennant un prix ; que cet objet doit être licite ; 

qu’il ressort de l’arrêt que les parties on conclu un contrat d’assurance dont l’objet est de couvrir notamment le 

risque d’incendie d’un chalet appartenant aux demandeurs ; que l’arrêt n’énonce pas qu’un tel objet crée ou 

maintient une situation illégale." Volně přeloženo do češtiny: "Vzhledem k tomu, že předmětem závazku 

(pojistitele) je příslib plnění ze strany pojistitele, což v případě pojistné smlouvy odpovídá pojištění určitého 

rizika; vzhledem k tomu, že takový předmět závazku je zcela jistě v souladu se zákonem; vzhledem k tomu, že 

z napadeného rozsudku vyplývá, že strany uzavřely pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

nemovitosti žalobců; vzhledem k tomu, že napadený rozsudek takto sjednaný předmět smlouvy nevyvolává 

protiprávní stav." Jinými slovy, bylo-li pojištění budovy platně sjednáno, pak z pojistné smlouvy neplyne nic, co 

by bylo v rozporu s objektivním právem, a tedy zájem na vyplacení pojistného plnění je dán, byť byla stavba 

postavena bez stavebního povolení. Pozn.: rozsudky francouzských soudů představují de facto jednu souvislou 

větu obsahující odůvodnění rozhodnutí, v jejímž závěru je samotný výrok. Překlad pouhé části odůvodnění tak 

může být z hlediska české větné skladby poněkud nesrozumitelný. 
98

 Srov. např. Cass. 15 novembre 2006, Pas., 2006, n° 561. 
99

 FORIERS, P. A. op. cit.,  str. 101. 
100

 Tamtéž. Výjimkami z uvedeného pravidla jsou žaloby ve věcech práva spotřebitelského, práva životního 

prostředí nebo ochrany před rasismem a xenofobií (fr. Loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation; un 

droit d’action en matière de protection de l’environnement; Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certain 

actes inspirés par le racisme ou la xénophobie). 
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(fr. dommage matériel), škodu na zdraví (fr. une atteinte à l’intégrité physique ou 

patrimoniale d’autrui), a dále též škodu nehmotnou (fr. dommage moral), jejíž obsah není na 

rozdíl od české právní úpravy výslovně stanoven zákonem.
101

 I bez exaktní právní úpravy 

vyvinula judikatura systém reparací za utrpěnou nemajetkovou újmu, která odpovídá 

zadostiučinění za utrpěnou bolest a utrpení, smutek či za jakoukoli jinou nemajetkovou újmu 

(fr. l’allègement d’une douleur, d’un chagrin).
102

 Foriers k tomu dodává, že důvodem 

reparace mohou být například též obavy poškozené osoby z budoucnosti způsobené 

v důsledku škodní události (fr. craintes pour l’avenir).
103, 104 

1.2.3 Příčinná souvislost – le lien causal 

 Pojetí příčinné souvislosti z hlediska práva belgického a francouzského lze označit za 

velmi podobné, a to nejen co do podstaty, ale též z hlediska absence výslovné pozitivní právní 

úpravy. Stejně jako v českém právním prostředí, belgický Kasační soud uzavřel, že škoda je 

v příčinné souvislosti se zaviněným protiprávním úkonem tehdy, pokud by ke konkrétní 

podobě škody nedošlo, kdyby protiprávní úkon nenastal.
105

 Naopak o příčinné souvislosti 

nelze hovořit tam, kde by ke škodě došlo, a to i bez protiprávního chování potenciálního 

škůdce v rámci dané skutkové situace.
106

 

 Zatímco belgická doktrína a judikatura vychází z teorie tzv. ekvivalence podmínek  

(fr. l’équivalence des conditions), francouzská koncepce dává přednost teorii adekvátní 

příčinné souvislosti.
107

 Belgičan Foriers teorii ekvivalence definuje na základě příkladu 

fyzické osoby A – řidiče motorového vozidla, který neopatrně zastaví na dálnici, kdy za ním 

rychle jedoucí řidič B nestihne adekvátně reagovat a svou reakcí způsobí nehodu, při níž je 

zraněn řidič vozidla C, který umírá v nemocnici v důsledku lékařského pochybení. 
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 Shodně tuto otázku řeší i francouzský občanský zákoník a také zde jsou jednotlivé podoby škod rozpracovány 

právní teorií (viz např. CARBONNIER, J. Droit civil. Tome 4. Les obligations. Paris : Presses Universitaires de 

France 2001str. 377 a násl. a dále DELEBECQUE, P., PANSIER, F. J. Droit des obligations : responsabilité 

civile : délit et quasi-délit. Paris : LITEC, 2001 str. 45 a násl.). 
102

 Arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2006 (C.2004.366.N). 
103

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 104. 
104

 Z hlediska způsobu náhrady škody pak považuji za důležité zmínit, že belgické právo upřednostňuje náhradu 

škody v podobě uvedení do předešlého stavu (fr. réparation en nature) a teprve subsidiárně náhradu škody 

v penězích (fr. réparation par équivalent). Výše náhrady škody v penězích je pak posouzena soudem, a to 

s cílem stanovit výši náhrady co nejpřesněji vůči rozsahu vzniklé škody. Teprve, nelze-li takto výši náhrady 

stanovit, přichází do úvahy rozhodování způsobem ex aequo et bono. S rozsahem náhrady škody souvisí též 

povinnost poškozeného omezit vzniklou škodu a zabránit jejímu zvyšování, což je pojímáno jako součást 

všeobecné prevenční povinnosti, a to v míře, která odpovídá jednání každého rozumně jednajícího poškozeného 

prostého zbytečné nedbalosti či bezohlednosti (fr. insouciance ou négligence). 
105

 Viz rozhodnutí Cass. 26 juin 2008, C.2007.272.N. 
106

 Viz rozhodnutí Cass. 12 janvier 2007, C.2005.83.N. 
107

 MALINVAUD, P. Droit des obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la Cour de cassation (LITEC), 2001, 

str. 295. 
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Odpovědnost za smrt řidiče C je na straně řidiče A.
108

 V praxi je tato koncepce je kritizována 

pro svou složitost a přílišnou délku kauzálního řetězce jednotlivých událostí. Belgický 

Kasační soud proto často dopady této koncepce modifikuje pomocí tzv. théorie de 

l’alternative légitime, kdy je soudu umožněno, aby pomyslně nahradil předmětné protiprávní 

chování chováním správným. Z pohledu uvedeného případu bude odpovědný řidič B,  

který nerespektoval rychlostní limit, a proto nestihl včas zareagovat na zastavení řidiče A, 

který byl přinucen zastavit z objektivního důvodu (poruchy vozidla).
109

 

 Problematika příčinné souvislosti představuje jednu z oblastí bohatě teoreticky  

i prakticky rozvinutých a propracovaných v judikatuře a doktríně obou zkoumaných právních 

řádů. Vzhledem k tomu, že podrobný rozbor této problematiky by svým rozsahem mohl 

zastínit primární téma této práce, odkazuji v této souvislosti na zdroje hodnotící tuto 

problematiku nejen z hlediska teoretického, ale též s přihlédnutím k aktuální judikatuře obou 

kasačních soudů.
110

 

  

                                                           
108

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 120. 
109

 Blíže k této teorii viz například rozhodnutí belgického Kasačního soudu ze dne 19. listopadu 1987, Cass. 19 

novembre 1987, Pas., 1988, I, 167. 
110

 MALINVAUD, P. Droit des obligations. 7. vydání. Paris : Librairie de la Cour de cassation (LITEC), 2001, 

str. 295 a násl. 



 

35 
 

2.  Náhrada škody a nemajetkové újmy způsobené na životě a 

na zdraví 

 Vymezením podstaty a předpokladů vzniku občanskoprávní odpovědnosti za škodu a 

nemajetkovou újmu při poškození zdraví lze přistoupit k podrobnému rozboru problematiky 

náhrady této škody a újmy, a to na platformě jednotlivých nároků poškozeného stanovených 

zákonem. Škodu na zdraví lze v obecném smyslu definovat jako porušení tělesné a duševní 

integrity člověka jako individualizované fyzické osoby. Aniž to občanský zákoník výslovně 

uvádí, hodnoty lidského života, lidského zdraví, zájmu na zabránění bolesti fyziologického či 

psychického původu jsou hodnotami zvláště chráněnými, o čemž svědčí výslovná právní 

úprava opravňující poškozeného k náhradě při poškození či narušení těchto hodnot. 

Samostatná právní úprava práva na náhradu škody na zdraví je odůvodněna skutečností,  

že způsobená škoda či újma a právo na jejich náhradu zde stojí mimo klasické pojetí náhrady 

skutečné škody nebo ušlého zisku.
111

 Jak bylo řečeno, možnost subsumovat škodu/újmu  

na zdraví pod skutečnou škodu či ušlý zisk je obtížná. 

2.1 Historický exkurs právní úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy na 

zdraví 

 Náhrada škody na zdraví není legislativním tématem, které by do československého, 

resp. českého právního řádu vnesl současný občanský zákoník, tj. zákon č. 40/1964 Sb.  

Jde naopak o problematiku upravenou právními normami již poměrně dlouhou dobu, vždy 

podle společenských potřeb daného období. V období aplikace justiniánského práva se poprvé 

objevuje zásada, že "obligační nárok na náhradu škody vzniká z každého zaviněného porušení 

cizích právních zájmů".
112

 Byla tak opuštěna původně římským právem prosazovaná typizace 

deliktů korespondující s tehdejší podobou typizovaných smluvních závazkových vztahů.
113

 

Ve středověkém právu platném na území zemí Koruny české byla odpovědnost za 

škodu na zdraví předmětem zájmu tehdejšího trestního práva, ať už bylo kodifikováno  

či nikoli. I zde ovšem trvalo poměrně dlouhou dobu, než do trestního práva proniknul jeho 
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dnes typický veřejnoprávní charakter v podobě trestního stíhání pachatele státní mocí a nikoli 

poškozeným nebo jeho pozůstalými.
114

 

2.1.1 Škoda na zdraví prizmatem všeobecného zákoníku občanského 

Počátky pečlivě propracované právní úpravy lze z hlediska historického nalézt 

především ve Všeobecném zákoníku občanském.
115

 Hlava třicátá OZO ("O právu na náhradu 

škody a dostiučinění") byla uvedena ustanovením § 1293 definujícím pojem škody jako 

"každé újmy, která byla někomu způsobena na jmění, právech anebo jeho osobě". Samostatně 

pak zákon definoval ušlý zisk, "který má někdo očekávati podle obyčejného běhu věcí". 

Ustanovení § 1295 odst. 1 OZO pak uvádělo, že "každý jest oprávněn požadovati na škůdci 

náhradu škody, kterou mu způsobil ze zavinění, ať byla škoda způsobena přestoupením 

smluvní povinnosti nebo bez vztahu ke smlouvě."
116

 Z ustanovení § 1293 (každá újma 

způsobená na jmění, právech nebo osobě) vyplývá, že OZO zastával koncepci občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu postihující především sféru tělesné integrity. Integrita duševní byla 

níže citovanými ustanoveními OZO chráněna tehdy, bylo-li její poškození v příčinné 

souvislosti s poškozením integrity tělesné. Bylo upozorňováno na široký dosah náhrady 

škody, jelikož pojem škoda zahrnoval "všechno, co jest vůbec právně relevantní".
117

 

Domnívám se, že i OZO do jisté míry navazoval na výše zmíněnou typizaci deliktů 

známou z římského práva, když výslovně upravoval: 

 tzv. poškození tělesné (§ 1325 až 1327 OZO); 

 újmu na pohlavní cti ženy (§ 1328 OZO); 

 újmu na osobní svobodě (§ 1329 OZO); a 

 újmu na cti (§ 1330 OZO).
118
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Obecná generální klauzule odpovědnosti za škodu (na zdraví) tak byla s ohledem na 

společenskou potřebu kombinována se čtyřmi typizovanými civilními delikty. Co do způsobu 

náhrady škody považuji za vhodné zmínit ustanovení § 1323 OZO, podle nějž "aby byla dána 

náhrada způsobené škody, musí býti uvedeno vše do předešlého stavu nebo, není-li to možné, 

nahrazena odhadní cena. Týká-li se náhrada toliko utrpěné škody, nazývá se vlastně 

odškodněním, pokud se však vztahuje také na ušlý zisk a na shlazení způsobené urážky, plným 

zadostiučiněním". Tehdejší právní teorie rozlišovala škodu hmotnou od škody nehmotné, když 

hovořila o "citové újmě" nebo o "citovém pokoření".
119

 Striktní oddělování škody hmotné  

a nehmotné nebylo podle tehdejších názorů vhodné, jelikož škoda nehmotná mohla mít 

snadno vliv na případný vznik škody hmotné, což především ukazují výše citované skutkové 

podstaty civilních deliktů (§ 1325 – 1330 OZO).
120

 

Kromě uvedených skutkových podstat, které kombinovaly újmu v podobě nehmotné 

(např. újma na cti obecně či újma na pohlavní cti ženy) s náhradou této újmy v podobě 

majetkové, hrála nezastupitelnou roli judikatura, která přiznávala náhradu nemajetkové újmy 

též například při úmyslném znemožnění účasti na honu či umístění zdravého člověka do 

ústavu choromyslných. V posledně uvedeném případě by na základě ochrany osobnostních 

práv bylo možno žádat zadostiučinění vzniklé újmy v penězích i v současnosti, v případě 

prvním si rozhodnutí českých soudů netroufám předvídat. Dlužno dodat, že judikatura 

zároveň definovala případy, kdy "zhmotnění" nemajetkové újmy do podoby majetkové 

náhrady možné nebylo. Vyloučeno bylo například, aby otec "žádal na svůdci své dcery 

náhradu za pokoření otci způsobené" a překvapivě ani v případě pokořené cti. Výše uvedený 

delikt urážky na cti podle § 1330 OZO se totiž vztahoval pouze na případy, kdy došlo ke 

vzniku skutečné škody nebo ušlého zisku v důsledku urážky na cti (např. škoda vzniklá 

křivým obviněním z krádeže avšak nikoli v situaci, kdy byl na náhrobním kameni vytesán 

nápis "tragickým způsobem stal se obětí sanitního auta", který byl Nejvyšším soudem shledán 

nezpůsobilým ohrozit "úvěr, výdělek ani budoucnost záchranné společnosti, majitelky 

auta".
121

 

2.1.2 Přehled nároků poškozeného při útoku na integritu fyzické osoby podle OZO 

Za výchozí ustanovení problematiky nároků poškozeného považuji § 1325 OZO, podle 

kterého "kdo někoho poškodí na jeho těle, uhradí náklady na léčení poškozeného, nahradí mu 

ušlý výdělek anebo, stane-li se poškozený nezpůsobilým vydělávati, také výdělek, který mu 
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budoucně ujde, a zaplatí mu, žádá-li toho, mimo to bolestné přiměřené vyšetřeným 

okolnostem". Pojem "poškození na těle" byl tehdejší doktrínou podrobně vymezen. Byl do něj 

zahrnován nejen útok proti tělesné integritě (kam spadalo mimo jiné též oholení hlavy ženě), 

nýbrž také integritě duševní v podobě nepříznivých následků útoků fyzického (nespavost, 

depresivní stavy). Za poškození na těle naopak nebyla považována soulož ani případné 

otěhotnění ženy, jelikož v tomto případě se jednalo "o normální a ne patologický průběh 

fysiologický".
122

 

Z hlediska sexuálních útoků, jejichž předmětem tehdy mohla být pouze žena, byla  

tzv. nedovolená soulož zaviněným protiprávním jednáním podle § 1294 OZO a tedy civilním 

deliktem. Nedovolenost soulože byla spatřována jednak v případě, kdy zákon soulož výslovně 

zakazoval z důvodu nedosažení věkové hranice nebo příbuzenského poměru a dále též 

v případech znásilnění, tj. soulože vynucené násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy. 

Náhrada škody podle § 1325 OZO mohla být "poškozenému souložníkovi" přiznána tehdy, 

pokud následkem znásilnění byl vznik psychických problémů (neuróz, psychóz).
123

 

 Došlo-li k útoku na integritu fyzické osoby ve výše vymezeném smyslu, občanský 

zákoník přiznával poškozenému nárok náhradu: 

 léčebných útrat (tzv. léčebné); 

 újmy na výdělku; 

 bolestného; a 

 újmy způsobené zohyzděním. 

Léčebné útraty 

Náklady odpovídající tzv. léčebnému byly tehdejším právem chápány v zásadě stejně 

jako dnes, tj. jako náklady nutné k opětovnému získání takového zdravotního stavu 

odpovídajícího stavu před škodní událostí. Rozdíl spatřuji v rozsahu těchto nákladů ve smyslu 

tehdejší méně rozvinuté koncepce veřejného zdravotního pojištění a také schopností medicíny 

jako takové. K rozsahu léčebných útrat Sedláček uvádí, že tyto útraty měly být přiměřené 

poměrům poškozeného, tj. měly odpovídat útratám, které by poškozený vynaložil,  

kdyby byly hrazeny z jeho vlastních prostředků. Zřetelně se zde projevují jiná měřítka pro 

jinak sociálně postavené poškozené. Byl-li poškozený zámožným člověkem, snadno si dovolil 
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vysoce kvalitní a tedy nepochybně dražší zdravotnickou péči než poškozený, který se 

nacházel v nižších či zcela nejnižších vrstvách společnosti. Zároveň dlužno dodat, že před 

úhradou léčebných útrat v penězích měla přednost osobní snaha o odstranění nepříznivých 

následků újmy na zdraví (poskytnutí první pomoci, vyhledání lékaře).
124

 

Újma na výdělku 

Újmou na výdělku rozumělo tehdejší právo vše, co ušlo poškozenému tím, že v době 

léčení nebyl nijak výdělečně činný, popř. byl výdělečně činný v omezené míře, a dále rozdíl 

v příjmech poškozeného vzniklý v důsledku snížené výdělečné schopnosti oproti jeho 

schopnostem před škodnou událostí. Forma náhrady tohoto nároku mohla být dvojí. Mohlo jít 

o tzv. rentu, tedy o pravidelné dávky, nebo přiznání tzv. peněz na odbytnou, tj. jednorázového 

finančního vyrovnání. S ohledem na tehdy rozšířený sociální model rodiny, v níž žena 

zpravidla nepracovala, avšak pečovala o domácnost a děti, byla v případě poškození takové 

ženy nahrazována tzv. "schopnost práce, řízení a vedení domácnosti".
125

 Za rozdíl oproti 

léčebným útratám lze považovat, že na rozsah újmy na výdělku neměly žádný vliv majetkové 

poměry poškozeného, tj. podstatná pro soud byla výdělková schopnost poškozeného před 

škodní událostí a po ní. 

Bolestné 

Na bolestné jako náhradu nemajetkové újmy nahlížela tehdejší doktrína ve dvou 

rovinách. Jednak jako na náhradu za bolesti bezprostředně související s utrpěným poraněním, 

jejichž počátek zpravidla časově souvisí se škodní událostí, a dále jako odškodnění 

za nepříjemné bolestivé prožitky související s následky škodní události. Sedláček k tomu 

uvádí: "Bolesti jsou jak tělesné, tak i duševní. Mohou povstati ihned anebo teprve později, 

např. nákaza spirochety. Stal-li se poškozený mrzákem, má se mu nahraditi zmenšená radost 

ze života, dále se má nahraditi úzkost v době léčení, zda poškozený se uzdraví, starost  

o budoucnost a o rodinu, duševní deprese. Bolestné má nahraditi také bolest pro zrušené 

zasnoubení, odřeknutou svatbu atd., pro nespavost, atd."
126

 Za nadčasovou definici lze 

považovat závěr tehdejší judikatury, podle kterého je bolestné "náhrada za to, že porušení 

těla nebo zdraví nemůže býti uvedeno do předešlého stavu, tedy zejména též za újmu záležející 

v tom, že je člověk úrazem připraven na určitou dobu o své zdraví, že je proto obyčejně nucen 

ke změně pravidelného způsobu života v horší změnu tím, že je např. upoután na lože, omezen 
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ve volnosti pohybů apod., a že jeho bytost prodělává k tomu účelu, aby překonala porušení 

zdraví a obnovila předešlý stav, svízelný uzdravovací proces."
127

 

Dlužno dodat, že při rozhodování o výši bolestného soud individuálně posuzoval 

všechny okolnosti případu včetně dosavadního života poškozeného, jeho majetkových 

poměrů a schopností se sám živit, jakož i hospodářských poměrů doby, v níž se o výši 

bolestného rozhodovalo. Roli naopak nehrály majetkové poměry škůdce.
128

 Byla tak 

vyjádřena relativita tohoto specifického nároku a tím jeho odlišení od poměrně objektivně  

a absolutně stanovených částek léčebných útrat či újmy na výdělku. 

Tehdejší judikatura nebyla jednotná co do použitelnosti bolestného při tzv. bolestech 

psychických. Zatímco jeden názorový proud uváděl, že "bolestné jest jen darem, slušným 

odškodněním za utrpěné a snad ještě trvající tělesné bolesti a nikoli též za tzv. bolesti 

psychické, jichž existence a síla nejsou kontrolovatelny," podle jiných závěrů bylo bolestné 

přiznáno též za "mučivé pocity duševní, když úraz tělesný skutečně nastal".
129

 

Tehdejší občanské právo neznalo dnes používaný mechanismus bodového hodnocení 

nemajetkové újmy ve smyslu vyhlášky č. 440/2001 Sb. Bylo naopak na poškozeném, aby výši 

bolestného byl schopen samostatně vyčíslit a u soudu též uplatnit. Již uplatněný nárok  

na bolestné přecházel na dědice v případě smrti poškozeného. Totéž platilo v případě, že 

částka odpovídající bolestnému byla škůdcem písemně uznána (např. ve formě narovnání). 

Náhrada za zohyzdění (ženy) 

Ustanovení § 1326 OZO upravovalo zvláštní nárok poškozené osoby v případě útoku 

proti tělesné integritě člověka vedoucí k poškození jeho vzhledu – tzv. zohyzdění, tj. "takové 

nápadné porušení souměrnosti tělesné, které může vzbuditi u lidí soucitné nebo odpuzující 

pocity".
130

 Újma na vzhledu fyzické osoby (a to i na částech těla zpravidla zahalených 

oblečením) byla postihována povinností k její náhradě nikoli z důvodu možného porušení 

osobnostních práv jedince tak, jak jsou chápána dnešní občanskoprávní koncepcí. Rozhodující 

zde byla výdělečná schopnost poškozeného, která mohla být poškozením jeho vzhledu 

snížena či zcela vyloučena (viz například nemožnost vykonávat povolání sklepníka 

s přeraženým nosem a tedy poruchou čichových schopností nezbytných pro výkon takového 
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pohlaví, potud přihlíženo, pokud to může býti překážkou jejího lepšího zaopatření." 
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povolání). Rozdílem oproti újmě na výdělku je poněkud abstraktně vyjádřené znemožnění 

lepšího živobytí, tedy nárok odpovídající trvalému zhoršení životního postavení poškozeného. 

Další rozdíl oproti nárokům poškozeného podle § 1325 OZO je prvek hypotetičnosti 

výkonu jistého povolání. Sedláček uvádí, že aplikace § 1326 OZO přichází na řadu tam,  

kde žena ztratí možnost vykonávat jisté povolání (např. modelky) v případě, kdy toto povolání 

ještě nikdy nevykonávala. Věk poškozené osoby zde nerozhoduje, když bylo judikováno,  

že "nárok za znetvoření jest odůvodněn, jakmile tím může býti zmařena lepší budoucnost 

poškozeného. Že poškozený jest tříletým dítětem, jest tudíž nerozhodno."
131

 Naopak nároků 

podle § 1325 OZO se bude dovolávat žena – aktivní modelka, která v důsledku škodné 

události není nadále schopná toto své povolání vykonávat.
132

 Na rozdíl od dnešního pojetí 

osobnostních práv nebylo ustanovení § 1326 OZO určeno k náhradě újmy na cti, která mohla 

s útokem proti tělesné integritě velmi úzce souviset. Náhrady za zohyzdění jako újmy za 

možnosti lepšího zaopatření se dle tehdejší judikatury nemohla domáhat ani osoba, která byla 

stižena nevyléčitelnou těžkou duševní chorobou a byla tak zbavena způsobilosti k právním 

úkonům (tj. svéprávnosti).
133

 Z pohledu formy náhrady za zohyzdění bylo možné, aby soud 

rozhodl v podobě renty či jednorázové finanční částky. 

Z hlediska aktivní legitimace k vymáhání jednotlivých nároků lze dodat, že léčebné 

útraty mohly být požadovány nejen samotným poškozeným, ale v zásadě každým,  

kdo předmětné náklady vynaložil. Opačně tomu bylo u náhrady za újmu na výdělku, kterou 

bylo možno přiznat jen poškozenému, a to jen tomu, který byl výdělečně činný.  

Bolestné a újma způsobená zohyžděním byly nároky vyhrazené pouze pro poškozeného, které 

však mohly být zahrnuty do dědictví za předpokladu, že byly poškozeným vyčísleny, soudně 

uplatněny či škůdcem uznány ještě za života poškozeného. 

Smrt poškozeného 

Situace, kdy poškozený v důsledku škodné události zemřel, upravovalo ustanovení  

§ 1327 OZO. V takovém případě byl škůdce povinen nahradit "nejen všechny útraty, nýbrž  

i pozůstalým, o jejichž výživu se měl usmrcený podle zákona starati, vše, co jim tím ušlo." 

Škůdcem způsobený zásah do tělesné integrity poškozeného nemusel být sám o sobě 
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 Rozhodnutí Gl. U. N. F. 2802. Jiné rozhodnutí toto potvrzuje, když uvádí, že "i dvouletému děvčeti jest 
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 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. op. cit., str. 924. 
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smrtelný, a přesto byl škůdce povinen k náhradě nároků podle citovaného ustanovení OZO, 

pokud "smrt nastala shlukem okolností tak, že druhé straně tuto smrt přičítáme".
134

 Byla tak 

připuštěna souběžná existence nároků podle § 1325 a § 1327 OZO. Ačkoli to text zákona 

nestanovil, škůdce byl kromě výše uvedeného povinen nahradit též útraty pohřbu, a to včetně 

nákladů na postavení náhrobku, pořízení náhrobních ozdob či odměny hřbitovního 

zahradníka. 

Z hlediska formy náhrady nároků podle § 1327 OZO bylo odškodnění poskytováno 

zpravidla ve formě renty, která byla poskytována buď do doby zániku zákonné vyživovací 

povinnosti zesnulého poškozeného (nový sňatek pozůstalé vdovy) nebo do okamžiku  

tzv. pravděpodobné doby přirozené smrti poškozeného zjištěné na základě statistických 

výpočtů. 

Okruh aktivně legitimovaných osob byl v době platnosti obecného zákoníku 

občanského ovlivňován též rodinným právem, tj. zvláštní a dnes opuštěnou právní úpravou 

nemanželského dítěte. Dostalo-li totiž takové nemanželské dítě tzv. odstupné (před škodnou 

událostí), pak bylo vyloučeno, aby zároveň nárokovalo plnění podle § 1327 OZO. 

Judikatura tehdejších československých soudů ve věcech usmrcení fyzické osoby  

a náhrady ve smyslu § 1327 OZO je velmi bohatá a zcela přesahuje stručný prostor vymezený 

této problematice v rámci této práce. Dlužno však dodat, že řadu tehdejších právních vět 

vyslovených soudy je třeba ocenit především pro svou stručnost a zároveň výstižnost při 

řešení konkrétní otázky. Zároveň nutno pozitivně hodnotit též důslednost, s níž tehdejší soudy 

řešily různorodé životní situace jako např. rozhodnutí o žalobě podané snoubenkou zemřelého 

poškozeného, kterou se tato domáhala po škůdci náhrady za ušlé zaopatření a zmenšenou 

způsobilost ke sňatku, protože se zemřelým již měla nemanželské dítě. 

Náhrada za "svedení ženy" (znásilnění) 

Jak vyplývá z výše uvedeného obsahu této podkapitoly, řada judikaturních závěrů ale  

i samotných legislativních ustanovení byla ovlivněna tehdejší společenskou situací, která 

poměrně důrazně vyžadovala respektování společensky vymezených rolí jednotlivých členů 

rodiny či jedince obecně. Není potom divu, že tehdy platný občanský zákoník obsahoval též 

ustanovení § 1328, podle kterého "kdo přiměje ženu trestným činem nebo jinak lstí, 

výhružkami nebo zneužitím poměru odvislosti, aby mu dovolila mimomanželskou soulož, má jí 

nahraditi utrpěnou škodu a ušlý zisk". Tzv. svedení ženy odpovídá dnešnímu pojmu 
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znásilnění. Náhrada je zde chápána zejména s ohledem na zhoršené společenské postavení 

ženy v podobě zhoršených podmínek pro uzavření manželství, újmy na dobré pověsti ženy, 

ztráty zaměstnání bez ohledu na to, zda výsledkem nuceného pohlavního styku bylo početí 

dítěte. 

Sedláček však dodává, že svedená žena neměla nárok na náhradu zmenšené cti 

pohlavní ani nárok na bolestné podle § 1325 OZO. To potvrzuje judikatura, když uvádí,  

že "osobě znásilněné (zprzněné) nepřísluší nárok na náhradu za její zneuctění, za ztracenou 

nebo zmenšenou čest, poněvadž z ustanovení obecného zákoníku občanského o náhradě škody 

plyne, že musí býti lze vyznačiti škodu určitou hodnotou a že musí škoda býti takovou újmou, 

která buď penězi neb jinakou vzájemnou hodnotou nahrazena býti může, kdežto čest jest věcí 

neocenitelnou."
135

 Ustanovení § 1328 OZO tedy mířilo čistě na majetkové dopady, které 

znásilnění mohlo poškozené ženě přivodit. Újma na cti, která je nepochybně se znásilněním 

spojená a lze ji vidět jako mnohem závažnější než jakákoliv majetková škoda, nebyla 

předmětem zájmu tohoto ustanovení OZO. 

2.1.3 Škoda na zdraví a její náhrada v zákoně č. 141/1950 Sb. 

 Právní úprava náhrady škody na zdraví byla občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb., 

který v Československé republice platil až do roku 1964, upravena v rámci hlavy šestnácté 

("Závazky k náhradě škody"), a to konkrétně ustanoveními § 354 až 359 zákona. Primárním 

východiskem stejně jako v případě obecného zákoníku občanského byla náhrada škody 

uvedením v předešlý stav. Teprve nebyl-li tento způsob náhrady možný, bylo možno škodu 

nahradit v penězích.
136

 Zákon č. 141/1950 Sb. definoval poškození zdraví jako "ublížení na 

zdraví". Z pohledu jazykového lze toto označení přivítat, neboť se tak vyhneme úvahám  

o obsahu pojmu "škoda na zdraví", který v oblasti deliktního práva nepovažuji za dostatečně 

přiléhavý.  

Z hlediska jednotlivých nároků poškozeného upravoval tzv. střední občanský zákoník 

tyto nároky a jim odpovídající náhrady (§ 355 zákona): 

 náhrada nákladů léčení; 

 náhrada ušlého a budoucně ucházejícího výdělku (a to ve formě peněžitého důchodu); 

 poskytnutí přiměřeného bolestného; 

 poskytnutí odškodnění za zohyzdění překážející životnímu uplatnění poškozeného. 
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 Od této koncepce se poprvé odklání současný občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který v ustanovení § 442 

odst. 1 staví na první místo náhradu škody v penězích. 
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Došlo-li k usmrcení poškozeného vlivem škodní události, pak byl navíc škůdce povinen 

uhradit náklady léčení a pohřbu tomu, kdo je vynaložil, a dále hradit výživu pozůstalých osob 

odkázaných na zemřelého (§ 356 zákona). Oproti dnes platné právní úpravě lze konstatovat, 

že tehdejší občanský zákoník neznal tzv. jednorázové odškodnění za "škodu usmrcením"  

ve smyslu § 444 odst. 3 OZ. 

 V zásadě všechny výše uvedené nároky byly později v té či oné podobě převzaty též 

do dodnes platného občanského zákoníku, což lze dle mého názoru říci též o nároku  

na "odškodnění za zohyždění překážejícímu životnímu uplatnění poškozeného". Tento nárok je 

srovnatelný s nárokem na odškodnění za ztížení společenského uplatnění ve smyslu § 444 

odst. 1 OZ. Přestože zákon č. 141/1950 Sb. hovořil o "přiměřeném" bolestném, což mohlo 

vzbuzovat dojem, že stanovení konkrétní částky bude na úvaze soudu, již v této době bylo  

o bolestném rozhodováno na základě "tabulkové metody", a to podle vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví č. 208/1958 Ú. l. (Úředního listu), o posuzování odůvodněnosti a přiměřenosti 

bolestného, která závazně určovala výši bolestného a odškodnění za zohyždění  

při vypracování lékařských a znaleckých posudků.
137

 

 Lze tak konstatovat, že období platnosti tzv. středního občanského zákoníku poprvé  

do českého (resp. československého) právního řádu přineslo kvantifikaci náhrady bolestného 

a ztížení společenského uplatnění (resp. odškodnění za zohyždění) v podobě konkrétních 

částek v závislosti na normativně stanoveném bodovém (resp. percentuálním) hodnocení. 

Úloha soudu se při rozhodování o stanovení konkrétní výše bolestného omezuje  

na konstatování příslušné výše odškodnění na základě podkladů dodaných lékařem  

či zdravotnickým zařízením, které vypracovalo lékařský posudek. 

2.2 Ústavněprávní zakotvení ochrany tělesné a duševní integrity 

Skutečnost, že současné občanské právo a v širším pojetí též současná právně-

politická doktrína moderního státu považují hodnoty lidského života, zdraví a jeho ochrany  

za významné, dokládá, že problematika ochrany zdraví je zakotvena též v rámci 

ústavněprávních norem, a to konkrétně v řadě ustanovení Listiny základních práv a svobod 

(LZPS).
138

 Za výchozí lze označit čl. 6 LZPS zakotvující právo na život, který je doplněn 

neméně významným čl. 7 zdůrazňujícím nedotknutelnost lidské tělesné a duševní integrity. 
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 Povahou norem stanovených vyhláškou jakož i její právní závazností se zabýval např. Krajský soud v Praze 

v rozhodnutí ze dne 18. září 1959, sp. zn. 21 Co 651/59. 
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 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 
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Konečně čl. 10 odst. 1 a 2 LZPS zakotvuje ochranu lidské důstojnosti, soukromého  

a rodinného života jednotlivce. 

Z pohledu kvality ochrany poškozeného považuji za zejména významný právě článek 

7 LZPS, který zakotvuje "ústavně proklamované a chráněné právo na nerušené zachování 

osoby, tj. na zachování její integrity, jemuž odpovídá obecný zákaz porušení této integrity".
139

 

Za pozornost stojí, že ustanovení článku 7 LZPS lze považovat za určitý zastřešující prvek při 

ochraně duševní a tělesné integrity fyzické osoby. Praktickou aplikaci tohoto článku si lze 

představit jak u škody na zdraví ve smyslu § 444 a násl. OZ, tak u ochrany osobnostních práv 

podle § 11 a násl. OZ. Možnosti aplikace předmětného ustanovení LZPS rozšiřuje také to,  

že toto ustanovení nijak nerozlišuje, jakým způsobem byla integrita fyzické osoby dotčena. Je 

tak rozhodující objektivní konstatování, že k porušení integrity došlo.
140

 Podle Pavlíčka chrání 

čl. 7 LZPS nejen fyzickou ale též duševní integritu člověka. Takový názor vítám a ztotožňuji 

se s ním i z toho důvodu, že ochrana proti psychickému strádání (a to zejména tomu, které 

nebude mít vliv na schopnost společenského uplatnění), není dle mého názoru v současném 

právu náhrady škody zajištěna. Poškozená fyzická osoba, která se v důsledku nepříznivé 

škodní události nebo protiprávního úkonu cítí dotčena na své psychické integritě (avšak toto 

porušení nedosahuje intenzity, která by nepříznivě ovlivňovala budoucí společenské uplatnění 

takové osoby), má dle mého názoru možnost bránit se pouze prostřednictvím ochrany 

osobnostních práv podle § 11 a násl. OZ.  

 Z hlediska ústavněprávní roviny nelze pominout čl. 36 LZPS, podle kterého má každý 

právo na soudní ochranu, jsou-li jeho ústavně zakotvená práva porušena. Je na místě dodat,  

že toto ustanovení LZPS je pro uplatňování nároků plynoucích ze způsobené škody klíčové. 

2.3 Náhrada nákladů spojených s léčením 

 Podle ustanovení § 449 odst. 1 OZ je škůdce povinen k náhradě účelných nákladů 

spojených s léčením. Odstavec 3 § 449 OZ pak doplňuje, že tyto náklady se hradí tomu,  

kdo je vynaložil. Ačkoli jsem již výše uvedl, že pojem "škoda na zdraví" nepovažuji 

z hlediska legislativní terminologie za vhodný, připouštím jeho použití právě u nákladů 

spojených s léčením poškozené osoby. Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených 

s léčením lze v nejobecnějším smyslu považovat za typicky majetkový nárok odpovídající 
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náhradě vynaložených finančních prostředků v souvislosti s uvedením zdravotního stavu 

poškozené osoby do původního stavu. 

2.3.1 Obecná charakteristika 

Z textu zákona plyne, že předmětem náhrady jsou pouze náklady účelně vynaložené na 

léčení. Nejde tedy o jakékoli představitelné náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se 

škodnou událostí, ale zároveň se musí jednat o náklady, které se škodnou událostí souvisejí. 

Lze tak stanovit dvě podmínky, kterými jsou: 

a) účelnost vynaložených nákladů; a 

b) skutečnost, že tyto náklady byly fakticky vynaloženy v důsledku a tedy 

v souvislosti se škodlivým jednáním škůdce.
141

 

 Komentářová literatura uvádí, že mezi účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

lze zahrnout například "náklady na doplňky léčby, na rehabilitaci, na nákup léčebných či 

ortopedických pomůcek, na dietní či vydatnější stravu, na výpomoc v domácnosti a na péči o 

poškozeného v případě jeho bezmocnosti, jakož i náklady nejbližších příbuzných 

poškozeného spojené s návštěvami poškozeného v nemocnici."
142

 S ohledem na vyloučení 

souběhu náhrady ze strany poškozeného a náhrady nákladů pokrytých veřejným zdravotním 

pojištěním (viz níže) lze říci, že okruh těchto nákladů je tvořen (pouze) "doplňkovými" 

léčebnými a rehabilitačními prostředky či službami, jejichž cílem je přispět k rychlejšímu 

uzdravení poškozeného. V té souvislosti je třeba dodat, že okruh těchto nákladů může 

v konkrétním případě zahrnovat jak náklady mimořádné (například protetické pomůcky),  

tak náklady vznikající průběžně po určitou předem neohraničenou dobu (například náklady 

vzniklé přibráním ošetřovatele).
143

 Zároveň však platí, že o nákladech na léčení nemůže být 

soudem rozhodnuto ve formě přiznání renty pro futuro a je tak možné jejich přiznání pouze ex 

post ve formě jednorázové částky, jejíž výše byla oprávněnou osobou prokázána.
144

 Přiznání 

peněžitého důchodu je představitelné pouze v případech, kdy například neschopnost 

poškozeného pečovat o domácnost koliduje s jeho původní převážnou pracovní náplní, kterou 
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byl právě výkon domácích prací. V takovém případě je přiznání peněžitého důchodu možné  

v rámci náhrady za ztrátu na výdělku.
145

 

Z hlediska běhu promlčecí doby lze říci, že náklady spojené s léčením představují 

oproti ostatním nárokům náhrady škody na zdraví samostatný nárok osoby, která tyto náklady 

vynaložila a též se samostatně promlčují. Promlčecí doba (tj. pouze subjektivní dvouletá) pak 

bude běžet vždy samostatně vůči každému jednotlivému vynaloženému nákladu. V té 

souvislosti může dojít k situaci, kdy promlčecí doba u nákladů na akutní léčebnou péči počne 

běžet v zásadě ihned po škodní události (např. v případě dopravní nehody osoby nepojištěné 

v rámci veřejného zdravotního pojištění), a naopak promlčecí doba u nákladů vynaložených 

například na rehabilitační pomůcky nebo běžnou denní péči započne zpravidla až po uplynutí 

podstatného časového úseku po samotné škodní události. 

Dlužno dodat, že náklady vynaložené na léčení mohou být na škůdci nárokovány též 

v případě, že po určité době od škodní události došlo k úmrtí poškozeného, které nastalo 

v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce.
146

 Je tedy zřejmé, že již vynaložené 

náklady na léčení jsou majetkovým nárokem, který v případě, že existuje v době úmrtí 

poškozeného (který tyto náklady ještě za života vynaložil), přecházejí na jeho právní 

nástupce. 

Zbývá doplnit, že náhrada účelně vynaložených nákladů na léčení může být soudem 

v odůvodněných případech přiměřeně snížena na základě moderačního práva soudu v souladu 

s ustanovením § 450 OZ. Na výši přiznané náhrady může mít samozřejmě zcela nebo zčásti 

vliv také spoluzavinění poškozeného (§ 441 OZ). Z hlediska aktivní legitimace lze 

poznamenat, že náklady léčení resp. náklady spojené s léčením jsou hrazeny tomu, kdo je 

vynaložil bez toho, aby mezi poškozeným a osobou, která náklady vynaložila, musel existovat 

právní nebo jiný vztah. Jak vyplývá z judikatury, touto osobou ale nemůže být zdravotní 

pojišťovna, jelikož ta hradí zdravotnickou péči nikoli na základě občanského zákoníku, nýbrž 

na základě zvláštního zákona (ZVZP).
147

 

2.3.2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

Od léčebných nákladů ve smyslu ustanovení § 449 odst. 1 OZ je třeba odlišovat plnění 

poskytnuté poškozenému na základě veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem  

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

                                                           
145

 HOLUB, M. a kol. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním : praktická 

příručka. 2. vydání. Praha : Linde, 2004, str. 109. 
146
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zákonů. Pod rozsah léčebných nákladů podle § 449 odst. 1 OZ tak nespadají náklady na 

zdravotnickou péči v rozsahu léčebných výkonů "spoluhrazených" pacientem nebo celková 

zdravotnická péče v případě, že pacient není pojištěn v rámci systému veřejného zdravotního 

pojištění.
148

 

 Důvod, proč jsou léčebná plnění podle ZVZP vyňata z režimu účelně vynaložených 

nákladů na léčení spatřuji ve skutečnosti, že ZVZP je vůči občanskému zákoníku zákonem 

speciálním, který má tedy aplikační přednost. V případě škodní události tak bude třeba 

primárně postupovat podle ZVZP a teprve zbývající náklady vynaložené na léčení budou 

předmětem aplikace § 449 OZ. V té souvislosti nelze opomenout ustanovení § 55 odst. 1 

ZVZP, které zakotvuje regresní nárok zdravotní pojišťovny proti osobě (právnické či fyzické), 

která se proti pojištěnci této zdravotní pojišťovny dopustila zaviněného protiprávního jednání, 

v důsledku něhož bylo nutno poskytnout pojištěnci nezbytnou zdravotní péči. Pro samotného 

škůdce nemá uvedené rozlišení příliš velkého významu. Na straně jedné bude čelit nárokům 

poškozeného (nebo jiné osoby jako např. pozůstalého příbuzného, zdravotnického zařízení 

nebo zdravotní pojišťovny) podle ustanovení § 449 OZ, na straně druhé pak regresním 

nárokům zdravotní pojišťovny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Přesto zde 

rozdíly existují. Nepochybným a významným rozdílem obou skupin nákladů je jejich samotná 

povaha. Zatímco nároky osoby, která vynaložila léčebné náklady podle § 449 OZ, jsou 

nárokem na náhradu škody na zdraví podle občanského zákoníku a promlčují se tedy ve 

dvouleté subjektivní promlčecí lhůtě (§ 106 odst. 1, 2 OZ), pak náklady vynaložené zdravotní 

pojišťovnou ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZVZP jsou z hlediska této charakteristiky 

hodnoceny značně rozporuplně. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. září 1999,  

sp. zn. 2 Cdon 2079/97, nelze náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na léčení 

poškozeného formou úhrady zdravotnických výkonů subsumovat pod náklady ve smyslu  

§ 449 odst. 1 OZ a tyto náklady tak nejsou ani nárokem na náhradu škody na zdraví. 

Vzhledem k tomu, že zákon o veřejném zdravotním pojištění neobsahuje zvláštní úpravu 

délky promlčecích dob, citované soudní rozhodnutí implikuje, že promlčení těchto nároků 

zdravotní pojišťovny podléhá promlčení v obecné tříleté promlčecí době.
149

 Novější 

judikatura (např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 25 Cdo 279/2001) 
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naproti tomu uvádí, že nárok zdravotní pojišťovny podle ustanovení § 55 odst. 1 ZVZP je 

nárokem na náhradu škody, který se promlčuje v promlčecí době podle ustanovení § 106 OZ 

(tj. v subjektivní dvouleté promlčecí době a objektivní tříleté promlčecí době, která v případě 

škody způsobené úmyslně činí deset let). V odůvodnění citovaného rozhodnutí dovolací soud 

argumentuje tím, že byť zdravotní pojišťovně vznikl nárok na tzv. regresní náhradu podle 

zvláštního právního předpisu (tj. ZVZP), je tento nárok svou povahou nárokem na náhradu 

škody spočívající v tom, že pojišťovna uhradila náklady na léčení svého pojištěnce v příčinné 

souvislosti s tím, že mu bylo zaviněným protiprávním jednáním třetí osoby způsobeno 

poškození zdraví. 

Odůvodnění posledně citovaného rozhodnutí považuji za logické v tom smyslu,  

že finanční plnění, které byla zdravotní pojišťovna nucena vynaložit na zdravotní péči svého 

pojištěnce, představuje jistý kvantifikovatelný úbytek majetkové podstaty na straně zdravotní 

pojišťovny, k němuž by nedošlo, nebýt protiprávního zaviněného jednání škůdce. 

Rozlišování nákladů na léčení v režimu občanského zákoníku a ZVZP má význam též 

pro samotného poškozeného. Poškozený by měl mít alespoň rámcový přehled zdravotnické 

péče, která je mu hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Rozsudkem Nejvyššího 

soudu ze dne 30. listopadu 2004, sp. zn. 25 Cdo 1875/2004, bylo judikováno, že zdravotnická 

péče, která by jinak byla hrazena z prostředků zdravotní pojišťovny, nemůže být podřazena 

pod náklady na léčení ve smyslu § 449 odst. 1 OZ tehdy, pokud tuto péči uhradil poškozený 

sám. 

2.3.3 Účelnost nákladů vynaložených na léčení 

Z hlediska účelnosti nákladů vynaložených na léčení lze říci, že práh účelnosti je třeba 

posoudit v každém konkrétním případě samostatně s ohledem na zdravotní stav poškozeného 

a povahu vynaložených nákladů. Odborná literatura v souladu s konstantní judikaturou 

Nejvyššího soudu vykládá účelně vynaložené náklady jako náklady "vedoucí ke zlepšení 

zdraví poškozeného".
150

 Za účelně vynaložené náklady tak lze považovat především náklady 

na pořízení protetických pomůcek, náklady rehabilitace, náklady na ošetřovatele nebo náklady 

speciálního stravování.
151

 Otázka protetických pomůcek a dalších náhrad souvisí s pokrokem 

moderní medicíny, která se od dřívějších postupů a léčebných metod odlišuje nejen svou 

kvalitou ale též adekvátním růstem ceny. To logicky vede k myšlence, zda citovaná judikatura 

nějak omezuje poškozeného ve výběru například kloubní či zubní náhrady, jejichž kvalitativní 
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a tím i cenové provedení je velmi široké. Na důležitosti tato otázka získává zejména 

v souvislosti s postupným rozšiřováním tzv. nadstandardní zdravotnické péče, která z části 

nebude hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Domnívám se, že v případě, 

kdy poškozený využije vysoce nadstandardních léčebných postupů či prostředků, které nejsou 

zcela hrazeny zdravotní pojišťovnou, měl by být schopen prokázat, že takto kvalitní 

zdravotnickou (zejm. protetickou) péči skutečně potřebuje s ohledem na jím vykonávané 

aktivity před škodní událostí (např. aktivní provozování alpského lyžování). 

Mezi účelně vynaloženými náklady mohou být dle stanovisek občanskoprávní nauky 

též náklady vynaložené poškozeným nebo jinou osobou na bezbariérové úpravy obydlí 

poškozeného.
152

 Netřeba připomínat, že přestavba obydlí tak, aby vyhovovalo bezbariérovým 

podmínkám, může být pro škůdce zcela likvidační. Za účelné naopak nejsou považovány 

například náklady vzniklé v důsledku dojíždění příbuzných či blízkých poškozeného  

za poškozeným do zdravotnického zařízení ani nákup drobných dárků, ledaže by tyto 

návštěvy mohly mít pro poškozeného pozitivní terapeutický význam.
153

 

V souvislosti s odstraněním překážek pohybu osob v rámci zemí Evropské unie, jakož 

i mimo ni se jistě lze setkat s případem, kdy občan České republiky vycestuje (jednou či 

opakovaně) do cizího státu, aby zde navštívil lékaře. Je v tomto případě možné požadovat  

po škůdci náhradu cestovních výloh vzniklých při takto vykonaných cestách? Judikatura 

Nejvyššího soudu napovídá, že takto vynaložené výdaje nejsou neúčelné pouze z toho 

důvodu, že při poskytnutí zdravotní péče srovnatelné úrovně u jiného lékaře mohly být výlohy 

poškozeného nižší.
154

 

Lze uzavřít, že při posuzování hlediska účelnosti nákladů spojených s léčením lze 

vycházet z dostupné judikatury. Zároveň se však domnívám, že s pozvolnou reformou 

veřejného zdravotnického systému a postupujícím medicínským pokrokem se tato judikatura 

může v některých ohledech jevit jako dostatečně nepružná. 

2.3.4 Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

Ustanovení § 449 odst. 2 OZ stanoví povinnost škůdce nahradit přiměřené náklady 

spojené s pohřbem, došlo-li k úmrtí poškozeného. Tato povinnost je limitována na náklady, 

v nichž náklady pohřbu nejsou kryty dávkou pohřebného podle ustanovení § 47 a 48 zákona  

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. V této souvislosti nelze opomenout ani ustanovení 
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§ 3 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, které následně 

odkazuje na pracovněprávní předpisy, a to na již zrušené nařízení vlády č. 108/1994 Sb. 

S ohledem na dosud neúčinný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, platí 

v současné době příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a to konkrétně ustanovení § 376 odst. 2 ZP. Při úmrtí poškozeného tak 

budou nahrazeny výdaje za pohřeb, hřbitovní poplatky, náklady na zřízení nebo úpravu 

pomníku či desky, včetně cestovních výloh a jedné třetiny výdajů na smuteční ošacení osob 

blízkých. Za určující je třeba považovat hledisko přiměřenosti výše uvedených výdajů, které 

by mělo odpovídat vždy konkrétnímu případu.
155

 Kromě všeobecného hlediska přiměřenosti 

je zde další limitace v podobě pevně stanovených částek (výdaje na pořízení pomníku  

či desky, výdaje na pořízení smutečního ošacení). 

I v případě nákladů spojených s pohřbem jsou tyto hrazeny tomu, kdo je vynaložil  

(§ 449 odst. 3 OZ). Vzniká tak přímý nárok nositele těchto nákladů proti škůdci.
156
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2.4 Náhrada za ztrátu na výdělku / náhrada za ztrátu na důchodu  

(§ 445 až 447a OZ) 

 

V ustanovení § 445 odst. 1 OZ je stanoveno, že ztráta na výdělku, k níž došlo při 

škodě na zdraví, se hradí peněžitým důchodem zjištěným na základě průměrného výdělku 

poškozeného, kterého tento před poškozením zdraví dosahoval. Oproti náhradě nákladů 

spojených s léčením, o nichž je pojednáno výše, je patrné, že tento nárok poškozeného, jakož  

i nároky z něj vycházející (§ 446, 447 a do jisté míry též § 447a OZ) jsou co do svého 

charakteru nárokem majetkovým, a to důchodovým a nikoli jednorázovým.
157

 

Občanský zákoník dále rozlišuje de facto čtyři samostatné subjektivní majetkové 

nároky poškozeného v souvislosti se sníženým výdělkem, k němuž došlo v souvislosti se 

škodnou událostí: 

 náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (§ 446 OZ) 

zjištěná z rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného "před poškozením" 

a dávkami nemocenského za předpokladu, že poškozený byl uznán dočasně 

práce neschopným, a to v příčinné souvislosti se škodnou událostí;
158

 

 náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

invaliditě odpovídající rozdílu mezi průměrným výdělkem před poškozením  

a výdělkem poškozeného po poškození včetně případných dávek invalidního 

důchodu;
159

 

 náhrada za ztrátu na výdělku příslušející žáku nebo studentu ode dne,  

kdy mělo dojít k ukončení povinné školní docházky, studia nebo přípravy  

na povolání do konce časových období stanovených zákonem (§ 447 odst. 3 

OZ);
160

 

 náhrada za ztrátu na důchodu odpovídající částce rozdílu mezi výší 

důchodu, na který poškozenému vznikl nárok a výší důchodu, na který by 

poškozenému vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, 

z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku  
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Sb., o nemocenském pojištění. Základní principy vzniku nároku na dávky nemocenského a jeho výplaty jsou 

kromě příslušných ustanovení citovaného zákona v přehledné podobě dostupné na internetových stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz).  
159

 Viz ustanovení § 38 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
160

 Viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 

http://www.mpsv.cz/
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po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v období 

rozhodném pro vyměření důchodu (§ 447a OZ). 

Dlužno dodat, že z hlediska portfolia relevantních právních předpisů považuji za 

důležité zmínit též příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, týkající 

problematiky průměrného výdělku a jeho výpočtu v době poškození zdraví, a dále na zákon  

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, a též 

na dosud převážně neúčinný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Z oblasti prováděcích předpisů se k dané problematice vztahuje nařízení vlády č. 258/1995 

Sb., kterým se provádí občanský zákoník (ustanovení § 2 týkající se výpočtu průměrného 

výdělku) a dále nařízení vlády č. 447/2008 Sb. o zvýšení průměrného výdělku rozhodného pro 

stanovení vybraných náhrad.
161

 

2.4.1 Náhrada za ztrátu na výdělku v užším smyslu 

V rámci systematiky jednotlivých nároků týkajících se ztráty na výdělku je patrné,  

že ustanovení § 445 OZ je obecnou normou (lex generalis) proti následujícím náhradám podle 

§ 446 a 447 OZ. Dlužno dodat, že nároky poškozeného na náhradu ušlého výdělku před  

a po skončení pracovní neschopnosti, popř. i náhrada za ztrátu na důchodu, mohou existovat 

zcela samostatně a nezávisle na sobě. Takto samostatně stojící nároky jsou též samostatně 

promlčovány.
162

  

Z hlediska obecné charakteristiky lze k náhradám za ztrátu na výdělku všeobecně říci, 

že jde o nároky, který je již historicky nezbytnou součástí moderních právních úprav 

odškodnění za ublížení na zdraví. Připomenout lze ustanovení § 1325 OZO (tj. povinnost 

k náhradě ušlého výdělku dojde-li k "poškození na těle") nebo ustanovení § 355 zákona  

č. 141/1950 Sb. stanovící povinnost náhrady ušlého a v budoucnu ušlého výdělku. Oproti 

historickým právním úpravám lze v v úpravě dnešní spatřovat poměrně významný posun co 

do technické složitosti právní normy, jejímž cílem je umožnění přesného vyčíslení výše 

ušlého výdělku. 

Nárok poškozeného podle § 445 OZ je odbornou literaturou charakterizován jako 

"zvláštní subjektivní právo na náhradu majetkové újmy, které nelze podřadit pod pojem 

skutečná škoda", což vylučuje aplikaci ustanovení § 442 OZ, tj. nejedná se o skutečnou škodu 
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 Viz nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). 
162

 Eliáš, K. a kol. op. cit., str. 1003, ŠVESTKA, J., a kol. op. cit., str. 1301. 
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ani ušlý zisk.
163

 Eliáš dále uvádí, že s ohledem na judikaturu Nejvyšší soudu "představuje 

ztráta na výdělku zvláštní kategorii, kterou není možné podřadit pod pojmy skutečné škody 

nebo ušlého zisku, obsažené v § 442 OZ."
164

 Zároveň však judikatura doplňuje, že podmínkou 

přiznání náhrady ušlého výdělku je skutečná hmotná škoda (tj. neexistence očekávaného 

výdělku) a nikoli pouze samotná ztráta nebo zmenšení výdělečné způsobilosti  

(srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR publikované pod označením R 121/53). 

Za společný rys výše uvedených nároků lze považovat skutečnost, že se vždy jedná  

o odškodnění neexistence příjmů (a to lhostejno jaký je jejich charakter, jde-li o příjmy 

získané v souladu se zákonem), kterých by poškozený dosáhl nebo mu na ně vznikl nárok, 

kdyby k poškození jeho zdraví nedošlo. Dlužno dodat, že podle rozsudku Nejvyššího soudu 

ze dne 27. června 2002, sp. zn. 25 Cdo 2035/2000, nelze za ztrátu na výdělku považovat 

samotnou ztrátu schopnosti hledat si pracovní uplatnění.
165

 

Dalším společným rysem ustanovení § 445 až 447 odst. 2 a § 447a OZ je legislativní 

pojem "poškození" zdraví fyzické osoby. To souvisí s hlediskem časovým neboť v době,  

kdy se poškození zdraví projeví natolik, aby byla ztížena výdělečná způsobilost poškozeného, 

jeho dřívější pracovněprávní vztah nebo podnikatelská činnost již dávno nemusí existovat. 

V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2004 bylo judikováno, že jde-li  

o občanskoprávní odpovědnost, nárok na náhradu za ztrátu na výdělku není podmíněn trváním 

výdělečné pracovní činnosti v době poškození zdraví (zde úrazu). Z toho lze tedy dovozovat, 

že je třeba odlišit okamžik poškození zdraví (tj. vnější nepříznivý vliv na zdraví poškozeného 

vyvolaný v důsledku protiprávního jednání škůdce a okamžik, kdy se toto poškození zdraví 

projeví natolik, že prokazatelně ovlivní výdělečnou činnost poškozeného. Z toho dále 

vyplývá, že snížení výdělku (nikoli snížení výdělečných schopností) poškozeného musí být 

poškozený schopen prokázat. V té souvislosti považuji jako nebezpečnou praxi osob 

samostatně výdělečně činných, jejichž daňová přiznání jsou často zkreslená v úmyslu vyhnout 

se vyšší daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že průměrný výdělek je u těchto osob 

zjišťován zejména (avšak nikoli výlučně) z přiznání k dani z příjmů, pak takto zkreslené 
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 Eliáš, K. a kol. op. cit., str. 1004. 
164

 Eliáš, K. a kol. op. cit.. Ačkoli je v tomto smyslu odkazováno na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 

července 2004, sp. zn. 25 Cdo 857/2003, domnívám se, že toto rozhodnutí shora uvedený výrok přímo 

neobsahuje. Aplikace ustanovení § 442 OZ pak není vyloučena v případě, kdy poškozený v důsledku pracovní 

neschopnosti vyvolané úrazem nebyl schopen nastoupit do již sjednaného zaměstnání (judikováno v rozsudku 

Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2001, sp. zn. 25 Cdo 1147/2000). 
165

 Citovaný rozsudek Nejvyššího soudu se sice primárně týká oblasti odškodnění za neoprávněné vzetí do 

vazby, což ale nijak nesnižuje jeho použitelnost i pro oblast náhrady škody na zdraví. 
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příjmy mají sice pozitivní projev v nižší daňové povinnosti, avšak negativně se projevují na 

výši náhrady ušlého výdělku.
166

 

Skutečnost, že časová distinkce mezi poškozením zdraví fyzické osoby a snížením 

výdělečné schopnosti není bezúčelné, potvrzuje také zavedená judikatura Nejvyššího soudu 

podle, kterého "z ustanovení § 445 a 447 odst. 1 OZ vyplývá, že je třeba při náhradě ztráty na 

výdělku peněžitým důchodem přihlédnout ke změnám, k nimž došlo v době mezi škodnou 

událostí a mezi ztrátou výdělečné schopnosti, jež nastala po delším období."
167

 

V posuzovaném případě došlo k poškození zdraví v důsledku dopravní nehody (srážka 

nákladního auta s valníkem, na němž se nacházela poškozená). V odůvodnění Nejvyšší soud 

uvádí, že ke ztrátě výdělečné schopnosti může dojít také až po delším časovém odstupu  

od škodné události. V mezidobí pak "mohou nastat trvalé závažné změny poměrů 

poškozeného, jež jsou rozhodné pro určení peněžitého důchodu jako náhrady za ztracenou 

výdělkovou schopnost, zejména změny v druhu výdělku a jeho výši. V ustanovení § 445 

a § 447 odst. 1 OZ se neužívá pojmu "před úrazem" a "po úrazu", nýbrž pojmu "před 

poškozením" a "po poškození". Podle tohoto znění uvedených zákonných ustanovení je třeba 

přihlédnout ke změnám, k nimž došlo. Opačný názor soudu druhého stupně je proto v rozporu 

se zněním uvedených ustanovení, jimiž má být poškozenému přiznána náhrada skutečné 

škody, tedy náhrada toho, co mu ušlo. Tím nemůže být za okolností v těchto případech 

zjištěných peněžitý důchod vypočtený na podkladě výdělku, který poškozený v době,  

kdy výdělek ztratil, už nepobíral." 

Ačkoli samotné snížení pracovní či výdělečné schopnosti fyzické osoby nepodléhá 

odškodnění podle ustanovení § 445 a násl. OZ, nelze říci, že by tento faktor nebyl zcela bez 

významu. Jeho význam může být v tom, že řada poškozených může mít již před škodní 

událostí pracovní způsobilost více či méně sníženou (např. v důsledku dřívější nemoci 

z povolání, úrazu nebo vrozené vady). I takový poškozený má dle judikatury nárok na 

odškodnění (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 1989, sp. zn. 1 Cz 91/88).
168
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 Viz ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Zároveň nutno poukázat na judikaturu, která daňové 

přiznání poškozeného klasifikuje pouze jako jeden z možných zdrojů výpočtu průměrného výdělku (viz rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. ledna 2001, sp. zn. 25 Cdo 2026/98). 
167

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. června 1971, sp. zn. 4 Cz 5/71. 
168

 V dané věci byl řešen pracovní úraz zaměstnance, k němuž došlo v důsledku pádu z kabiny bagru a 

následnému přejetí kolemjedoucího nákladního automobilu, což mělo za následek zlomeninu holenní kosti a 

další zranění. V rámci projednávání odvolání dovodil příslušný krajský soud, že žalobce nemá nárok na náhradu 

ušlého výdělku podle ustanovení § 445 OZ, jelikož ze zdravotní dokumentace a znaleckého posudku vyplývá, že 

byl již před úrazem plně invalidní. Tento právní názor krajského soudu byl dovolacím soudem odmítnut jako 

nesprávný. Přiznání invalidního důchodu neznamená podle Nejvyššího soudu, že by poživateli tohoto důchodu 

bylo znemožněno vykonávat pracovní činnost, je-li jí objektivně schopen, a to byť by takovou činnost vykonával 

na úkor svého zdraví. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i&conversationId=599072
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i&conversationId=599072
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Na okraj lze zmínit, že jako podmínku pro přiznání náhrady ušlého výdělku by za 

určitých okolností bylo možno uvažovat též důvod, pro který poškozená osoba ztratila 

zaměstnání či přestala vykonávat jinou výdělečnou činnost. Mám za to, že náhrada ušlého 

výdělku by měla náležet pouze osobě, která o dosavadní zdroj příjmů přišla právě v důsledku 

poškození zdraví a nikoli z jiných důvodů (např. rozvázání pracovního poměru výpovědí 

právě v době škodné události, potažmo jejích nepříznivých důsledků pro výdělečnou činnost 

poškozeného.
169

 

2.4.2 Renta 

Jak bylo výše uvedeno, náhrada za ztrátu na výdělku (na důchodu) ve smyslu 

ustanovení § 445 až 447a OZ je majetkovým nárokem důchodovým a nikoli jednorázovým. 

Zároveň není vyloučena písemná dohoda o jednorázovém vyrovnání podle § 449a OZ.
170

 

Zpravidla v době rozhodování soudu o stanovení povinnosti k platbě měsíční renty již 

od poškození zdraví uplynula jistá doba. V takovém případě nic nebrání soudu, aby rozhodl  

o náhradě ušlého výdělku v podobě měsíční renty pro futuro a zároveň o přiznání adekvátní 

částky za již uplynulé období ex post.
171

 

2.4.3 Podstatná změna poměrů – valorizace 

 Je zřejmé, že zdravotní stav poškozeného se v průběhu doby po poškození zdraví bude 

vyvíjet. Kromě setrvalého zdravotního stavu pak v příčinné souvislosti se škodní události 

může dojít ke zhoršení tohoto stavu a tím ještě k nižší výdělečné činnosti poškozeného. 

Naopak také může dojít i k postupnému uzdravování či uzdravení, což je především v zájmu 

škůdce. Jelikož je výplata náhrady formou renty považována za plnění v budoucnu splatných 

dávek, pak se obě strany mohou u soudu domáhat změny rozsudku na ve smyslu ustanovení  

§ 163 odst. 1 OSŘ. Z dikce zákona pak vyplývá, že ke změně rozsudku může dojít pouze na 

návrh a změna rozsudku ex officio je v tomto případě vyloučená. Výrok rozsudku musí 

v tomto případě vyjadřovat, že povinnost stanovená původním rozhodnutím se mění nebo 

zrušuje (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 6 Cz 29/66). 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2003, sp. zn. 25 Cdo 1383/2002. 
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 ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 1005. 
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 ŠVESTKA, J., a kol. op. cit., str. 1301. 
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Dlužno dodat, že jednou zjištěná výše průměrného výdělku, je pro další případná 

řízení a nová rozhodnutí směrodatná a nezměnitelná ve smyslu § 159 odst. 3 OSŘ (viz závěry 

formulované v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. listopadu 2002, sp. zn. 21 Cdo 

609/2002).
172

 

 Prováděcím předpisem, k jehož vydání je dle ustanovení § 447 odst. 4 oprávněna 

vláda, lze zohlednit vývoj mzdové úrovně mimo jiné vůči náhradě ušlého výdělku, a to  

ve formě tzv. valorizace průměrného výdělku (viz nařízení vlády č. 447/2008 Sb.). Výše 

uvažovaná pravomocného soudního rozhodnutí o přiznání peněžité renty není možná pouze 

z důvodu, že v důsledku nařízení vlády došlo k valorizaci průměrných výdělků. Totéž platí 

také o dávkách důchodového pojištění.
173

 

 Z hlediska praktického využití možnosti požadovat vydání nového rozsudku podle  

§ 163 odst. 1 OSŘ lze poukázat na poměrně značné obtíže, kdy škůdce může požadovat 

snížení měsíční renty na základě údajného zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Procesní 

situace škůdce bude nejspíš usnadněna v situaci, kdy bude poškozenému přiznán nižší stupeň 

invalidity nebo zcela odebrán invalidní důchod, ačkoli ani zde nemusí být pro odpovědnou 

osobu snadné tuto skutečnost vůbec zjistit. V řadě případů lze ale očekávat, že poškozený, 

kterému byl přiznán invalidní důchod, bude i nadále vykonávat více či méně náročnou 

výdělečnou činnost (zpravidla tzv. "na černo"), při které jej jeho zdravotní stav neomezuje. 

Škůdci pak nezbývá než tyto skutečnosti vlastním přičiněním zjistit a u soudu také 

prokazovat. 

 Zlepšení zdravotního stavu poškozeného, které povede k odebrání částečného 

invalidního důchodu, není dle judikatury samo o sobě důvodem pro rozhodnutí o změně 

poměrů poškozeného.
174

 Naopak o změnu poměrů se bude jednat v případě, že původně 

přiznaný plný invalidní důchod byl následně změně v invalidní důchod částečný.
175

 Je tak 

patrné, že znalost judikatury je v rámci této problematiky nezbytná stejně jako potřeba 

přihlížet k poměrům poškozeného komplexně s ohledem na zvláštnosti daného případu. 
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 V posuzované věci se žalobce (dříve zaměstnanec postižený nemocí z povolání) domáhal nového stanovení 

výše průměrného výdělku ve vztahu k jinému zaměstnání, které by mohl vykonávat, kdyby k nemoci z povolání 

nedošlo. Tato snaha byla dovolacím soudem odmítnuta jako nepřípustný pokus o reparaci pravomocného 

soudního rozhodnutí. 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2005, sp. zn. 25 Cdo 708/2004. 
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 Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. května 2005, sp. zn. 24 Co 145/98. 
175

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 347/2002. V posuzovaném případě 

se fyzická osoba (dříve zaměstnanec) domáhal na žalované (svém bývalém zaměstnavateli) náhrady ušlého 

výdělku, kterým by byl pokryt výpadek příjmů žalobce, k němuž došlo v souvislosti s odebráním plného a 

přiznáním pouze částečného invalidního důchodu. 
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2.4.4 Náhrada za ztrátu na výdělku přiznaná žákům a studentům (§ 447 odst. 3 OZ) 

 Zákonem č. 264/2006 Sb. bylo do občanského zákoníku vloženo ustanovení § 447 

odst. 3 upravující náhradu za ztrátu na výdělku žáků a studentů, kteří v důsledku úrazu nebo 

nemoci z povolání nemohou po ukončení vzdělávacího procesu dosahovat výdělků, kterých 

by dosáhli, kdyby k úrazu nebo nemoci z povolání nedošlo. Na první pohled je tak patrná 

snaha zákonodárce o ochranu a zajištění alespoň minimálního příjmového zabezpečení žáků  

a studentů v případě, že v rámci jejich přípravy na budoucí povolání dojde k úrazu či jinému 

poškození zdraví znemožňujícímu v této přípravě nadále pokračovat. 

Z těchto důvodů předmětné ustanovení zcela nezapadá do kontextu klasické 

občanskoprávní odpovědnosti založené zejména na existenci protiprávního a zaviněného 

jednání škůdce, z něhož došlo k poškození zdraví. Druhým důvodem této zvláštní úpravy je 

skutečnost, že zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (byť dosud převážně 

neúčinný) neobsahuje úpravu týkající se žáků a studentů. Jsou tak legislativně řešeny situace, 

jejichž řešení musela dříve hledat judikatura tak, že náhrada ušlého výdělku byla přiznána  

i osobě, která v době úrazu sice nepracovala, ale prokazatelně měla do zaměstnání nastoupit, 

k čemuž nedošlo právě jen v důsledku utrpěného úrazu.
176

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, neobsahuje výslovnou legislativní definici žáka 

či studenta. Odborná literatura vykládá pod pojmem žák osobu absolvující základní nebo 

střední vzdělávání a pod pojmem student pak osobu, která má již ukončené středoškolské 

vzdělání a dále se celodenně vzdělává. Mám za to, že školský zákon ani občanský zákoník 

neřeší (poměrně časté) situace, kdy například student vysoké školy je zároveň zaměstnán  

ať už v oboru, který studuje, nebo jinde. S ohledem na nemalé příjmy, které lze takto získat, 

se nabízí otázka, podle kterého ustanovení občanského zákoníku bude posouzen případný 

nárok takového studenta na ušlý výdělek. Osobně se domnívám, že pokud příjem žáka či 

studenta před škodní událostí přesahoval výši alespoň tzv. minimální mzdy, pak je na místě 

posuzovat nároky takové osoby podle ustanovení § 446 OZ a nikoli § 447 odst. 3 OZ.
177
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31. srpna 1988, sp. zn. 1 Cz 47/88. 
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 Za pravdu mi v tomto dává například ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 1019, 1020. 
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Z uvedeného plyne, že základním východiskem pro stanovení výše ušlého výdělku 

osob vymezených v ustanovení § 447 odst. 3 OZ je aktuální výše minimální mzdy stanovené 

podle příslušných právních předpisů.
178

 S ohledem na aktuálně platnou výši minimální mzdy  

(tj. 8.000,- Kč) a následné daňové povinnosti hodnotím takto stanovenou náhradu jako velmi 

nedostatečnou v situaci, kdy má pokrýt životní náklady osoby s poškozeným zdravím, která 

v důsledku tohoto poškození nemohla dokončit přípravu ke svému budoucímu povolání,  

a jejíž výdělečná schopnost je tak minimální nebo žádná. 

2.4.5 Náhrada za ztrátu na důchodu (§ 447a OZ) 

 Ustanovení § 447a OZ je právní normou s omezenou osobní působností. Vztahuje se 

totiž pouze na osoby, které byly zároveň příjemci náhrady podle ustanovení § 447 OZ. 

Citované ustanovení tak zabraňuje nedůvodnému znevýhodnění osob, které pobíraly náhrady 

podle § 447 OZ, což u těchto osob logicky vedlo k nízkým nebo žádným odvodům do 

systému důchodového pojištění a tím i velmi nízkým částkám samotného starobního důchodu. 

Dlužno dodat, že ke dni skutečného odchodu do starobního důchodu pak zaniká nárok na 

náhradu za ztrátu na výdělku podle § 447 OZ. Souběh nároků podle § 447 odst. 1 a § 447a OZ 

je tedy vyloučen, což výslovně stanoví rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2002, 

sp. zn. 25 Cdo 1100/2000.
179

 

Z hlediska systematického zařazení je i nárok poškozeného podle § 447a OZ 

samostatným "dílčím právem na náhradu škody na zdraví, samostatně vzniká a samostatně se 

promlčuje".
180

 V souladu s výše uvedenou judikaturou nevzniká tento nárok v době,  

kdy poškozený dovrší důchodového věku, nýbrž v době, kdy se stane poživatelem starobního 

důchodu. S tím souvisí i běh promlčecí doby tohoto nároku, která počíná běžet až tehdy,  

kdy poškozenému byla zastavena výplata náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 

příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
179

 Viz též ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1313. Ke zde posuzované škodní události došlo v roce 1984 (!) a 

jednalo se o fyzický útok příslušníka SNB na žalobce, toho času zaměstnance Československé vojenské správy. 

V odůvodnění rozsudku dovolacího soudu (vydáno v r. 2002) se uvádí: "Není-li zdrojem příjmů pracovníka 

výdělek či dávky jej nahrazující, ale přiznaný důchod, pak zde také není důvod k poskytování náhrady za ztrátu 

na výdělku; důvod k poskytování náhrady za ztrátu na výdělku (snížení nebo ztráta pracovní způsobilosti 

poškozeného a jeho neschopnost dosahovat pro následky újmy na zdraví stejného výdělku jako před poškozením) 

přiznáním starobního důchodu poškozenému odpadl (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 1995, 

sp. zn. 6 Cdo 127/94 , publikovaný pod č. 35 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 1996); poživatel 

starobního důchodu tedy nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při 

uznání invalidity nebo částečné invalidity) podle §  447 ObčZ nemá a od okamžiku vzniku nároku na výplatu 

starobního důchodu je v občanskoprávních vztazích oprávněn požadovat pouze případnou náhradu za ztrátu 

na důchodu." 
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 ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 1026. 
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neschopnosti. Až v tomto okamžiku se poškozený dozvídá o škodě a jejím rozsahu,  

čímž počíná běžet dvouletá promlčecí doba.
181

 

Co do formy náhrady je nárok podle § 447a OZ hrazen na základě opětujících se 

plnění (renty) s tím, že zákon připouští i o tomto nároku uzavřít písemnou dohodu o 

jednorázovém vyrovnání podle ustanovení § 449a OZ. 

2.5 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých (§ 448 OZ) 

 Dalším důchodovým nárokem upraveným v současném občanském zákoníku je 

náhrada nákladů na výživu pozůstalých, dojde-li k usmrcení poškozeného, který zároveň 

těmto osobám výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat (§ 448 odst. 1 OZ). Jde tak 

nikoli o nárok samotného poškozeného, který v důsledku škodné události zemřel, ale o nárok 

určitého okruhu pozůstalých. Zákon tak sleduje zajištění příjmové ochrany pro užší či širší 

okruh osob (zpravidla osob mladších patnácti let či mladistvých nebo osob soustavně se 

připravujících na své budoucí povolání). 

Citované ustanovení tak stanovuje hned několik podmínek, jejichž splnění je 

předpokladem přiznání předmětného nároku. Jde především o smrt poškozeného, k níž může 

dojít již při samotné škodné události nebo v kratším či delším časovém úseku po ní, vždy však 

za podmínky, že smrt nastala v příčinné souvislosti právě s konáním (či nekonáním) škůdce. 

Dále je třeba, aby pozůstalými po poškozeném byly osoby, které byly na poškozeného 

odkázány co do poskytování výživy buď na základě faktického stavu (tj. ti pozůstalí, kterým 

zemřelý výživu poskytoval) nebo na základě právní povinnosti (tj. ti pozůstalí, kterým byl 

zemřelý povinen výživu poskytovat), přičemž zákon zjevně nerozlišuje, zda zemřelý za svého 

života tuto povinnost plnil či nikoli. Není ani rozhodné, zda o právu resp. povinnosti 

poskytovat výživné bylo rozhodováno před soudem.
182

 

Z hlediska časového lze říci, že rozhodujícím okamžikem pro vznik a posouzení 

rozsahu nároku na náhradu nákladů na výživu představuje okamžik úmrtí poškozeného. Je tak 

rozhodné, v jakém rozsahu byla výživa poskytována právě ve chvíli, kdy poškozený zemřel, 

bez ohledu na skutečnost, že k samotné škodní události mohlo dojít dříve. Ve věci vedené 

Nejvyšším soudem pod sp. zn. 25 Cdo 1409/2001 (rozsudek ze dne 24. dubna 2003) 

posuzoval Nejvyšší soud dovolání žalobce (otce zemřelého nezletilého dítěte, které zahynulo 

v důsledku uklouznutí a následného pádu do nechráněného prostoru pod jezem,  

jehož stavebně technická konstrukce nevyhovovala průtokům vody s ohledem na příliš 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 1987, sp. zn. 1 Cz 62/86. 
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 ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 1028. 
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krátkou dopadovou desku nacházející se bezprostředně pod jezem. Po prokázání příčinné 

souvislosti mezi úmrtím chlapce a nedostatečným zabezpečením vodního díla bylo mimo jiné 

rozhodnuto o zamítnutí žalobního návrhu žalobce na úhradu téměř dvou milionů Kč z titulu 

"ztráty pomoci v podnikání i v péči o osobu žalobce, kterou mohl zemřelý v budoucnu 

poskytnout." V rámci odůvodnění rozsudku, v němž bylo dovolání žalobce shledáno 

nedůvodným, konstatoval Nejvyšší soud hned několik důležitých závěrů vztahujících se 

k ustanovení § 448 OZ: 

 existence nároku podle § 448 OZ je závislá, a tedy je podmíněna existencí 

právní povinností k poskytování výživného (s tím, že okruh těchto osob je 

definován příslušnými ustanoveními zákona o rodině), nebo faktickým 

poskytováním výživného, ačkoli k tomu zemřelý poškozený nebyl povinen 

(bez ohledu na existenci příbuzenského nebo jiného vztahu, avšak nikoli 

v případě, že by šlo pouze o mimořádné či nahodilé poskytnutí výživy);
183

 

 výše náhrady je přímo úměrná výživě, které se oprávněným pozůstalým 

dostávalo k okamžiku smrti poškozeného; a contrario není přípustné, aby bylo 

vyhověno požadavku na přiznání náhrady vůči osobě, která sama  

od poškozeného žádného vyživovacího plnění nepřijímala; 

 při stanovení rozsahu vyživovací povinnosti u poškozeného, který výživu 

neposkytoval, ač k tomu byl povinen, je i zde východiskem postup podle 

zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.; 

 domáhat se náhrady nákladů, které poškozený mohl v budoucnu pozůstalým 

poskytovat, nelze ani prostřednictvím právní úpravy ochrany osobnosti podle 

ustanovení § 11 a 13 OZ; což samo o sobě nevylučuje použití těchto 

ustanovení ve smyslu ochrany integrity a individuální osobnosti v případě,  

že "zaviněná smrt blízké osoby může vzhledem ke vzájemným úzkým a pevným 

sociálním, morálním, citovým a kulturním vazbám představovat natolik vážnou 

nemateriální újmu pro rozvíjení a naplňování osobnosti pozůstalého, že může 

být kvalifikována jako újma snižující jeho důstojnost či vážnost  

ve společnosti".
184

 

Další podmínkou přiznání peněžité náhrady podle § 448 OZ je pak okolnost, že dávky 

sociálního zabezpečení (zejm. vdovský nebo sirotčí důchod) poskytované příslušnými orgány 
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 Shodně viz ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 1029. 
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 V té souvislosti je odkazováno na relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR, například na nález ze dne 1. 

března 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99 nebo usnesení tohoto soudu ze dne 20. května 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 
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správy sociálního zabezpečení oprávněným pozůstalým nedosahují nákladů na výživu 

stanovených v rozhodnutí soudu o přiznání náhrady. 

Z hlediska výše a výpočtu náhrady je třeba upozornit na již zmíněné ustanovení § 448 

odst. 1 věta druhá OZ (tj. nutno přihlížet k dávkám sirotčího nebo vdovského důchodu 

pozůstalých) a dále na odstavec druhý předmětného ustanovení, který stanoví jednak návod na 

výpočet náhrady podle průměrného výdělku poškozeného a dále omezení výše náhrady 

obsahově shodné s omezením náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti podle § 447 odst. 2 OZ odkazující na předpisy pracovního práva pro náhradu 

škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jako nesprávná a odporující zákonu 

byla označena tzv. dílová teorie, jejíž podstatu vysvětluje rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 30. března 2005, sp. zn. 25 Cdo 708/2004. V tomto rozhodnutí bylo primárně 

rozhodováno o návrhu na zvýšení náhrady na výživu pozůstalého (a tedy změně 

pravomocného rozsudku podle ustanovení § 163 odst. 1 OSŘ). Základní teze rozhodnutí lze 

formulovat takto: 

 Při rozhodování o změně pravomocného rozhodnutí nejde o nové určení výše 

náhrady, ale o porovnání okolností v době původního rozhodnutí s poměry 

poškozeného v době nového rozhodování s cílem zjistit, zda došlo k takové 

změně okolností, která odůvodňuje změnu výše přiznané náhrady.  

 Při zjišťování výše náhrady nákladů na výživu je třeba jako předběžnou 

otázku posoudit existenci a rozsah vyživovací povinnosti zemřelého vůči 

pozůstalému, tj. zjištění kolik by se pozůstalému dostávalo od zemřelého, 

kdyby bylo třeba o této povinnosti rozhodovat. 

 Tzv. dílová teorie spočívající v součtu příjmů pozůstalého manžela (v daném 

případě šlo o starobní důchod) s příjmy zemřelého manžela, vydělení tohoto 

součtu dvěma a následné odečtení výše vdovského důchodu od zjištěné 

poloviny společných příjmů. Tato metoda zjištění výživného manželky je 

podle Nejvyššího soudu v rozporu se zákonem o rodině, když při stanovení 

výživného pozůstalého manžela je třeba postupovat podle ustanovení § 91 a 96 

odst. 1 ZOR, s tím, že stejná životní úroveň manželů nemůže být zjišťována 

z pouhého aritmetického průměru příjmů těchto manželů. 

Dlužno dodat, že omezení výše náhrady stanovené v ustanovení § 448 odst. 2 OZ 

odkazuje na zjištění limitace náhrady podle ustanovení § 447 odst. 2 OZ, tj. náhrady za ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. K uvedenému lze doplnit, že podle doslovné 
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dikce zákona se k této limitaci náhrady prostřednictvím předpisů pracovního práva nepřihlíží, 

pokud ke škodě na zdraví došlo úmyslně a za jistých okolností též v případě, kdy škoda byla 

způsobena hrubou nedbalostí. Příslušnými předpisy pracovního práva byla koncepce  

tzv. limitovaného průměrného výdělku jako náhrada za ztrátu na výdělku po uplynutí dvanácti 

měsíců po skončení pracovní neschopnosti. Koncepce limitovaného průměrného výdělku byla 

v důsledku novelizace tehdy platného zákoníku práce (novelizace zákonem č. 74/1994 Sb.) 

zrušena, čímž se klíčovým hlediskem pro stanovení náhrady stala výše průměrného výdělku 

poškozeného před poškozením zdraví. Rozlišování forem zavinění tak s ohledem na změnu 

zákona ztratilo na významu, což bylo potvrzeno i současnou judikaturou (R 71/2002).
185

  

Z hlediska včasnosti uplatnění nároku na náhradu na výživu pozůstalým pak považuji 

za důležité upozornit na stanovisko judikatury, podle kterého se právo na přiznání této 

náhrady promlčuje jako celek (R 68/2003). S ohledem na poměrně krátkou dvouletou 

subjektivní promlčecí lhůtu u škody na zdraví (srov. ustanovení § 106 odst. 2 OZ) považuji 

tento právní názor za velmi závažný. Nedojde-li ke včasnému uplatnění práva, pak toto je  

en bloc promlčeno, nikoli tedy jen nároky na jednotlivá plnění (např. měsíční) z něj 

vyplývající, která jsou či by měla být následně poskytnuta ve formě důchodu. Blíže se 

problematice promlčení jednotlivých nároků při škodě na zdraví věnuje kapitola 3.1 této 

práce. 

2.6 Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (§ 444 odst. 1, 2 OZ) 

 Jak jsem již nastínil výše, za jeden z klíčových obsahových prvků této práce a jednu 

z nejzajímavějších náhrad náležejících poškozenému při ublížení na zdraví považuji 

problematiku "odškodňování" bolesti a ztížení společenského uplatnění (ZSU) jako 

nemajetkové neboli imateriální újmy, která ačkoli je doslovnou dikcí zákona označována jako 

"škoda na zdraví", nelze tento nárok podle mého názoru bez dalšího pod obecné pojetí škody 

podřazovat. V rámci odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle ustanovení  

§ 444 odst. 1 a 2 OZ lze říci, že tyto nároky se oproti ostatním nárokům škody na zdraví 

odlišují především v tom smyslu, že jejich prostřednictvím dochází k náhradě jisté imateriální 

újmy, která je sama o sobě obtížně kvantifikovatelná a definovatelná.
186

 Kvantifikace 

odškodnění je ovšem možná a také nezbytná. V obecné rovině je bolest a ZSU nahrazováno 

v peněžité formě, což odpovídá koncepci, podle které je v podstatě jiná forma účinné 

satisfakce vyloučena. V užším smyslu pak kvantifikaci napomáhají konkrétní ustanovení 
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 ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1316. 
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 Dlužno dodat, že náhrada nemajetkové újmy je předmětem též nároku na jednorázové odškodnění pozůstalým 

za škodu usmrcením, kterou utrpěla některá ze stanoveného okruhu fyzických osob (viz § 444 odst. 3 OZ). 
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právních předpisů jako například vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, a o jejíž úloze a budoucnosti bude řeč dále. 

 Společným znakem nároků bolestného a ZSU je též skutečnost, že plnění odpovídající 

těmto nárokům považuje zákon a také judikatura za jednorázová (nikoli důchodová).
187

 

K úvaze ponechávám, zda zákon nevylučuje, aby mezi škůdcem a poškozeným byla 

mimosoudně dohodnuta pravidelná opětující se dávka právě například z titulu přetrvávajících 

bolestí či ztížení společenského uplatnění. Mám za to, že argument, že by v případě takto 

poskytované renty šlo o bezdůvodné obohacení poškozeného, není na místě. Ustanovení  

§ 444 OZ je nepochybně kogentní, nicméně jeho teleologickým výkladem lze dovodit, že jeho 

účelem je ochrana poškozeného proti neochotě škůdce uhradit odškodnění za bolest a ZSU. 

Dojde-li ke konsensu ohledně výše náhrady (byť v podobě renty), nevidím důvod pro 

vyloučení tohoto postupu.
188

 Nelze však opomenout, že odškodnění bolesti a ZSU zřejmě není 

možno provést na podkladě jednorázového finančního vyrovnání, což nepřímo vyplývá 

z ustanovení § 449a OZ.
189

 

Dlužno připomenout i další společný znak, podle kterého je výše odškodnění za bolest 

a ZSU stanovena zpravidla na základě znaleckého posudku či minimálně lékařského posudku 

podle § 8 vyhlášky. Jde tak o odlišení od výše rozebraných majetkových nároků (reparací), 

jejichž účelem bylo odškodnit již vynaložené nebo v budoucnu ušlé majetkové hodnoty 

poškozeného, popř. dalších oprávněných osob.
190

 

Odškodňování bolesti a ZSU podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. považuji z hlediska 

právní úpravy náhrady škody za výjimečný jev. Na jedné straně lze pochopit úmysl 

zákonodárce zajistit pro každého poškozeného odůvodněnou výši odškodnění a zároveň 

zabránit neodůvodněným rozdílům v rozhodování jednotlivých soudů. Na straně druhé je 

třeba poukázat i na skutečnost, že současná vyhláška č. 440/2001 Sb. se vyjma zvýšení 

                                                           
187

 Viz ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1297. Starší judikatura R 99/53 výslovně uvádí, že "bolestné je náhrada 

za již vytrpěné bolesti, není možné ho požadovat do budoucna a určit peněžitou náhradu za bolest jako rentu." 
188

 Nebezpečí nastíněného postupu spatřuji na straně poškozeného v tom smyslu, že kdyby škůdce sice po 

určitou dobu smluvenou rentu dobrovolně plnil, mohlo by dojít k uplynutí promlčecí doby a tím k promlčení 

jednoho či obou nároků. Z uvedeného důvodu se přikláním k trvání na úhradě bolestného v podobě jednorázové 

částky, byť by o povinnosti uhradit tuto náhradu měl rozhodnout soud. 
189

 Názor na nemožnost vypořádání tohoto nároku tzv. "una tantum" potvrzuje i odborná literatura – viz např. 

HOLUB, M. Jednorázové odškodnění při usmrcení podle novely občanského zákoníku (zák. č. 47/2004 Sb.). 

Bulletin advokacie č. 6/2004, str. 51. 
190

 Na tuto skutečnost upozorňuje též starší judikatura Nejvyššího soudu (R 28 1970), která zároveň poukazuje 

na častou ingerenci lékařů (ať už v podobě lékařů posuzujících nebo v podobě soudních znalců) naproti absenci 

této ingerence například v případě zjišťování průměrného výdělku poškozeného před poškozením jeho zdraví. 
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hodnoty bodu a neomezené výše odškodnění nápadně podobá vyhlášce  

č. 32/1965 Sb. platné do 31. prosince 2001.
191

 

Za vyvrcholení kritických postojů lze považovat návrh na zrušení ustanovení § 444 

odst. 2 OZ, který byl před Ústavním soudem ČR projednáván pod sp. zn. Pl. ÚS 50/05. 

Navrhovatel, kterým byl Obvodní soud pro Prahu 1, předmětnému ustanovení a potažmo též 

samotné vyhlášce vytýkal zejména konstrukci znaleckého posuzování výše bolestného a ZSU, 

která je pro soud závazná. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 tento způsob zjišťování 

odškodnění považoval za nedůstojný a tím odporující principům demokratické společnosti. 

V návrhu bylo konstatováno, že soud nemůže být orgánem ochrany práva a svobod tehdy, 

pokud je výše náhrady v každém jednotlivém případě určena vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví, čímž je de facto role soudu vyloučena a ochrana práv poškozených je svěřena 

moci výkonné. Zdůrazněna byla mimo jiné i přítomnost diskriminace na základě věku 

poškozeného. Nálezem ze dne 16. října 2007 byl návrh na zrušení § 444 odst. 2 OZ 

zamítnut.
192

 

Za koncepční a dlouhodobé řešení lze pak považovat koncepci prosazovanou návrhem 

nového občanského zákoníku, kde tzv. tabulková metoda zjišťování výše bolestného a ZSU je 

zcela opuštěna, a o které bude blíže pojednáno v rámci kapitoly čtvrté této práce. 

 2.6.1 Odškodnění bolesti – bolest jako legislativní pojem 

 Bolestí se ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 in fine vyhlášky rozumí každé tělesné  

a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla.
193

 

Zákonodárce tak legislativním pojmem vymezuje podstatu nároku poškozené fyzické osoby, 

která by při neexistenci tohoto nároku de facto ztratila jakoukoli oporu ve snaze dosáhnout 

odškodnění za bolestivé prožitky související s ublížením na zdraví (odhlédneme-li od právní 

úpravy ochrany osobnosti, o jejímž souběhu s ustanovením § 444 OZ je pojednáno níže). 
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 Shodně viz ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 991. 
192

 Blíže k argumentům navrhovatele a odůvodnění nálezu viz kapitolu 2.6.5 této práce. Dlužno dodat, že 

vyhláška č. 440/2001 Sb. má i své zastánce (srov. např. VOJTEK, P. K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách 

náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. Soudní rozhledy č. 8/2007, str. 293). 
193

 K definici bolesti viz například také rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2005, sp. zn. 25 Cdo 

333/2005. 
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 Dlužno též dodat, že podle vyhlášky není odškodňována jen bolest způsobená 

samotným jednáním škůdce, nýbrž také bolest způsobená poškozenému v důsledku léčení a 

odstraňování následků poškození zdraví (srov. § 2 odst. 1 věta první vyhlášky).
194

 

 Výchozím principem při odškodnění bolesti je provedení bodového hodnocení 

prožitých bolestivých prožitků (kvantifikace bolesti) a jejich následné peněžité odškodnění 

podle vyhlášky. Vychází se přitom z obsahu přílohy č. 1 vyhlášky obsahující sazby bodového 

hodnocení za bolest u úrazů. Peněžitá hodnota jednoho bodu činí částku 120,- Kč s tím, že "ve 

zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud výši odškodnění 

stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit (srov. § 7 odst. 2 a 3 vyhlášky)". Zvýšení 

bodového hodnocení je přípustné též podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky, stanovící 

podmínky pro zvýšení odškodnění při (i) náročném způsobu léčení, (ii) mimořádně náročném 

způsobu léčení nebo (iii) zvlášť těžkých následcích.
 195

 

2.6.2 Lékařské posouzení utrpěné bolesti a rozhodování o výši bolestného 

 Z praktického hlediska je tedy nezbytné zpracování lékařského posudku, jehož bližší 

náležitosti a podmínky jeho vystavení stanoví ustanovení § 8 vyhlášky. Lékařský posudek je 

v první řadě vypracován ošetřujícím lékařem poškozeného nebo zdravotnickým zařízením, 

jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek (ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky).  

Je zřejmé, že v řadě případů bude poškození zdraví předmětem zkoumání nejen jednoho 

lékaře. Bude tak možné, že v důsledku jednoho poškození zdraví bude dáno vícero poškození 

zdraví ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky.
196

 V takovém případě se bodové ohodnocení 

jednotlivých zjištěných lékařských nálezů sčítá, což neplatí u poškození téhož orgánu. 

V posledně jmenovaném případě platí, že součet bodového hodnocení nesmí převýšit bodové 

hodnocení anatomické nebo funkční ztráty tohoto orgánu (§ 6 odst. 2 vyhlášky). Z opatrnosti 

tak lze doporučit poškozenému, aby za účelem zvýšení bodového hodnocení investoval do 

času vynaloženého na návštěvu řady ambulantních specialistů či specializovaných 

zdravotnických zařízení, je-li toho názoru, že poškození zdraví, které utrpěl, mělo negativní 

dopad též na jiné orgány nebo tělesné funkce jeho organismu. 
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 Shodně viz například ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1295.  Netřeba dodávat, že právě bolest způsobená 

léčením nastalého poškození zdraví může být ve srovnání s bolestivými prožitky samotné škodní události 

nesrovnatelně vyšší. 
195

 K otázce mimořádného zvýšení odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky viz kapitolu 2.6.5 této práce. 
196

 Příloha č. 3 vyhlášky stanovuje sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, 

že předmětem zájmu této práce je problematika náhrady škody na zdraví podle norem práva občanského, nebude 

příloha č. 3 a 4 vyhlášky dále uváděna. 
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 Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky se lékařský posudek vydává, jakmile je 

možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený. Podle ustanovení § 4 odst. 2 

vyhlášky lze bodové hodnocení provést až v době stabilizace bolesti. V rámci posuzování 

výše bodového hodnocení je rozhodující především tzv. akutní fáze bolesti včetně dalších 

hledisek jako jsou rozsah a způsob poškození zdraví, jeho závažnost, náročnost použité léčby, 

průběh léčení či vzniklé komplikace (srov. § 4 odst. 1 vyhlášky). Hledisko ustálenosti 

zdravotního stavu je nepochybně hlediskem odborným a mimo možnosti přezkumu běžného 

(lékařsky nevzdělaného) poškozeného. S ohledem na lidskou jedinečnost a subjektivní 

hodnocení každého lékaře nemusí být jako ustálený hodnocen zdravotní stav poškozeného, 

který je ustálený v očích jiného lékaře.  

Se stabilitou zdravotního stavu poškozeného souvisí též vývoj tohoto stavu po 

samotné škodní události. S ohledem na možnou dlouhotrvající rehabilitaci či nutnost 

provedení dalších lékařských zákroků, je významná otázka, jak postupovat v případě  

tzv. následné bolesti, popř. zda se vydáním jednoho posudku kompenzuje možnost nárokovat 

případné další odškodnění utrpěných bolestí s ohledem na uplynuvší časový úsek, v němž 

trvala rehabilitace, popř. došlo-li naopak ke zhoršení zdravotního stavu (např. v souvislosti 

s infekční chorobou, kterou poškozený onemocněl až při pobytu ve zdravotnickém zařízení). 

Tato otázka je vyhláškou výslovně řešena v případě bolesti vzniklé v souvislosti s původně 

nepředpokládanou operací, ke které bylo nutno přistoupit kvůli původnímu poškození zdraví 

(srov. § 4 odst. 4 vyhlášky). V tomto případě jsou dány podmínky pro nové bodové hodnocení 

stojící odděleně od hodnocení původního.
197

 Mám za to, že použitý termín "operace" je třeba 

vykládat natolik široce, aby poškozeného nezbavoval nároku na přiznání dodatečného 

bolestného vyjma případů komplikovaných operačních zásahů do organismu poškozeného. 

V té souvislosti je třeba upozornit též na psychické sekundární následky, které mohou být 

s primární léčbou poškození zdraví spojeny (např. odvykání závislosti na tlumících lécích, 

které bylo nutno aplikovat v souvislosti se škodnou událostí). 

Z praktického hlediska považuji za důležité blíže se věnovat otázce, který lékař  

či zdravotnické zařízení je oprávněno k vydání posudku podle § 8 vyhlášky. Tato otázka může 

mít pro účastníky řízení o náhradu škody dosti velký význam. Nelze totiž vyloučit,  

že lékařský posudek bude záměrně více či méně zvýhodňovat škůdce či poškozeného. 

Vyhláška v té souvislosti zavádí pojem "posuzující lékař", který je buď ošetřujícím lékařem 

poškozeného, nebo je činný v rámci zdravotnického zařízení, které posudek vydá. Ačkoli 

vyhláška v ustanovení § 8 odst. 4 stanoví, že pokud se na léčení poškozeného podílelo více 
                                                           
197

 Viz například ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1296. 
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zdravotnických zařízení, pak lékařský posudek vydá to zdravotnické zařízení, u něhož je 

činný lékař, který lékařský posudek zpracoval, mám za to, že pro účely soudního řízení o 

náhradě bolestného není třeba, aby jeden lékařský posudek zahrnoval veškerá fyziologická či 

psychologická poškození zdraví, která poškozený utrpěl. Nedovedu si totiž představit,  

že poškozený bude nucen zajišťovat jednotlivé části lékařské dokumentace, které následně 

předloží posuzujícímu lékaři. Dle mého názoru taková povinnost pro poškozeného rozhodně 

ze zákona nevyplývá. Vzhledem k tomu, že povinnost zdravotnických zařízení poskytnout 

relevantní údaje z lékařské dokumentace posuzujícímu lékaři rovněž ze zákona jednoznačně 

dovodit nelze, nelze poškozeného vystavit nejistotě, zda během poměrně krátké promlčecí 

lhůty dojde či nedojde k takové koordinaci mezi zúčastněnými zdravotnickými zařízeními, 

aby mohl být včas zpracován a vydán lékařský posudek obsahující úplné ohodnocení utrpěné 

bolesti. Zpravidla též v rámci soudního řízení soud využije možnost danou mu v ustanovení  

§ 127 OSŘ a nechá zpracovat jeden či více znaleckých posudků, kterými výše odškodnění za 

utrpěné bolesti může být rovněž odborně posouzena.
198

 Lze tak poškozenému doporučit,  

aby žalobu na náhradu škody na zdraví (popř. nemajetkové újmy) podal příslušnému soudu  

i tehdy, nemá-li ještě kompletní posudkovou dokumentaci k dispozici. Doplnění posudkových 

podkladů lze zcela dobře učinit i během samotného řízení a ze strany posudkových 

poskytovatelů zdravotnických služeb lze očekávat vstřícnější přístup vůči soudní autoritě než 

vůči "obyčejné" fyzické osobě – poškozenému. 

Z hlediska rozhodování soudu o přiznání nároku na náhradu bolestného považuji za 

důležité upozornit též na judikaturu Nejvyššího soudu týkající okamžiku, k němuž bude 

bolestné stanoveno s ohledem na změny právních předpisů. Vyhláška v té souvislosti sice 

stanoví, kdy lékařské hodnocení utrpěných bolestí provést, avšak bližší vodítka nestanoví. 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2005, sp. zn. 25 Cdo 2905/2004, vyplývá,  

že za rozhodující posouzení nároku na bolestné je třeba považovat okamžik, kdy 

poškozenému vznikly jeho bolesti.
199

 Tento okamžik se logicky nemusí shodovat 
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 ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 995. Podle citovaného stanoviska doktríny lze znalecký posudek v praxi 

považovat za hodnotnější než "obyčejný" lékařský posudek. Souvisí to zřejmě s možností ovlivnění lékařů, kteří 

posudky vypracovali jedním z účastníků řízení a dále též se zvláštní odpovědností znalce za výkon znalecké 

činnosti, a to včetně aspektů trestněprávních. 
199

 Takto stanovené hledisko časové působnosti koresponduje rovněž se závěry uvedenými v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2005, sp. zn. 25 Cdo 333/2005, podle kterého rozhoduje okamžik vzniku 

bolesti bez ohledu na to, zda jde o bolest jako následek primární či sekundární (bolest způsobená léčením). 

V odůvodnění posledně citovaného rozhodnutí je doslova uvedeno: "Vznik bolesti ve smyslu § 9 vyhlášky č. 

440/2001 Sb. se neváže k situaci, kdy veškeré bolesti po úrazu či po ukončení léčby vymizely, popř. kdy došlo ke 

stabilizaci celkového zdravotního stavu, jak uvažoval odvolací soud, ale ani k datu, kdy došlo ke škodné události, 

a vznikla tak příčina bolesti, jak dovozuje dovolatelka." S ohledem na uvedené judikatorní závěry je zřejmé, že 

v minulosti nebylo možno vyloučit případy, kdy následky téže škodní události byly posuzovány podle různých 
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s okamžikem škodné události ani s okamžikem zpracování či vydání znaleckého posudku. 

Okamžik ustálení zdravotního stavu není podle citovaného rozhodnutí významný. Méně 

přesné je pak jiná judikatura (srov. R 5/1994-III trestní), podle kterého je soud povinen 

vycházet z takové výše bolestného, která přísluší poškozenému podle normy účinné v době, 

kdy došlo k poškození zdraví.
200

 

Závěrem považuji za vhodné upozornit na novou legislativní úpravu v podobě zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), který především nahrazuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

Posuzování zdravotního stavu je podle § 2 odst. 4 písm. a) bod 5 ZZS jednou z forem 

zdravotní péče. Tzv. posudková zdravotní péče je pak druhem zdravotní péče, jejímž cílem je 

zjištění, zda stabilizovaný zdravotní stav pacienta nebude negativně ovlivněn nároky, které 

jsou na něj kladeny z hlediska práce, služby, povolání nebo jiných činností, tj. například 

kulturních či sportovních (srov. § 5 odst. 2 písm. e) bod 1 ZSS). Jedním z práv pacienta je 

svobodná volba lékaře neboli poskytovatele lékařských služeb. Zákon v několika případech 

tuto volbu vylučuje, mimo jiné tehdy, pokud jiný právní předpis stanoví posuzujícího 

poskytovatele lékařské služby (§ 29 odst. 2 písm. h) ZSS). Lze se domnívat, že ZSS zde má 

na mysli právě vyhlášku č. 440/2001 Sb. 

Nelze opomenout ani zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 

který rovněž nabyl účinnosti ke dni 1. dubna 2012. Ustanovení § 41 a násl. ZSZS pak zvláště 

upravuje problematiku posudkové péče. Lékařský posudek bude vydán na žádost pacienta, 

popř. jiné oprávněné osoby (zřejmě například soudu). Lékařský posudek vydá subsidiárně  

tzv. registrující poskytovatel posuzované osoby, což je příslušný praktický lékař pacienta, 

nestanoví-li zákon jinak (§ 42 odst. 2 ZSZS). Kromě lhůty pro vydání posudku a náležitostí 

jeho obsahu obsahuje ZSZS také postup pro přezkoumání posudku, a to na základě podnětu,  

o kterém rozhoduje poskytovatel zdravotnických služeb, který posudek vydal a následně pak 

příslušný správní orgán (§ 30 ZSZS). Ačkoli účinnost obou uvedených předpisů nastala teprve 

před krátkou dobou a je tak obtížné hodnotit jejich dopad na praktické posuzování bolesti  

a ZSU, lze se domnívat, že oba zákony korespondují s úpravou vypracování lékařských 

posudků podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

                                                                                                                                                                                     
právních norem. Odškodnění primárních a sekundárních bolestí tak s ohledem na časový rozestup jejich vzniku 

nemohly být posouzeny dle stejného předpisu. 
200

 Posledně citované rozhodnutí považuji za méně přesné zejména z toho důvodu, že nijak nezohledňuje 

skutečnost, že samotné negativní projevy poškození zdraví mohou být od samotné škodné události více či méně 

časově vzdáleny, za předpokladu, že tyto projevy jsou pokryty příčinnou souvislostí. 
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2.6.3 Ztížení společenského uplatnění – základní charakteristika nároku 

 Z ustanovení § 3 odst. 1 věty první vyhlášky lze dovodit, že ztížením společenského 

uplatnění se rozumí takové následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají 

prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě při uspokojování jeho 

životních a společenských potřeb, výkonu či přípravy na povolání, jakož i na možnosti 

uplatnění v jiných sférách lidského života, to vše s ohledem na věk poškozeného v době 

poškození zdraví.
201

 Předmětem odškodnění je tedy poškození zdraví (byť toto nemusí být 

navenek patrné), které jistým způsobem omezuje poškozeného v jeho budoucím životě s tím, 

že se zároveň předpokládá, že toto omezení bude mít trvalý charakter. Jde tak o odškodnění za 

životní omezení pro futuro.
202

 

 K viditelnosti či zjevnosti omezeného společenského uplatnění poškozeného dlužno 

řešit otázku, zda současná koncepce ZSU pokrývá pouze fyziologické poškození organismu 

(byť navenek nikoli zjevné jako například ztráta čichu či sluchu), nebo zda jsou odškodněny 

též (trvalé) následky poškození psychického zdraví. Z obsahu příloh č. 2 a č. 4 vyhlášky 

jednoznačně vyplývá varianta druhá.
203

 Není výjimkou, že ZSU z hlediska psychického zdraví 

může být samo o sobě mnohem tíživější než samotná poškození fyziologická.
204

 Nelze 

opomenout ani judikaturu ESLP, která zahrnuje takové psychické obtíže poškozených, které 

příloha č. 2 vyhlášky zcela jistě nezmiňuje.
205

 

 Dále je třeba zdůraznit, že nepříznivé důsledky poškození zdraví (ať už viditelně či 

nikoli) "musí trvale a výrazněji ztěžovat možnost společenského uplatnění poškozeného."
206

 

K tomu literatura dodává, že "při náhradě škody za ztížení společenského uplatnění je nutno 

přihlížet k možnostem společenského uplatnění před úrazem."
207

 Je třeba si uvědomit,  

                                                           
201

 Právě hledisko věku poškozeného bylo jedním z argumentů v rámci návrhu na zrušení ustanovení § 444 odst. 

2 OZ v řízení před Ústavním soudem ČR vedeném pod sp. zn. Pl. 50/05. 
202

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 434. 
203

 K problematice hodnocení ztížení společenského uplatnění z hlediska psychiatrického srov. BAŠTECKÝ, J. 

K problematice hodnocení ztížení společenského uplatnění z pohledu psychiatra. Bulletin advokacie č. 10/2004, 

str. 36 a násl.  
204

 V takovém případě lze očekávat i vysoké bodové hodnocení. K tomu srov. např. věc vedenou Obvodním 

soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 88/2005, kde ZSU způsobené zraněními při dopravní nehodě bylo po 

stránce fyziologické hodnoceno počtem 900 bodů (tříštivá zlomenina proximálního humeru levé ruky s posunem 

úlomků, zlomenina bederních obratlů, což vedlo k omezení hybnosti páteře a omezení ramenního kloubu na levé 

dominantní ruce), zatímco ZSU rázu psychiatrického bylo soudním znalcem hodnoceno ve výši 3.150 bodů. 
205

 Viz např. rozhodnutí T. P. and K. M. versus United Kingdom, v němž bylo judikováno, že "náhrada psychické 

újmy se neomezuje pouze na zjevné psychiatrické poruchy, ale rovněž na „přechodné emocionální potíže, 

spočívající zejména v projevech úzkosti podložených symptomatickým chováním“, jakož i „pocity frustrace a 

nespravedlnosti“ (in: DOLEŽAL, T. Europeizace právních úprav náhrady škody na zdraví a náhrady 

imateriální újmy. Právník č. 4/2007, str. 425. 
206

 POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním : praktická 

příručka. 3. vydání. Praha : Linde, 2008, str. 115. 
207

 Tamtéž, str. 115. 
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že samotný pojem ztížení společenského uplatnění je pojmem právně neurčitým a z hlediska 

možného skutkového rozsahu velmi širokým. Ať už bude od koncepce vyhlášky v období 

platnosti nového občanského zákoníku nakonec ustoupeno či nikoli, mám za to,  

že odškodňování ZSU by mělo vždy zohledňovat společenské uplatnění poškozeného před 

poškozením zdraví. Na straně jedné chápu snahu zákonodárce zamezit neodůvodněným 

žalobám na odškodnění ZSU i těm poškozeným, kteří ač před škodnou událostí předmětné 

povolání nebo sportovní činnost vykonávali jen minimálně, pak před soudem obsáhle 

prokazují, že byli aktivní nepoměrně více.
208

 

 Z hlediska zjišťování výše odškodnění za ZSU platí de facto totéž, co bylo uvedeno 

k bodovému hodnocení utrpěných bolestí (kvantifikace ZSU pomocí tzv. tabulkové metody, 

předem stanovená hodnota jednoho bodu, předem stanovený obsah příloh vyhlášky s poměrně 

minimálními možnostmi soudní individualizace). K tomu však nutno dodat několik 

připomínek. K hodnocení konkrétní výše ZSU je třeba vycházet z příloh č. 2 a č. 4, které 

obsahují sazby bodového hodnocení ZSU při úrazech a nemocech z povolání. Dále platí,  

že lékařský posudek bude vydán zpravidla po uplynutí jednoho roku po poškození zdraví  

(§ 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky). Ačkoli tak není výslovně zmíněno hledisko ustálenosti, mám 

za to, že i zde je kladen důraz na stabilitu způsobených poranění a tím též možnost lepší 

identifikace nastalého ZSU. Odlišně od bolestí je u ZSU upravena časová působnost vyhlášky 

č. 440/2001 Sb., popř. vyhlášek jí předcházejících. Za rozhodný okamžik pro posouzení ZSU 

bude brána doba ustálení zdravotního stavu poškozeného (nikoli tedy okamžik poškození 

zdraví nebo vznik bolesti).
209

 

Závěrem lze k obecné charakteristice ZSU konstatovat, že nárok poškozeného na 

odškodnění ZSU je nárokem čistě osobní povahy, jehož trvání je odvislé od života 

poškozeného. Blíže k nemožnosti přechodu tohoto nároku na dědice poškozeného viz kapitolu 

2.6.6 této práce. 

2.6.4 Podmínky, limity a praktické využití mimořádného zvýšení odškodnění ZSU 

Ustanovení § 3 odst. 1 in fine vyhlášky stanoví, že odškodnění za ZSU musí být 

přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji v rozsahu, v jakém jsou 

                                                           
208

 Aniž bych chtěl jakkoli zlehčovat ztížení společenského uplatnění poškozených, lze nepochybně najít 

případy, kdy poškozený záměrně zveličuje své společenské uplatnění před poškozením zdraví s cílem získat co 

nejvyšší částku odškodnění. Jakkoli je tato skutková otázka složitá a v praxi často nejednoznačná, poukazuji v té 

souvislosti například na dosud nerozhodnutou věc vedenou u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 25 Cdo 3148/2011. 
209

 ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 994, 995. Na tomto aspektu je dobře vidět, že bolestné a ZSU, ačkoli jsou 

upraveny jedním ustanovením zákona, jsou nároky, které mají řadu podobností (osobní povaha), ale též řadu 

odlišných rysů. Je tak dobře ukázána jejich vzájemná samostatnost. 
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omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Ačkoli vyhláška 

zřetelně zdůrazňuje hledisko přiměřenosti ZSU následkům poškození zdraví, podle mého 

názoru opomíjí hledisko důstojnosti lidského života a zdraví. Před úvahami o možnostech 

zvýšení odškodnění lze poukázat na několik vybraných položek příloha č. 2 vyhlášky, které 

zcela jistě nemohou obstát z hlediska důstojnosti a tím pádem ani z hlediska přiměřenosti.
210

 

Za tristní příklad neúměrnosti výše odškodnění hraničící s neúctou k lidskému životu  

a zdraví osobně považuji následující položky přílohy č. 2 vyhlášky: 

 položka č. 032 (úplná ztráta zraku):     360.000,- Kč; 

 položka č. 0560 (oboustranná hluchota):    360.000,- Kč; 

 položka č. 062 (ztráta jazyka):     120.000,- Kč; 

 položka č. 0970 (ztráta pyje / deformace pochvy 

bez možnosti pohlavního styku do 45 let):    144.000,- Kč; 

 položka č. 0983 (ztráta obou prsů u ženy do 45 let):   144.000,- Kč; 

 položka č. 0994 (potrat v důsledku úrazu):    36.000,- Kč; (!!) 

 položka č. 101 (ztráta dominantní horní končetiny 

v ramenním kloubu s pahýlem nevhodným k protézování):  240.000,- Kč. 

Při pohledu na výše uvedené ale též jiné položky přílohy č. 2 vyhlášky se nelze ubránit 

konstatování, že společenské uplatnění fyzické osoby není prakticky významnou hodnotou 

v současném právním řádu. Z řady položek pak navíc jednoznačně vyplývá diskriminační 

charakter, a to v souvislosti s věkem poškozeného. Přestože byla vyhláška přijata v roce 2001, 

budí dojem, že je předpisem z počátku 50. let 20. století, jelikož důsledně lpí na pojmu 

společenské uplatnění v jeho nejryzejším významu (tj. výrobní jednotky). Lze se tak 

domnívat, že prsy ženy nebo pyj muže mají význam pro společenské uplatnění pouze tehdy, 

pokud slouží k jejich primárnímu účelu, tj. početí a kojení potomka. Jakmile žena či muž 

překročí věkovou hranici 45 let, tyto orgány pro ně ve smyslu vyhlášky zcela ztrácí na 

významu a dalších několik desetiletí jsou tyto osoby odsouzeny žít bez těchto orgánů 

s vyloučením jakéhokoli odškodnění.
211

 

                                                           
210

 Právě na tyto palčivé nedostatky systému odškodňování ZSU poukázal Obvodní soud pro Prahu 1 ve svém 

návrhu na zrušení ustanovení § 444 odst. 2 OZ. 
211

 Není dle mého názoru akceptovatelné, aby v době, kdy společnost vynakládá stomilionové částky na podporu 

přirozených i umělých metod početí, které je v současném prostředí stále obtížnější, bylo způsobení potratu 

v důsledku škodní události hodnoceno částkou 36.000,- Kč, která odpovídá ceně průměrného horského bicyklu 

nebo slušného osobního počítače. 
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Proti výše uvedenému lze samozřejmě argumentovat možnostmi, které vyhláška 

poskytuje za účelem zvýšení konečné částky odškodnění ZSU. Konkrétně se jedná o dvě 

možnosti, a to: 

 zvýšení bodového ohodnocení poškození na zdraví podle přílohy č. 2 nejvýše o 

50% celkové částky bodového hodnocení v případě, že "škoda na zdraví vedla 

ke zvlášť těžkým následkům" (srov. § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky);
212

 a 

 přiměřené zvýšení odškodnění bolesti a ZSU soudem ve "zvlášť výjimečných 

případech hodných mimořádného zřetele" (srov. § 7 odst. 3 vyhlášky). 

Možnost navýšení bodového hodnocení podle ustanovení § 6 vyhlášky (zvýšení 

bodového hodnocení lékařem nebo zdravotnickým zařízením, které vydává lékařský posudek) 

nepovažuji za dostatečné.
213

 Při posuzování závažnosti následků je lékař staven do role, která 

je srovnatelná s rolí soudu podle § 7 odst. 3 vyhlášky, aniž by tato významná úloha lékaře 

byla zakotvena v právním předpise s právní silou zákona. S ohledem na znění 

zmocňovacího ustanovení § 444 odst. OZ mám pochybnosti o tom, zda § 6 odst. 1 písm. c) 

vyhlášky toto zmocnění nedovoleně nepřekračuje. Pomineme-li diskutabilní hledisko věku 

poškozeného, které samo o sobě lze považovat za diskriminační, lékař ani zdravotnické 

zařízení nejsou ze zákona oprávněny posuzovat předpoklady uplatnění poškozeného v jeho 

následujícím životě.
214

 

V návaznosti na výše uvedené pak platí, že jedinou obranou poškozeného (nebo 

škůdce) proti závěrům lékařského posudku (včetně mimořádného zvýšení podle § 6 odst. 1 

vyhlášky, je pouze žaloba k soudu. 

Navýšení odškodnění podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky je pak samo o sobě 

širokým tématem k odborné diskusi z hlediska vhodnosti této metody, její praktické 

využitelnosti a v neposlední řadě její ústavní konformitě.
215

 Kritikové současné právní úpravy 

                                                           
212

 Zvlášť těžkými následky se pro účely tohoto ustanovení rozumí takové "následky, které podstatně omezují 

nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk 

poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě" (viz § 6 odst. 1 písm. c) in fine vyhlášky). 
213

 Přestože vyhláška výslovně nestanoví, kdo je oprávněn provést zvýšení bodového hodnocení podle § 6 

vyhlášky, domnívám se, že takové navýšení provádí lékař či zdravotnické zařízení vydávající lékařský posudek. 

Kdyby tak měl činit soud, mám za to, že by tak zákonodárce výslovně ve vyhlášce uvedl (jako je tomu v případě 

mimořádného zvýšení podle § 7 odst. 3 vyhlášky). 
214

 Skutečnost, že ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky je nástrojem zvýšení hodnocení pouze pro lékaře potvrzuje též 

odborná literatura. Srov. např. ELIÁŠ, K. a kol. op. cit., str. 995. V takovém případě nespatřuji pro oprávnění 

lékaře posuzovat budoucí možnosti uplatnění poškozeného žádný zákonný podklad a je otázkou, zda by soud 

neměl v konkrétním případě odmítnout aplikovat předmětné ustanovení vyhlášky s ohledem na článek 95 odst. 1 

Ústavy ČR. 
215

 Ačkoli to vyhláška ani jiný právní předpis nikde výslovně nestanoví, v rozhodovací praxi soudů se ujala 

metoda navyšování odškodnění za ZSU prostřednictvím násobků původně stanoveného bodového hodnocení. 
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poukazují na konstantní (zde myšleno spíše zkostnatělou) judikaturu, podle níž je k tomuto 

navýšení možno přistoupit "pouze zcela výjimečně, v případech hodných mimořádného 

zřetele, kdy kulturní, sportovní či jiné zapojení poškozeného před úrazem bylo na vysoké 

úrovni a mimořádné."
216

 Dle této judikatury již samotné základní odškodnění za bolest  

a ZSU "představuje náhradu za prokazatelné nepříznivé důsledky pro životní úkony 

poškozeného a pro uspokojování i plnění jeho životních a společenských potřeb a úkolů."
217

 

Je pak logicky namítáno, že možnost navýšení odškodnění je přístupná pouze 

například pro vrcholové sportovce či vysoce postavené manažery, kterým bylo v důsledku 

škodné události znemožněno pokračovat v další sportovní či manažerské kariéře.
218

 Je tak 

k diskusi otázka, zda ztráta zraku vrcholového manažera má za následek závažnější ztížení 

společenského uplatnění nežli ztráta zraku běžného zaměstnance či dokonce osoby bez 

zaměstnání. Zvýšení odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky u osob nijak "nemimořádných" je 

s ohledem na uvedenou judikaturu jen obtížně dosažitelné. 

Tyto a další argumenty byly předmětem návrhu na zrušení ustanovení § 444 odst. 2 

OZ, o němž bylo rozhodnuto zamítavým nálezem Ústavního soudu ze dne 16. října 2007.
219

 

Jak již bylo výše avizováno, návrh byl shledán nedůvodným. Odůvodněné citovaného nálezu 

Ústavního soudu lze shrnout v níže uvedených tezích: 

 soud může podat návrh na zrušení pouze takového zákona, který má být 

aplikován při řešení sporu probíhajícího před obecným soudem; 

 ustanovení § 444 odst. 2 OZ je ustanovením zmocňovacím, které není samo o 

sobě protiústavním;
220

 

                                                                                                                                                                                     
S touto "násobkovou metodou" se ztotožnil také Ústavní soud (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 50/05). Ke genezi 

tzv. násobkové metody srov. též VOJTEK, P. K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady za bolest a 

ztížení společenského uplatnění. Soudní rozhledy č. 8/2007, str. 294. 
216

 JIRSA, J. Aktuální situace v soudní praxi při odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění. 

Zdravotnictví a právo, č. 07-08/2006, str. 19. Konkrétně je pak tato judikatura představována například hojně 

citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu R 10/92. 
217

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu R10/1992. 
218

 Pokřivené hledisko mimořádnosti lze pak demonstrovat například na situaci, kdy by o navýšení odškodnění 

bylo možno uvažovat například u osoby nejvyššího státního zástupce, avšak nikoli už u řadového státního 

zástupce činného například u okresního státního zastupitelství v dalekém pohraničí. 
219

 Text návrh na zrušení § 444 odst. 2 OZ je v upravené podobě předmětem článku JUDr. Jaromíra Jirsy, 

Aktuální situace v soudní praxi při odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění. Zdravotnictví a 

právo, č. 07-08/2006. Dlužno dodat, že navrhovatel nenavrhoval zrušení samotného ustanovení § 7 odst. 3 

vyhlášky. 
220

 Zde Ústavní soud argumentuje svým dřívějším nálezem ve věci pod sp. zn. Pl. ÚS 20/05 týkající se 

ustanovení § 696 odst. 1 OZ, kdy jako protiústavní byla shledána nečinnost zákonodárce ve vztahu k vydání 

prováděcí právní normy a nikoli zmocňovací ustanovení jako takové. Uvedené srovnání nepovažuji za přiléhavé 

zejména v tom smyslu, že si lze velice dobře představit zmocňovací ustanovení zákona, které bude již samo o 

sobě protiústavní (např. zmocnění ministerstva k vydání vyhlášky o postupu při sterilizaci žen romské 

národnosti, atd.). 
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 v případě pochybností nalézacího soudu o ústavní konformitě prováděcího 

právního předpisu má být postupováno podle článku 95 odst. 1 Ústavy  

a v souladu se zásadou iura novit curia, což má soud vést k tomu, že neaplikuje 

prováděcí právní předpis, má-li pochybnosti o jeho souladu se zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou; 

 není-li prováděcí právní předpis aplikován, je soud povinen i přes tuto 

skutečnost v dané věci rozhodnout a své rozhodnutí odůvodnit; 

 navrhovatel, přestože svým návrhem primárně napadá § 444 odst. 2 OZ,  

ve skutečnosti požaduje přezkum a zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., k čemuž 

ale není aktivně legitimován.
221

 

V citovaném nálezu se Ústavní soud vyjádřil rovněž k podmínkám a možnostem 

zvýšení odškodnění za ZSU podle § 7 odst. 3 vyhlášky. S odvoláním na nález ve věci sp. zn. 

III. ÚS 350/03 je uvedeno, že "si lze stěží představit lepší příklad případu "hodného 

mimořádného zřetele" podle § 7 odst. 3 příslušné vyhlášky, než je nevratné a trvalé poškození 

zdraví, v důsledku něhož došlo k označenému omezení funkčnosti jednoho z 

nejvýznamnějších orgánů v lidském těle jako celku (ledvin), a to - jak již bylo jednou řečeno 

- nesprávným, nezodpovědným a neprofesionálním postupem operatéra". Kromě toho Ústavní 

soud definoval tři kritéria resp. vodítka obecných soudů při rozhodování o mimořádném 

zvýšení. V rámci těchto kritérií je nutno přihlédnout: 

 k závažnosti způsobené škody na zdraví, a to ve smyslu zásahu životně 

důležitých orgánů; 

 k možnostem vyléčení poškozeného (pravidelným kontrolám u lékaře, dalším 

operačním zákrokům, závislosti na přístrojovém vybavení); 

 míře zavinění operatéra (škůdce) v tom smyslu, nakolik došlo k odchýlení od 

standardního postupu při operaci.
222

 

Právě nálezem Ústavního soudu ze dne 29. září 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03, došlo ke 

zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2003, sp. zn. 25 Cdo 1412/2001.
223

 

                                                           
221

 Dlužno upozornit na odlišná stanoviska dvou soudců, a to Elišky Wagnerové a Vlasty Formánkové. Podle 

jejich názoru je třeba na § 444 odst. 2 OZ nahlížet v souvislosti s § 444 odst. 1 OZ. Většinový argument o 

možnosti neaplikovat vyhlášky č. 440/2001 Sb. a aplikovat přímo zákon, není považován za přiléhavý v tom 

smyslu, že kdyby vyhláška skutečně aplikována nebyla, nebylo by aplikováno ani ustanovení § 444 odst. 2 OZ a 

soud by musel aplikovat přímo § 444 odst. 1 OZ. 
222

 Ústavní soud zároveň apeluje na respektování principu proporcionality, kdy obecné soudy mají prostor 

k úvaze, jaký násobek bodového hodnocení použijí. Tato úvaha musí být založena na objektivních a rozumných 

důvodech tak, aby mezi přiznanou výší odškodnění a způsobenou nemajetkovou újmou byl vztah přiměřenosti. 

Je rovněž konstatováno, že ze strany Ústavního soudu nelze očekávat přesné stanovení výše odškodnění bolestí a 

ZSU. 
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Nejvyšší soud v předmětné věci nedovodil podmínky pro mimořádné zvýšení náhrady za 

ZSU, když konstatoval, že následky poškození organismu žalobkyně toto zvýšení 

neodůvodňují.
224

 Reakce Ústavního soudu (viz výše) byla následně podrobena kritice, když 

"je vidět, že Ústavní soud zde opustil nejen mantinely definice pojmu ztížení společenského 

uplatnění, jak vyplývají z odškodňovací vyhlášky, tak samotný logický a gramatický výklad 

tohoto zákonného pojmu, neboť pro účely toho, jak má být nahrazena újma poškozeného, 

který je v důsledku zdravotní újmy eliminován ve společenském životě, považoval za významné 

kromě jiného i to, jaká byla míra zavinění škůdce. Jde nepochybně o okolnost, která z hlediska 

rozsahu následků a jejich dopadu do poměru poškozeného není rozhodující, a z tohoto 

pohledu získává zvýšení odškodnění jakýsi nepatřičný sankční přídech."
225

 

Podíváme-li se na některou další relevantní judikaturu Nejvyššího soudu, pak lze 

zmínit především rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 1988, sp. zn. 1 Cz 60/88, 

které poněkud rigidně setrvává na podmínce mimořádnosti charakteru aktivit poškozeného 

vykonávaných před poškozením zdraví.
226

 Se zastánci uvedeného rozhodnutí lze souhlasit 

v tom smyslu, že samotná podstata odškodňování bolesti a ZSU (tj. nehmatatelných byť velmi 

citelných následků) ve formě peněžité kompenzace je otázkou politicko-právního konsensu, 

jelikož jiná účinná forma odškodnění není de facto možná.
227

 Přistoupíme-li ovšem na tento 

politicko-právní konsensus formy náhrady, pak je třeba, aby zároveň byla tato náhrada 

důstojná, zejména v případě, kdy jejímu reálném vyplacení předchází několikaleté a nákladné 

soudní řízení s nejistým výsledkem, které samo o sobě je způsobilé zhoršit psychický stav 

poškozeného. Přistoupíme-li na tento konsensus, pak by náhrada za bolest a ZSU měla být 

stanovena ve výši, která bude plnit nejen diskutabilní funkci satisfakční (či v určitých 

ohledech též reparační)
228

, ale též funkci prevenční ve smyslu varování škůdce před 

                                                                                                                                                                                     
223

 Žalobkyni byla v roce 1984 provedena operace s tím, že až v roce 1993 byly zjištěny její následky (odumření 

pravé ledviny a pravého močovodu). Krajský soud v Plzni ve shodě s pozdějším rozhodnutím dovolacího soudu 

aplikoval na tento případ "starou" odškodňovací vyhlášku č. 32/1965 Sb. a přiznal žalobkyni odškodnění za ZSU 

ve výši 24.000,- Kč s tím, že zvyšováním náhrady nelze dohánět dříve platnou výši odškodnění za jeden bod, tj. 

30,- Kč. 
224

 Žalobkyně byla nucena přizpůsobit své životní aktivity skutečnosti, že žije pouze s jednou ledvinou, byla 

nucena pravidelně pít a vypít alespoň 3 litry tekutin denně, pravidelně navštěvovat ambulantního specialistu a 

jiné. 
225

 VOJTEK, P. K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. 

Soudní rozhledy č. 8/2007, str. 295. Dlužno dodat, že předmětný nález Ústavního soudu se setkal i s příznivou 

reakcí (viz např. MIKYSKA, M. Nad jedním rozhodnutím Ústavního soudu (k výši náhrady za ztížení 

společenského uplatnění). Soudní rozhledy č. 3/2006, str. 85 a násl.). 
226

 S ohledem na dobu vydání předmětného rozhodnutí se ostatně takovým judikatorním závěrům nelze 

podivovat. Náznak ústupu rigidního přístupu lze spatřovat např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 

2006, sp. zn. 25 Cdo 759/2005. 
227

 VOJTEK, P. K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. 

Soudní rozhledy č. 8/2007, str. 294. 
228

 Ačkoli z podstaty náhrady za ZSU vyplývá, že tuto náhradu nelze slučovat s ostatními náhradami škody na 

zdraví (zejm. ztráta na výdělku), pak například v případě potratu způsobeného úrazem se s ohledem na náklady 
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škodlivým jednáním. Dlužno dodat, že před vysokými částkami odškodnění bolesti a ZSU je 

varováno s ohledem na možnou finanční likvidaci škůdce a následný úpadek v situaci,  

kdy není možné přihlížet při stanovení výše odškodnění k majetkovým poměrům škůdce.
229

 

Za zajímavý považuji též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. prosince 2006,  

sp. zn. 25 Cdo 3147/2005, které uvádí, že "právní předpis nepředepisuje určitý počet 

násobků základního ohodnocení, nýbrž přenechává soudu, aby v každém jednotlivém 

případě uvážil, jaké zvýšení náhrady je v konkrétním případě přiměřené. Pro výši tohoto 

nároku je pak rozhodující porovnání úrovně kulturních, sportovních či jiných aktivit 

poškozeného v době před vznikem škody s jeho možnostmi v době po zranění."
230

 Dopravní 

nehoda, která byla příčinou vzniklých zranění a trvalých následků, byla dle zjištění nižších 

soudů spoluzaviněna v míře 20 % (žalobce na přechodu pro chodce náhle vběhl do vozovky). 

Zatímco soud prvního stupně zvýšil zjištěné bodové hodnocení na desetinásobek  

(s přihlédnutím ke spoluzavinění podle § 441 OZ), odvolací soud žalobu změnil tak,  

že žalobci přiznal "pouze" sedminásobek bodového hodnocení s odůvodněním, že závažný 

zdravotní stav je již promítnut do základního bodového hodnocení a zvýšení odškodnění pak 

představuje jen dodatečnou kompenzaci zdravotního poškození žalobce. Podané dovolání 

žalobce bylo zamítnuto a dovolací soud kromě jiného zdůraznil, že při zachování zásady 

přiměřenosti (proporcionality) není soud vázán ani rozhodnutím soudů v jiných případech.
231

 

Za učebnicový příklad použití ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. pak ve 

smyslu výše uvedené judikatorní linie Nejvyššího soudu považuji rozsudek ze dne  

                                                                                                                                                                                     
tzv. umělého oplodnění (zejm. při jeho opakování) lze domnívat, že náhrada za ZSU bude v jistém smyslu plnit i 

funkci reparační, tj. že nahradí náklady na provedení nového umělého oplodnění. Nelze také zapomínat, že 

souvislost společenského uplatnění poškozeného s výdělkem dosahovaným před a po poškození zdraví není 

zcela vyloučena. V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2007, sp. zn. 25 Cdo 1988/2005, bylo sice 

konstatováno, že v rámci náhrady za ZSU se odškodňuje omezení možnosti seberealizace a společenského 

uplatnění v návaznosti na výkon povolání bez přímé souvislosti s výší výdělku, na straně druhé pokud poškozený 

ztratil možnost dalšího vzdělávání (a tedy možnosti dosáhnout vyšších příjmů), přihlédne soud k této skutečnosti 

při vyčíslení náhrady podle § 444 OZ. 
229

 VOJTEK, P. K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. 

Soudní rozhledy č. 8/2007, str. 297. 
230

 V dané věci bylo soudem prvního stupně konstatováno, že žalobce (ve věku 23 let) při dopravní nehodě utrpěl 

rozsáhlá poranění s takovými trvalými následky, které jej zcela vyřazují ze společenského, kulturního a 

rodinného života (upoutání na lůžko, plná inkontinence, neschopnost mluvit, číst, odkázání na trvalou péči druhé 

osoby).  
231

 Kromě toho se Nejvyšší soud vyjádřil též k aspektu výše částky, na kterou jsou pojištěna motorová vozidla. 

Hledisko výše částky, na kterou je vozidlo buď ze zákona, nebo smluvně (havarijně) pojištěno nelze klást před 

hledisko srovnání životních aktivit před a po poškození zdraví. Skutkově podobná avšak poněkud judikatorně 

průlomová je věc projednaná před Nejvyšším soudem pod sp. zn. 25 Cdo 759/2005 (rozsudek ze dne 27. dubna 

2006), kdy byl žalobkyni (ve věku 24 let) přiznán šestinásobek základního bodového hodnocení podle 

vyhlášky č. 440/2001 Sb. (částka 17.000.000,- Kč) za ZSU v důsledku ztráty hybnosti, gnostických a 

komunikačních schopností, nepohyblivosti a trvalého odkázání na péči druhé osoby, to vše bez naděje na 

zlepšení. Dle zjištění odvolacího soudu vedla žalobkyně před úrazem běžný společenský, kulturní a rodinný 

život, aniž by v některé z těchto sfér žalobkyně žila jakkoli mimořádně. Přiznání desetinásobku bodového 

hodnocení soudem prvního stupně bylo dovolacím soudem odmítnuto. 
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29. listopadu 2005, sp. zn. 25 Cdo 2497/2004. Na základě sportovního zranění, k němuž mělo 

dojít v důsledku porušení sportovních pravidel (použití nedovolené bojové techniky) vznikl 

žalobci (vrcholovému sportovci) nárok na bolestné a ZSU.
232

 K dovolání žalobce Nejvyšší 

soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a poukázal na svou konstantní judikaturu vycházející 

z rozhodnutí sp. zn. 1 Cz 60/88. Závěr odvolacího soudu o tom, že nejde o případ 

mimořádného zřetele hodný, kdy odvolací soud vycházel ze skutečnosti, že žalobce i přes 

zranění dostudoval vysokou školu sportovního zaměření a byl schopen pracovat v tomto 

oboru jako trenér, byl Nejvyšším soudem pro vyloučení aplikace § 7 odst. 3 shledán 

nedostatečným.
233

 Z předmětného rozhodnutí lze čerpat především to, že soud by měl při 

porovnání životních aktivit poškozeného před a po úrazu přihlížet zejména k té činnosti,  

jejíž výkon byl v důsledku úrazu zcela vyloučen. Jiné okolnosti, které samy o sobě zmírňují 

poúrazový život poškozeného (např. dokončení vysoké školy), by neměly být bez dalšího 

kladeny na první místo. 

Poškození zdraví vedoucí k trvalým následkům se nestávají pouze osobám v mladém 

věku. Závěr o tom, že hledisko věku nelze neodůvodněně upřednostňovat, dokládá rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2006, sp. zn. 25 Cdo 2186/2004.
234

 Soudy prvního stupně 

v této věci shodně přiznaly žalobci náhradu za ZSU ve výši pětinásobku základního bodového 

hodnocení s tím, že pro další mimořádné zvýšení chybí další mimořádné okolnosti případu 

jako např. nízký věk poškozeného před úrazem nebo jeho výjimečné schopnosti před úrazem. 

Nejvyšší soud si dovolil ZSU žalobce kvantifikovat částkou alespoň 1.000.000,- Kč,  

tj. desetinásobku základního bodového hodnocení, kdy zároveň poukázal na nutnost odlišovat 

"pouhou" ztrátu možnosti vykonávat povolání, věnovat se rodině a účastnit se běžných 

sportovních a jiných aktivit od situace, kdy je poškozený zcela zbaven soběstačnosti, a je tedy 

odkázán na péči třetí osoby. Podané dovolání tedy bylo důvodné. 

Z hlediska možných rozdílů mezi hodnocením rozsahu ZSU z pohledu lékaře 

(zdravotnického zařízení) nebo soudního znalce na straně jedné a soudu na straně druhé pak 
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 Zatímco soud prvního stupně přiznal žalobci osminásobek základního bodového hodnocení (dle vyhlášky č. 

32/1965 Sb.), a to zejména z důvodu ztráty možnosti pokračovat v kariéře vrcholového sportovce, odvolací soud 

podmínky pro mimořádné zvýšení odškodnění vůbec neshledal. Odvolací soud na svém rozhodnutí setrval i po 

zrušení jeho původního rozhodnutí Nejvyšším soudem a dovodil možnost zvýšení odškodnění pouze na 

dvojnásobek ve smyslu § 6 odst. vyhlášky č. 32/1965 Sb. 
233

 Dovolací soud v té souvislosti poukázal na závěry znaleckého posudku, podle kterých mělo zranění negativní 

účinky na intelektovou i emoční sféru žalobce, který trpí tzv. neurastenickým syndromem, zvýšenou labilitou, 

dráždivostí a přecitlivělostí. Úraz navíc postihl žalobce ve věku 25 let, kdy se na vrcholové soutěžní úrovni 

věnoval karate, což je aktivita, kterou lze označit za mimořádnou. 
234

 Pádem do nezajištěného výkopu na místní komunikaci si žalovaný způsobil poranění míchy u čtvrtého 

krčního obratle, v důsledku čehož zůstal zcela ochrnutý (tzv. kvadruparesa). V důsledku tohoto zranění byl 

žalobce (ve věku 51 let, což je podle názoru dovolacího soudu stále tzv. produktivní věk) odkázán na péči třetí 

osoby, zcela ztratil možnost pracovního uplatnění a trpěl psychickými obtížemi. 
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lze upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo 

1575/2005.
235

 Na základě rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalobci přiznáno odškodnění 

z titulu ZSU ve výši osminásobku základního bodového hodnocení, a to přestože bylo 

znaleckým ústavem doporučeno zvýšení bodového hodnocení nejvýše na čtyřnásobek.  

Dle závěrů dovolacího soudu "doporučení znaleckého ústavu na rozsah zvýšení náhrady 

vychází především z hlediska lékařského a samo o sobě není závazné pro soud, který je vázán 

poněkud jinými a komplexnějšími hledisky, mezi něž patří možnost uplatnit se v životě 

rodinném, politickém, sportovním a kulturním, možnost volby povolání a dalšího 

sebevzdělávání." 

S ohledem na některá výše citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu je možno uzavřít,  

že ačkoli na první pohled setrvává dovolací soud na závěrech rozhodnutí sp. zn. 1 Cz 60/88 

(R 10/1992), při bližším pohledu je patrné, že několikanásobné zvýšení náhrady za ZSU 

přichází do úvahy skutečně pouze v případech, kdy (i) některá z životních aktivit 

poškozeného před zraněním výrazně vyčnívala nad aktivity ostatních členů společnosti, nebo 

(ii) na straně poškozeného došlo v důsledku poškození zdraví k takovým trvalým následkům, 

které jej prakticky zcela vyřazují (nikoli omezují) z běžného života a nutí jej od základu 

změnit dosavadní život včetně odkázání na soustavnou péči ze strany jiných osob.
236

 Je ale 

zřejmé, že i přes některá "průkopnická" rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze mimořádným 

navyšováním odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky nahrazovat nedostatky tohoto předpisu 

ve smyslu neúcty k některým základním lidským právům a svobodám. 

Odhlédneme-li od judikatury Nejvyššího soudu, jejíž rozsah a hloubku jsme výše 

uvedeným přehledem ani částečně nevyčerpali, je i s ohledem na omezené podmínky 

přípustnosti dovolání samozřejmé, že ne všechny spory budou projednávány u Nejvyššího 

soudu. Z hlediska judikatury odvolacích soudů lze zmínit stanovisko z praxe, podle kterého 

například Městský soud v Praze má údajně tendenci k vyššímu navyšování náhrad bolestného 

a ZSU, zatímco krajské soudy jsou údajně více nakloněny rigidní linii rozsudku sp. zn. 1 Cz 

60/88.
237

 Ověření pravdivosti těchto tvrzení lze ověřit jen těžko, a to i s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že většina rozhodnutí odvolacích soudů nejsou prakticky nikde publikována. 
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 K úrazu došlo při dopravní nehodě zaviněné žalovanou. Následkem nehody se žalobce stal osobou částečně 

invalidní se změněnou pracovní schopností. 
236

 Příkladem setrvávání na rigidních principech starší judikatury je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 

2003, sp. zn. 25 Cdo 1593/2001, který posuzoval důvodnost navýšení bodového hodnocení podle vyhlášky č. 

32/1965 Sb. při ZSU v podobě omezení hybnosti krční páteře, bolestí levé ruky a ztráty její citlivosti a potíží 

kyčelního kloubu, což vede k neschopnosti udržet těžší předměty, potížím při déle trvající chůzi a omezení při 

sportu (dříve provozovaném rekreačně). 
237

 MIKYSKA, M. Nad jedním rozhodnutím Ústavního soudu (k výši náhrady za ztížení společenského 

uplatnění). Soudní rozhledy č. 3/2006, str. 85. 



 

80 
 

V rámci praxe studenta Právnické fakulty UK jsem měl příležitost aktivně působit v rámci 

řízení o náhradu škody na zdraví vedeném u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn.  

13 C 139/2006, které bylo následně přezkoumáváno v odvolacím řízení vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě pod sp. zn. 57 Co 59/2011 a nyní je předmětem dovolacího přezkumu  

u Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 25 Cdo 4138/2011. Jak již bylo uvedeno v úvodu této 

práce, v předmětné věci došlo k úrazu tehdy třináctileté žačky základní školy, a to při konání 

atletických závodů. K úrazu v podobě zásahu diskem do hlavy došlo, když jiná nezletilá 

závodnice odhodila disk do prostoru určeného pro dopad disků, aniž by se kdokoli 

z dozorujících učitelů přesvědčil, že tento prostor je prázdný. Trestní odpovědnost 

bezprostředně dozorujícího učitele nebyla prokázána. Na straně organizátora závodů 

dovozovala poškozená odpovědnost příslušné tělovýchovné jednoty z titulu ustanovení § 420a 

OZ (tj. odpovědnost za škodu z titulu provozní činnosti). Původním návrhem se poškozená 

domáhala náhrady ZSU ve výši 7.200.000,-- Kč, což mělo představovat bodové hodnocení 

vzniklého ZSU po provedeném desetinásobném zvýšení. Znaleckými posudky z oboru 

neurochirurgie, traumatologie hlavy a páteře a dále z odvětví psychologie a dále z oboru 

psychiatrie dětí a dospělých. Posledně jmenovaný znalec dovodil, že údajné poruchy zdraví 

žalobkyně mají souvislost s utrpěným úrazem.
238

 Přestože znalci upozorňovali, že především 

tehdejší psychologické obtíže žalobkyně jsou zčásti způsobeny též nepříznivou rodinnou 

situací (alkoholismus otce, rozvodové řízení rodičů), Okresní soud v Opavě při hodnocení 

provedených důkazů pouze provedl součet jednotlivých bodových hodnocení a shledal podle 

ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. důvody ke zvýšení bodového hodnocení na 

dvojnásobek. Tělovýchovná jednota jako strana žalovaná podala proti rozsudku odvolání, 

kterému částečně vyhověl Krajský soud v Ostravě. Ten v daném případě neshledal podmínky 

pro zvýšení náhrady ZSU, když poukázal na plnohodnotný život poškozené, pokračující 

vzdělávání a rekreační sportování. Zároveň se opřel o výše uvedenou judikaturu, podle které 

zvýšení náhrady předpokládá existenci mimořádného zapojení poškozeného ve společenské, 

kulturní nebo sportovní činnosti, které je v důsledku úrazu nadále ztíženo nebo vyloučeno 

nebo případně omezení či vyřazení poškozeného z dosavadního života. 

Bude zajímavé sledovat, jak se k věci postaví Nejvyšší soud, který v současné době 

rozhoduje o podaném dovolání poškozené. Je ke zvážení, zda argumentace Krajského soudu 

v Ostravě byla v souladu se stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 12. ledna 2011 (Cpjn 203/2010), které poukazuje na ustanovení § 7 odst. 3 
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 Znalec vyčíslil ZSU podle položky č. 014 – vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy, 

jakož i podle položky č. 016 – duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých 

psychologických činitelů a tísnivých situací. 
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vyhlášky jako na hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností 

a dává soudu možnost, aby sám posoudil, jaké zvýšení náhrady je v tom či onom případě 

přiměřené. Je tak ke zvážení, zda soudy nižších stupňů na základě hodnocených důkazů 

dospěly ke správným závěrům týkajících se právě podmínek mimořádnosti zvýšení náhrady, 

tj. zda hodnotily nejen samotné bodové hodnocení, ale též řadu dalších prokázaných 

skutečností (rodinná situace poškozené, její pozdější společenský, kulturní a osobní život). 

Osobně se domnívám, že Krajský soud a potažmo též Okresní soud v Opavě mohly 

v odůvodnění svých rozsudků lépe hodnotit též tyto ostatní skutečnosti rozhodné pro 

mimořádné zvýšení náhrady ZSU, ať už by závěry tohoto hodnocení byly pro poškozenou  

ku prospěchu nebo nikoli. Zároveň považuji původní požadavek žalobkyně (zvýšení 

bodového hodnocení desetinásobek) za zjevně přemrštěný, když takto vysoké násobky 

zvýšení náhrady jsou opakovaně přiznávány jen v případech fatálního zdravotního poškození, 

kde o pokračování života a jeho náplně před úrazem nemůže být řeč. Podmínky 

desetinásobného zvýšení nebyly k mému překvapení naplněny ani v případě řešeném  

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2011, sp. zn. 1491/2009. I bez lékařského 

vzdělání (kterým zpravidla nedisponuje ani soud) je patrné, že výše popsané zranění diskem 

této závažnosti nedosahuje.
239

   

2.6.5 Vliv ustanovení § 579 odst. 2 OZ (zánik nároku smrtí poškozeného) 

 Je ustáleným stanoviskem judikatury a právní doktríny považovat právo na bolestné za 

právo osobní povahy. Osobní povaha tohoto nároku je zdůrazněna například i tím, že již 

vyplacené bolestné není součástí společného jmění manželů.
240

 Důsledkem této osobní 

povahy je zánik těchto nároků, dojde-li k úmrtí poškozeného, a to ve smyslu ustanovení § 579 

odst. 2 OZ. Nároky na bolestné či ZSU nelze jinými slovy podřadit pod nároky přecházející 

na právní nástupce (dědice) poškozených. Na základě ustálené judikatury lze dovodit, že na 
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 V rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1491/2009 byl řešen případ dopravní nehody sedmnáctiletého chlapce, kdy došlo 

ochrnutí v dolní polovině těla, neplodnosti, bolestem zad, problémům s vylučováním, a to vše bez naděje na 

zlepšení. V daném případě nejsou podle Nejvyššího soudu dány podmínky pro desetinásobné zvýšení náhrady 

ZSU, když poškozený kromě utrpěných zranění je upoután na invalidní vozík, odkázán na péči třetích osob, 

ztratil partnerku a kamarády, avšak nebyl u poškozeného snížen intelekt, gnostické ani komunikační schopnosti a 

je tedy schopen aktivně se zapojovat do života. Argument Nejvyššího soudu, že desetinásobek náhrady ZSU je 

přiměřený v případě, kdy poškozený upadne v důsledku škodné události do stavu pouhého vegetativního 

přežívání (srov. rozsudek ze dne 31. srpna 2004, sp. zn. 25 Cdo 847/2004) nepovažuji za vhodný především 

z toho důvodu, že takto nepříznivý a bezvýchodný stav už v očích poškozeného nemůže zlepšit ani skutečnost 

přiznání mimořádně vysoké náhrady. Naopak právě v případech, kdy došlo k závažným motorickým poškozením 

organismu, avšak intelektové, sociální a komunikační schopnosti zůstaly zachovány, je dle mého názoru na 

místě, aby náhrada ZSU byla dostatečná k poskytnutí adekvátního možností zapojení do aktivního života (slovy 

Nejvyššího soudu). 
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 POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním : praktická 

příručka. 3. vydání. Praha : Linde, 2008, str. 114. Z judikatury srov. též například rozhodnutí R 31/1973. 
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dědice poškozeného přechází plnění představující odškodnění za utrpěné bolesti a ZSU pouze 

v případě, kdy toto plnění bylo již reálně vyplaceno a nachází se v majetkové dispozici 

poškozeného. Pro přechod nároku naopak není rozhodné, byl-li tento za života poškozeného 

vůči škůdci soudně uplatněn, a dokonce ani to, že o povinnosti ke splnění již bylo 

pravomocně rozhodnuto (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu R 20/1966). V praxi je 

možné, že již dokonce došlo k podání návrhu na výkon rozhodnutí (na zahájení exekučního 

řízení). Ani v případě již nařízeného výkonu rozhodnutí nedochází k přechodu těchto nároků 

na dědice. 

 Dlužno dodat, že zánik nároků na náhradu nemajetkové újmy podle § 579 odst. 2 OZ 

nelze slučovat s úpravou přechodu nároků na úhradu majetkové újmy. Povinnost k náhradě 

majetkové újmy v případě úmrtí poškozeného (popř. osoby, která vynaložila např. náklady 

pohřbu) nezaniká.
241

 

2.7 Jednorázové odškodnění za "škodu usmrcením" (§ 444 odst. 3 OZ) 

 Ustanovení § 444 odst. 3 OZ definuje uzavřený okruh fyzických osob, kterým zákon 

v případě úmrtí poškozeného přiznává nárok na jednorázovou náhradu "škody usmrcením".
242

 

Okruh tzv. pozůstalých je definován taxativně a zahrnuje pouze osoby, které ve vztahu 

k poškozenému byly: 

 manželem; 

 dítětem, tj. potomkem; 

 rodičem (a to lhostejno, zda se dítě již narodilo, bylo-li již počato); 

 sourozencem; nebo 

 osobou blízkou, která v době škodné události, která vedla ke smrti poškozeného, 

žila s poškozeným ve společné domácnosti. 

Ačkoli to již s ohledem na krátící se účinnost současného občanského zákoníku není 

nezbytné, lze připomenout, že předmětné ustanovení bylo do OZ vloženo zákonem č. 47/2004 

                                                           
241

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: závazkové právo. 5. vydání. Praha : 

Wolters Kluwer, 2009, str. 436. 
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 Lze samozřejmě polemizovat o vhodnosti a přesnosti pojmu "škoda usmrcením" v podmínkách, kdy pojem 

škoda je vnímán především jako určité snížení majetku poškozeného a tedy pojem rovnající se újmě majetkové. 

Útrapy osob definovaných předmětným ustanovením spojené s úmrtím poškozeného spadají nepochybně do 

rámce újmy nemajetkové, imateriální, která je odškodněna penězi jako nejspíše jedinou vhodnou formou 

satisfakce způsobené újmy. K této otázce se vyjádřil též Ústavní soud, když v rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 16/04 

uvádí: "Ústavní soud v této souvislosti cítí potřebu zdůraznit, že z legislativního hlediska by bylo správnější 

opustit stávající pojetí škody jako majetkové újmy a pokládat za škodu i újmu vzniklou působením na tělesnou a 

duchovní integritu poškozeného. K takovému pojetí se ostatně hlásí i principy evropského deliktního práva, které 

definují škodu jako majetkovou nebo nemajetkovou újmu zákonem chráněnému zájmu." 
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Sb., a to s účinností od 1. května 2004. Jde tedy o relativně mladý nárok v oblasti náhrady 

poškození zdraví, jehož primárním účelem je odškodnění nemateriální újmy při ztrátě blízké 

osoby. Dlužno dodat, že podobný typ nároku na odškodnění je v podmínkách českého 

právního řádu zcela novým prvkem. Před účinností předmětné novelizace občanského 

zákoníku bylo možno domáhat se náhrady nemajetkové újmy za ztrátu osoby blízké pouze 

prostřednictvím právní úpravy ochrany osobnosti.
243

 

Za pozornost stojí též přesně stanovené částky, jejichž výši nelze dle mého názoru  

bez dalšího slučovat s hodnotou lidského života v očích zákonodárce. Takové uvažování by 

bylo krátkozraké. Předmětné peněžní částky nemají zřejmě za cíl zcela a úplně 

vykompenzovat ztrátu blízké osoby. Jde o jistou formu materiální (a jediné) formy satisfakce 

za imateriální újmu, která sama o sobě je jen obtížně peněžně vyčíslitelná.
244

  

Zdají-li se předmětné částky nízké, pak je třeba uvažovat, že na základě rozhodnutí soudu 

mohou být ještě nižší, přihlédneme-li k možnému spoluzavinění poškozeného nebo 

moderačnímu právu soudu při mimořádném snížení náhrady škody.
245

 

Z hlediska uplatnění nároku podle § 444 odst. 3 OZ u soudu si lze větší důkazní obtíže 

představit snad pouze v případě ztráty dosud nenarozeného počatého dítěte a případně též  

u okruhu osob blízkých, které musí prokázat, že žily v době škodné události (nikoli 

v okamžiku úmrtí) ve společné domácnosti s poškozeným. V prvním případě je třeba 

zkoumat, kdy je z hlediska práva možno hovořit o počatém dítěti. V rámci ústavněprávních 

předpisů tato otázka řešena není, když ani Úmluva o ochraně lidských práv a svobod tuto 

otázku neřeší. Ustanovení § 7 odst. 1 OZ jasně říká, že způsobilost fyzické osoby k právům  

a povinnostem vzniká zásadně až narozením (nikoli početím). Budoucí právní úprava NOZ 

tuto otázku řeší přesněji, když uvádí, že "na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud 

to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí 

se na ně, jakoby nikdy nebylo." (srov. § 25 NOZ). 

Z hlediska pohledu současného práva na lidský plod lze říci, že před porodem je lidský 

plod považován za součást těla matky.
246

 Právní institut dítěte dosud nenarozeného (nascitura) 

na tuto problematika dopadá jen nepřímo, neboť v souladu se zásadou nasciturus iam pro 
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 ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1298. 
244

 Tento aspekt zohledňuje též například CILÍNKOVÁ, M., KUBOŇ, D. Odškodnění při usmrcení osoby blízké. 

Bulletin advokacie č. 10/2004, str. 32. 
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 ELIÁŠ, K. a kol., op. cit., str. 997. 
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 ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 104. Z judikatury ESLP pak lze zmínit rozhodnutí č. 313/04, Vo versus 

Francie, podle kterého je v kompetenci signatářských států Úmluvy stanovit počátek lidského života. ESLP 

tímto rozhodnutím reagoval na různé názory týkající počátku lidského života, podle nichž lze tento okamžik 

srovnávat s oplodněním, nidací (okamžik životaschopnosti plodu) či s porodem živého dítěte. 
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nato habetur, quotiens de commodo eius agitur
247

, má tento institut význam v otázkách,  

kdy jde o majetkové poměry v budoucnu narozeného dítěte. V případě předvídaném 

v ustanovení § 444 odst. 3 písm. d) OZ je nesporné, že došlo k odumření plodu v lůně matky  

a k narození tak již nedojde.
248

 Otázku, zda plod v lůně matky je subjektem práv a povinností 

či nikoli, nepovažuji za relevantní, poněvadž oprávněnou osobou jsou zde rodiče.
249

 

Z praktického hlediska si nelze odpustit otázku, jak bude prokázáno "otcovství" muže za 

předpokladu, že zpravidla nebude reálné provedení testu DNA. Uplatnění zde tak najdou 

domněnky otcovství upravené zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění. 

Ve druhém případě je třeba brát v úvahu ustanovení § 116 OZ, která podává legální 

definici pojmu "osoba blízká". Z hlediska důkazního pak v nejobtížnější situaci budou  

tzv. jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které musí prokazovat, že (i) újma, 

kterou by utrpěla jedna z nich, by druhou osobou byla pociťována jako její újma vlastní  

(tj. je třeba, aby bylo vůbec prokázáno, že jde o osobu blízkou ve smyslu § 116 OZ),  

a dále (ii), že tyto osoby žily s poškozeným ve společné domácnosti v době škodné 

události.
250

 Přestože podle aktuálních názorů právní doktríny a stanovisek judikatury může 

být osobou blízkou též osoba právnická, považuji za nemožné, aby právnická osoba splnila 

podmínku života ve společné domácnosti a tedy úspěšně nárokovala odškodnění podle § 444 

odst. 3 OZ.
251

 

Na okraj a závěrem k této podkapitole lze stručně uvažovat, zda a do jaké míry je 

v rámci odškodnění pozůstalých při úmrtí osob jim blízkých a potažmo též v rámci náhrady 

škody na zdraví v širším kontextu vhodné vycházet z norem občanského práva tam,  

kde deliktní odpovědnost škůdce přesahuje hranice civilní deliktní odpovědnosti a spadá již 

do odpovědnosti trestněprávní (viz např. pochybení zdravotnických pracovníků při postupu 

non lege artis). K citlivému tématu pochybení lékaře se v článku nazvaném "Vztah 

odškodnění dle § 444 odst. 3 občanského zákoníku a satisfakce dle § 13 odst. 2 občanského 

zákoníku v případě úmrtí blízké osoby" vyjádřil JUDr. Jan Mach. S ohledem na aktuální 

                                                           
247

 Ten, kdo se má narodit, pokládá se za již narozeného, kdykoli jde o prospěch. 
248

 Právní subjektivita dosud nenarozeného dítěte by hrála roli například v případě, že by dosud nenarozené dítě 

bylo oprávněnou osobou z titulu náhrady nemajetkové újmy s ohledem na příbuzenský vztah ke svému otci, 

který v důsledku jiné škodné události zahynul. V tomto případě by záleželo na splnění podmínky narození 

živého dítěte, tj. zda dítě při narození projevuje známky života. 
249

 Blíže k této otázce HOLUB, M. Jednorázové odškodnění při usmrcení podle novely občanského zákoníku 

(zák. č. 47/2004 Sb.). Bulletin advokacie č. 6/2004, str. 48. 
250

 K rozsahu tzv. poměru rodinného nebo obdobného srov. např. ŠVESTKA, J. a kol. op. cit.,  str. 631. 
251

 K problematice právnických osob jako osob blízkých srov. např. ČECH, P., PAVELA, I. Obchodní 

společnost jako osoba blízká? Právní rádce č. 1/2007, str. 27 a násl., RICHTER, T. Obchodní společnost jako 

osoba blízká – některé poznámky k judikatuře Nejvyššího soudu. Právní rozhledy č. 15/2007, str. 556 a násl. nebo 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ve věci vedené pod sp. zn. 18 Co 30/2001. 
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judikaturu v sousedním Rakousku poukazuje článek na rostoucí počet civilních žalob na 

náhradu škody na zdraví způsobené postupem non lege artis a pokles nápadu trestních věcí 

totožné problematiky. Podle autora příspěvku je situace v České republice přesně opačná, 

s čímž nezbývá než souhlasit. Média pravidelně informují o osobách dotčených v důsledku 

postupu lékaře, které jako první možnost volí ochranu prostřednictvím trestního práva. Není-li 

o nároku o náhradu škody rozhodnuto v tzv. adhezním řízení, pak je poškozený odkázán na 

další soudní řízení, tentokrát občanskoprávní, což v součtu přináší nejen náklady finanční, ale 

zejména též časové. Právě s ohledem na délku trvání soudních řízení (ať už trestních či 

civilních) se kloním spíše k variantě kvalitní přípravy civilní žaloby proti zdravotnickému 

zařízení (jehož solventnost bude zpravidla vyšší než u konkrétní osoby lékaře) a usilování  

o postih lékaře v rovině trestněprávní spatřuji pouze jako sekundární. 

2.8 Možnosti a limity souběhu nároků podle ustanovení § 444 a násl. OZ 

s nároky podle § 11 a násl. OZ (právo na ochranu osobnosti) 

Právní instituty ochrany osobnosti a náhrady nemajetkové újmy fyzické osoby podle 

ust. § 444 OZ jsou do jisté míry podobné. Na straně jedné chrání ustanovení § 11 OZ 

osobnost "fyzické osoby a její individuální integrity jako podmínky pro důstojnou existenci a 

celkový svobodný rozvoj jedince"
252

. Lze souhlasit s advokáty věnujícími se problematice 

náhrady škody na zdraví, že není pochyb o důležitosti citových, morálních, sociální  

a kulturních vazeb uvnitř rodiny, které tvoří neopomenutelnou složku lidské osobnosti. Je tak 

zřejmé, že pouhá morální satisfakce (omluva, projev lítosti) budou jen stěží dostačující.
253

 

Samotný zásah do osobnosti fyzické osoby, která v důsledku škodné události přišla o život, 

pak s přihlédnutím ke konstantní judikatuře nelze hojit prostřednictvím tzv. postmortální 

žaloby ve smyslu ustanovení § 15 OZ, což logicky odpovídá pojetí ochrany osobnosti jako 

práva čistě osobního a tedy spjatého s osobou, která tento zásah utrpěla.
254

 

Na straně druhé pak ustanovení § 444 OZ zajišťuje fyzické osobě náhradu za utrpěné 

bolesti, ztížení společenského uplatnění a jednorázové odškodnění při úmrtí taxativně 

stanoveného okruhu osob, k němuž došlo v příčinné souvislosti s jednáním škůdce.  

Za společného jmenovatele těchto prostředků je možno považovat článek 7 odst. 1 LZPS. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04. 
253

 CILÍNKOVÁ, M., KUBOŇ, D. Odškodnění při usmrcení osoby blízké. Bulletin advokacie č. 10/2004, str. 32. 
254

 Dlužno dodat, že přiznání finančního zadostiučinění za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti je 

v podmínkách českého právního řádu problematikou poměrně mladou. První rozhodnutí tohoto druhu se objevují 

až zhruba deset let po zavedení možnosti finanční satisfakce do občanského zákoníku. Srov. např. usnesení 

Ústavního soudu 20. května 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01 nebo nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2000, sp. 

zn. II. ÚS 517/99. Blíže k posunu v judikatuře Ústavního soudu srov. MACH, J. Vztah odškodnění dle § 444 

odst. 3 občanského zákoníku a satisfakce dle § 13 odst. 2 občanského zákoníku v případě úmrtí blízké osoby. 

Zdravotnictví a právo č. 8/2005, str. 3.  
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Logicky se tedy nabízí otázka, zda mezi těmito prostředky ochrany poškozeného existuje 

nějaký vztah, resp. zda je umožněn či vyloučen jejich případný souběh. 

Před rozborem možností souběhu si vůči koncepci ustanovení § 444 odst. 3 OZ 

neodpustím drobnou kritickou poznámku. V první řadě mám za to, že s ohledem na výši 

odškodňovacích paušálů je možno toto odškodnění označit spíše za příspěvek a nikoli "bohaté 

odškodnění". Vážnější je, že tyto paušály nijak nezohledňují širokou skutkovou rozmanitost 

škodných událostí, a tedy neberou v potaz ani formu zavinění škůdce, ani míru případného 

spoluzavinění poškozeného, jakož ani další otázky jako např. hloubka citového vztahu mezi 

pozůstalým příbuzným a zemřelou osobou. Soud zřejmě může využít ustanovení § 441 a 450 

OZ, ale domnívám se, že z pohledu škůdce nelze spoléhat na to, že soud dovodí ony důvody 

zvláštního zřetele hodné. Nelze opomenout, že ustanovení § 450 navíc připouští pouze 

jednosměrnou moderaci.
255

 

2.8.1 Ochrana osobnosti vs. náhrada škody 

Do situace, kdy výkladem ustanovení § 13 odst. 2 bylo Ústavním soudem dovozeno, 

že toto ustanovení je možno aplikovat též na případ úmrtí člena rodiny nebo osoby blízké, 

vstoupil zákonodárce výše uvedeným zákonem č. 47/2004 Sb. a tedy možností přiznat 

náhradu podle ustanovení § 444 odst. 3 OZ. Z hlediska možných variant vzájemného vztahu 

lze uvažovat o následujících variantách: 

a) ustanovení § 444 odst. 3 OZ zcela vylučuje možnost přiznání finančního 

odškodnění z titulu neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti; 

b) souběh aplikací obou ustanovení je možný a oba prostředky jsou na sobě zcela 

nezávislé s tím, že závisí na pozůstalém, kterou z náhrad si vybere; 

c) souběh aplikací obou ustanovení je možný, ale soud bude přihlížet 

k možnostem poškozeného nárokovat náhradu nemateriální újmy podle 

ustanovení 444 odst. 3 OZ, zejména s ohledem na lepší procesní postavení 

pozůstalého. 
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 V rámci rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 15. listopadu 2005, 

sp. zn. 14 To 371/2005 bylo spoluzavinění poškozeného spatřováno v přecházení vozovky v místech, kde byla 

vozovka opatřena podchodem navíc za špatných povětrnostních podmínek, kdy musel počítat s tím, že na 

vozovce bude vůči ostatním účastníkům silničního provozu hůře viditelný. Míra spoluzavinění na straně 

poškozeného tak byla zjištěna v rozsahu 30 % s tím, že se jednalo o míru "významnou ale nikoli vysokou". Ve 

věci došlo s přihlédnutím k nedbalostnímu zavinění škůdce a dalším okolnostem případu i ke snížení náhrady 

škody o 10 % ve smyslu ust. § 450 OZ. 
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V době přijetí zákona č. 47/2004 Sb. zaznívala taková odborná stanoviska, podle 

kterých souběžná aplikace výše uvedených ustanovení OZ není vyloučena.
256

 Judikaturou 

Ústavního soudu bylo posléze potvrzeno, že náhrada "škody usmrcením" neznamená, že by 

byl zcela vyloučen postup podle právní úpravy ochrany osobnosti podle § 11 a násl. OZ.  

Je zřejmé, že jak ustanovení § 444 odst. 3 OZ tak ustanovení § 13 odst. 2 a 3 OZ mají za cíl 

ochranu lidské osoby a osobnosti před neoprávněnými zásahy (ve smyslu prevenčním) a 

pokud již k zásahu dojde, poskytují cestu, jak se domoci určité peněžní satisfakce za 

způsobenou nemajetkovou újmu. V odůvodnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/04 

bylo konstatováno, že ustanovení § 444 odst. 3 OZ je "natolik paušální, že jej nelze považovat 

za vyčerpávající řešení daného problému (tj. problému odškodnění úmrtí blízké osoby – pozn. 

aut.). Proto (ustanovení § 444 odst. 3 OZ – pozn. aut.) nevylučuje, pokud jednorázové 

odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních právech, aby se 

dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti."
257

 

Dlužno dodat, že většinový závěr pléna ÚS o nemožnosti jiného výkladu ustanovení  

§ 444 odst. 3 OZ byl podroben polemice v rámci odlišného stanoviska dvou soudců 

Ústavního soudu
258

, podle nichž zákon neobsahuje definici skutečné škody a není tak 

vyloučeno, že skutečnou škodou bude též imateriální újma. S ohledem na paušální částky 

odškodnění poukazuje předmětné votum separatum na nerovnost jak na straně poškozeného, 

tak na straně škůdce, a to z důvodů, které odpovídají výše uvedeným kritickým připomínkám 

k ustanovení § 444 odst. 3 OZ (např. absence hlediska formy zavinění). Vzájemný vztah obou 

nároků má být zřejmě takový, že ustanovení 444 odst. 3 OZ bude poškozeným upřednostněno 

před ochranou osobnosti, a to už z důvodu jeho výhodnějšího procesního postavení.
259

 

Uvedená problematika si však zasluhuje bližší pohled. 
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 MACH, J. Vztah odškodnění dle § 444 odst. 3 občanského zákoníku a satisfakce dle § 13 odst. 2 občanského 

zákoníku v případě úmrtí blízké osoby. Zdravotnictví a právo č. 8/2005, str. 5. 
257

 Z hlediska skutkového se v dané věci jednalo o žalobu pozůstalého otce po nezletilém synovi, který utonul po 

uklouznutí do nechráněného prostoru jezu na řece Svratce. Kromě jiného se žalobce po žalovaném správci 

povodí domáhal náhrady nemajetkové újmy pro citovou újmu vyvolanou utrpením nad náhlou ztrátou syna. 

Připomeňme, že v této věci byl vydán rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2003, sp. zn. 25 Cdo 

1409/2001, který tato práce zmiňuje v rámci pojednání o nároku podle ust. § 448 OZ. V rámci ústavní stížnosti 

bylo navrhováno též zrušení ust. § 442 odst. 1 OZ a ust. § 449 odst. 2 OZ, a to pro jejich údajný rozpor s čl. 6 

odst. 1 LZPS a čl. 30 odst. 1 LZPS (právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří). Protiústavnost těchto 

ustanovení shledána nebyla a z hlediska výtek stěžovatele proti absenci náhrady imateriální újmy Ústavní soud 

jednak primárně odkázal na právní úpravu ochranu osobnosti a dále též zohlednil novelizaci občanského 

zákoníku zákonem č. 47/2004 Sb. včetně výše uvedeného právního názoru o možnosti paralelního souběhu obou 

nároků. Skutečnost, že citovaný nález Ústavního soudu nevyjadřuje pouze ojedinělý právní názor, dokazuje též 

např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. srpna 2008, sp. zn. 24 C 7/2007, kterém je pojednáno níže. 
258

 Srov. odlišná stanoviska soudců Stanislava Balíka a Miloslava Výborného. 
259

 V podobném smyslu viz ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1298. 
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Přípustnost souběhu obou nároků, byť v jiném než výše uvedeném smyslu připustilo 

též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007, v němž byla 

zdůrazněna naprostá samostatnost úpravy ochrany osobnosti vůči úpravě náhrady škody (zde 

již nikoli pouze vůči jednorázovému odškodnění pozůstalých ale vůči ustanovení § 444 OZ 

jako celku), kdy bylo judikováno, že ochranu osobnosti nelze považovat za prostředek, který 

"supluje, resp. doplňuje a rozšiřuje dosah náhrady škody podle § 442 a násl. OZ, neboť se 

jedná o zcela samostatné a svébytné nároky podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou 

poskytuje občanský zákoník." Zde si s citovaným rozhodnutím dovolím nesouhlasit v tom 

smyslu, že ustanovení § 444 odst. 3 a ustanovení § 13 odst. 2 OZ zcela jistě mají alespoň ten 

průsečík, kterým je snaha o poskytnutí finanční satisfakce za utrpěnou imateriální újmu.
260

 

Dlužno dodat, že na konkurenci účelu uvedených ustanovení OZ upozornil například Ryška 

spolu s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. května 2008, sp. zn.  

1 Co 201/2007.
261

 Ryška poukazuje zejména na podobnost skutkových okolností, z nichž jsou 

následně vyvozeny oba druhy nároků. Posouzení shodnosti (či rozdílnosti obou nároků) je 

přitom z procesního hlediska velmi důležité, jelikož rozhoduje o překážce litispendence či 

překážce rei iudicatae. Tím se nastoluje otázka, zda právo na náhradu bolestného a ZSU není 

ve vztahu speciality vůči obecné úpravě ochrany osobnosti.
262

 

Připustíme-li jistou konkurenci obou nároků co do účelu jejich zakotvení v právním 

řádu, pak pro vztah obou nároků má význam i hledisko poškozeného, který se snaží najít co 

nejschůdnější cestu, jak se domoci materiálního odčinění způsobené imateriální újmy. 

Vyjdeme-li z procesní situace poškozeného, pak platí, že odpovědnost za zásah do integrity ve 

smyslu § 13 OZ je odpovědností objektivní, tj. nevyžaduje se zavinění na straně škůdce.
263

 

Naopak náhrada imateriální újmy podle ustanovení o náhradě škody je ve své podstatě 

odpovědností subjektivní (§ 420 odst. 1 a 3 OZ), což samozřejmě neplatí v případech 

objektivní odpovědnosti upravené občanským zákoníkem. Postih škůdce podle ochrany 

osobnosti je v tomto smyslu lépe využitelný například v případě osob postrádajících deliktní 

způsobilost, tj. osob nezletilých popř. osob zbavených nebo omezených na způsobilosti 

k právním úkonům. 

Ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 7/2007 byl projednáván 

požadavek žalobců na náhradu nemajetkové újmy v penězích způsobené zásahem do 
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 Nepochybně jde též o jistou (byť poněkud skrytou) formu sankce za škodlivé jednání. Možnostem sankčního 

účelu odškodnění se blíže věnuje například Ryška in RYŠKA, M. Výše a účel náhrady nemajetkové újmy 

v penězích při ochraně osobnosti. Právní rozhledy č. 9/2009, str. 307. 
261

 RYŠKA, M. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy č. 16/2009, str. 591. 
262

 RYŠKA, M. Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti. Právní rozhledy č. 16/2009, str. 592. 
263

 Srov. též např. usnesení Ústavního soudu ze dne 20. května 2002, sp. zn. IV. ÚS 315/01. 
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rodinného života tím, že v rámci operačního zákroku prováděném zdravotnickým zařízením 

(žalovaným č. 1) došlo k úmrtí kojence (ve věku tří měsíců), a to v důsledku závažných 

popálenin vzniklých tepelným působením dysfunkční vyhřívací podušky dodané žalovaným 

č. 2.
264

 Žalobci se náhrady za zásah do rodinného života domáhali i přesto, že již obdrželi 

nároky jim náležející podle ustanovení § 444 odst. 3 OZ. S odkazem na nález ÚS Pl. 16/04 

však toto odškodnění nebylo žalobci považováno za dostatečné. Poté, co se Krajský soud 

v Brně ztotožnil se závěry nálezu Pl. ÚS 16/04, poukázal právě na objektivní charakter zásahu 

do osobnostních práv, když zároveň uvedl, že "subjektivní prvek zavinění má význam toliko 

při určování výše náhrady nemajetkové újmy dle § 13 odst. 3 OZ v rámci zohlednění 

okolností, za nichž k porušení práva došlo."
265

 

Považuji zde za vhodné znovu připomenout již zmíněný nález Ústavního soudu ze dne 

29. září 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03, jenž varuje před nesystematickým navyšováním nároků 

odškodnění za nemajetkovou újmu prostřednictvím ochrany osobnosti tam, kde lze tyto 

nároky uspokojit v rámci rozhodnutí o přiznání náhrady za bolest a ZSU. V opačném případě 

hrozí porušení základní procesní zásady non bis in idem, jelikož "soudy by v obou řízeních 

řešily stále stejný skutek (stejné poškození zdraví), ať již nároky z něj vzešlé pojmenujeme 

jakkoli."
266

 Z citovaného rozhodnutí nabývám dojmu, že prosté oddělování obou nároků (tj. 

ochrany osobnosti a náhrady škody) není bez dalšího přijatelné. Krajský soud upozornil na 

judikaturu Nejvyššího soudu, která opakovaně připustila provázanost ochrany osobnosti a 

odpovědnosti za škodu např. z hlediska imateriální újmy způsobené provozovatelem 

dopravního prostředku (§ 427 OZ).
267

 Krajským soudem pak byla připuštěna stejná souvislost 

s ohledem na odpovědnost za škodu podle § 421a OZ. 
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 Na straně žalovaného č. 1 byla žalobci dovozována odpovědnost podle ustanovení § 421a OZ. Vůči 

žalovanému č. 2 pak byly nároky žalobců opřeny o zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadou výrobku. 
265

 V té souvislosti bylo rovněž judikováno, že nezjištění případné odpovědnosti trestní či disciplinární je pro 

vznik odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti irelevantní. 
266

 Jako červená nit se touto prací táhne úvaha o terminologickém chaosu z hlediska použití pojmů "škoda" a 

"nemajetková újma". Ústavní soud na tyto nejasnosti znovu poukázal v citovaném nálezu, kde zároveň doporučil 

zákonodárci inspiraci v Principech evropského deliktního práva (PETL), které za škodu považují majetkovou či 

nemajetkovou újmu zákonem chráněnému zájmu. Posouzení samostatnosti či souvislosti ochrany osobnosti a 

náhrady škody zřejmě neprospívá ani ustanovení § 16 OZ, které jednoznačně odkazuje na ustanovení 

odpovědnosti za škodu (včetně náhrady škody na zdraví) v případě, že neoprávněným zásahem do práva na 

ochranu osobnosti dojde ke způsobení škody. Z komentářové literatury ovšem vyplývá, že takto způsobená 

škoda může být škodou pouze majetkovou (ať už v podobě skutečné škody nebo ušlého zisku). Srov. 

ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 224. Jsou tak vyloučeny poněkud absurdní úvahy o tom, zda by zásah do 

osobnostních práv mohl mít za následek případně též ztížení společenského uplatnění, které by následně bylo po 

škůdci nárokováno prostřednictvím žaloby na náhradu škody na zdraví. 
267

 V té souvislosti srov. níže uvedenou úvahu o nebezpečí současné koncepce zákonného pojištění provozu 

motorového vozidla, které nezahrnuje pojištění odpovědnosti za zásah do osobnostních práv. 



 

90 
 

Odůvodnění citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Brně je dle mého názoru 

ilustrativním příkladem kvalitního odůvodnění výše přiznané náhrady za vzniklou 

nemajetkovou újmu. V návaznosti na výše zmíněné nedostatky paušálního stanovení sazeb 

odškodnění podle § 444 odst. 3 OZ, vzal soud v úvahu též mimo jiné způsob usmrcení dítěte a 

doba umírání, ekonomickou situaci žalovaného (velká fakultní nemocnice), absence 

úmyslného zavinění, skutečnost, že dítě nebylo jediným dítětem žalobců, vyjádření morální 

satisfakce ze strany žalovaného zdravotnického zařízení.
268

 Jde o zdařilý projev soudcovské 

individualizace posouzení výše odškodnění, na který upozorňuje i aktuální komentářová 

literatura.
269

 Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci a nebylo předmětem dovolání ani 

ústavní stížnosti. 

S ohledem na relativní složitost výše uvedeného vztahu obou nároků považuji za 

vhodné (zejména z praktického hlediska) zřetelně formulovat závěry důležité pro přípravu 

konkrétního procesního postupu poškozeného: 

 primárně je na poškozeném (popř. jeho právním zástupci), zda zvolí ochranu 

osobnosti, náhradu škody na zdraví, popř. obojí; 

 oba zkoumané nároky jsou v obecné rovině samostatné, nikoli však 

neslučitelné; 

 odpovědnost za zásah do osobnostních práv má objektivní charakter 

(odpovědnost za výsledek); subjektivní prvek je rozhodující až při rozhodování 

o výši náhrady podle ust. § 13 odst. 3 OZ; 

 souběh nároků z odpovědnosti za zásah do osobnostních práv a nároků 

z odpovědnosti za škodu není sám o sobě vyloučen;  

 nelze ovšem na základě téhož skutku požadovat jak odškodnění zásahu do 

práva na ochranu osobnosti, tak náhradu imateriální újmy v rámci právní 

úpravy náhrady škody na zdraví, není-li to odůvodněno hledisky nálezu 

Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/04, kdy je soud veden "volnou" úvahou ve 

smyslu ust. § 136 OSŘ (vztah komplementarity obou nároků); 
270, 271
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 Z původně nárokované částky vždy 1 milion Kč bylo vůči každému z žalobců rozhodnuto o přiznání částky 

400.000,- Kč. K soudní praxi v oblasti výše odškodnění zásahu do osobnostních práv srov. např. Ryška., M. Výše 

a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti. Právní rozhledy č. 9/2009, str. 305 a násl. 
269

 Srov. ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 1999. 
270

 S ohledem na odlišný charakter majetkové a nemajetkové újmy mám za to, že v rozporu se zásadou ne bis in 

idem nemůže být požadavek poškozeného na (i) náhradu majetkové škody (např. náhrada za ztrátu na výdělku) a 

kumulativně (ii) odškodnění za zásah do práva na ochranu osobnosti. Při rozhodování o překročení rozsahu 

odškodnění podle ust. § 444 odst. 3 OZ by soud neměl opomíjet hledisko přiměřenosti náhrady vůči újmě a 

naopak. Porušením principu proporcionality jako jednoho ze základních principů evropské právní kultury může 

být porušeno právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 LZPS – srov. nález Ústavního soudu ze dne 29. 
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 v obecné rovině je přípustné, aby odpovědnost za škodu (např. podle § 421a, 

427 OZ) byla příčinou zásahu do osobnostních práv, a aby tento zásah byl 

s přihlédnutím k rozhodnutí o náhradě škody samostatně odškodněn; 

 je aktuálním trendem současné judikatury obecných soudů přiznávat vyšší 

náhradu podle práva na ochranu osobnosti nežli v rámci náhrady škody na 

zdraví.
272

 

2.8.2 Poznámka k nemajetkové újmě vzniklé v souvislosti s provozem motorových 

vozidel 

V úvodu nastíněná problematika provozu dopravních prostředků si zaslouží pozornost 

i v rámci právní úpravy ochrany osobnosti. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu z provozu motorových vozidel v ustanovení § 6 stanoví, že poškozený má právo 

uplatnit svůj nárok přímo u příslušného pojistitele, tj. pojišťovny. Dojde-li ke vzniku 

materiální újmy v souvislosti s poškozením zdraví, platí výše uvedené bez dalšího. Pokud 

ovšem dojde rovněž k imateriální újmě, resp. neoprávněnému zásahu do osobnosti fyzické 

osoby nad rámec ustanovení § 444 OZ ve smyslu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 

16/04, pak podle aktuální judikatury přímý nárok poškozeného vůči pojistiteli nevzniká.
273

 

Taková judikatura vede k závěru, že případná nemajetková újma na osobnosti není kryta tzv. 

povinným ručením a k jejímu peněžnímu odčinění by měl být povinen provozovatel 

motorového vozidla, resp. spolu s jeho řidičem, pokud jsou tyto osoby v okamžiku škodné 

události odlišné. 

Vyjdeme-li z uvedené judikatury, pak provozovatelé a také řidiči motorových vozidel 

jsou vystaveni reálnému a poměrně závažnému riziku. Náhrada za neoprávněný zásah do 

práva na ochranu osobnosti, která se nezřídka pohybuje ve vysokých částkách, by byla nesena 

nikoli pojišťovnou, nýbrž přímo těmito osobami.
274

 Dlužno upozornit na názory, které 

zdůrazňují vadnou implementací směrnice č. 2000/26/EC o sbližování zákonů a dalších 

právních předpisů členských států týkajících se provozu motorových vozidel do zákona  

                                                                                                                                                                                     
září 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03. Domnívám se, že tato judikatura Ústavního soudu je bez dalšího použitelná též 

v případě rozhodování soudů o mimořádném zvýšení odškodnění za bolest a ZSU podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 

440/2001 Sb. a je na poškozeném, aby na ni obecné soudy případně též upozornil.  
271

 O vyloučený souběh nároků se nebude jednat tehdy, pokud ochranou osobnosti bude sledována pouhá 

morální a nikoli relutární satisfakce. 
272

 Viz judikaturu, na kterou odkazuje Mgr. Michal Ryška v souvislosti s problematikou náhrady nemajetkové 

újmy (viz RYŠKA, M. Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti. Právní rozhledy 

č. 9/2009, str. 306). 
273

 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. května 2004, sp. zn. 36 C 16/2004. 
274

 Na toto riziko tentokrát ve vztahu ke zdravotnickým zařízením upozorňuje např. MACH, J. Vztah odškodnění 

dle § 444 odst. 3 občanského zákoníku a satisfakce dle § 13 odst. 2 občanského zákoníku v případě úmrtí blízké 

osoby. Zdravotnictví a právo č. 8/2005, str. 5. 
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č. 168/1999 Sb., kdy podle článku 3 této směrnice je členský stát povinen zajistit přímý nárok 

poškozeného proti pojistiteli, pokud se jedná o jakoukoli škodu nebo újmu způsobenou 

provozem motorového vozidla.
 275

 Dále je upozorňováno na výklad ustanovení § 6 zákona  

č. 168/1999 Sb., který údajně odkazuje na občanský zákoník jako celek, a nikoli pouze na 

ustanovení týkající se náhrady škody.
276

 

2.9 Náhrada škody na zdraví a nemajetkové újmy způsobené poškozením 

zdraví podle práva belgického a francouzského 

 Jak již bylo nastíněno v úvodu této práce, rád bych se stručně zmínil o úpravě 

odškodnění škody a nemajetkové újmy na zdraví podle právní úpravy francouzské a belgické. 

Důvodem je jednak možnost srovnání právních úprav podle dvou právních řádů, které ač na 

první pohled podobné, mají mezi sebou řadu odlišností. Další důvod se týká především pojetí 

odškodnění, které není vázáno na detailní pozitivně-právní úpravu, ale je do značné míry 

vytvářeno rozhodovací praxí soudů. S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku, který 

v mnoha ohledech navazuje právě na západní kodexy, považuji tento důvod za významný. 

2.9.1 Belgická právní úprava 

 Belgický občanský zákoník v rámci ustanovení o odpovědnosti za škodu (článek 1382 

a násl. CCB) jednotlivé nároky poškozeného při škodě na zdraví nijak neupravuje. To 

neznamená, že by belgická právní teorie a judikatura tyto nároky podrobně nerozpracovala. 

Z hlediska majetkových nároků poškozeného pak rozhoduje především to, jaké povolání 

poškozený před poškozením zdraví vykonával. Je tak brán ohled na okolnost, že např. ztráta 

levé ruky advokáta bude mít pro posouzení odškodnění jiné důsledky než totéž poškození 

zdraví u profesionálního hráče na hudební nástroj.
277

 

 Výchozí pojem majetkových nároků poškozeného (za předpokladu, že poškození 

zdraví nemělo za následek jeho smrt), je pojem "l’incapacité du travail", který ačkoli není 

definován občanským zákoníkem, znamená ztížení či úplnou nemožnost další výdělečné 

činnosti, a to v podobě (i) ztráty na výdělku, (ii) nutnosti vynakládat zvýšené úsilí pro 
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 Jde o tzv. "čtvrtou motorovou směrnici" neboli směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 

16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní 

odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS. 
276

 CILÍNKOVÁ, M., KUBOŇ, D. Odškodnění při usmrcení osoby blízké. Bulletin advokacie č. 10/2004, str. 33. 

Uvedení autoři tedy restriktivní výklad ustanovení § 6 zákona č. 168/1999 Sb. odmítají a namítají, že opačný 

výklad by byl odporoval právu na ochranu života a zdraví. Logicky opačné stanovisko lze očekávat ze strany 

pojišťoven. 
277

 FORIERS, P. A. op. cit., str. 113. Právní teorie poukazuje zejm. na pojem "l‘incapacité", jehož význam nelze 

paušálně ztotožňovat s pojmem "l‘invalidité", jehož obsah je čistě medicínský. 
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dosažení výdělku jako před poškozením zdraví, a (iii) ztráty hodnoty poškozeného pro trh 

práce (fr. une perte de valeur sur le marché de l’emploi). 

 Je-li pak výdělečná neschopnost trvalého charakteru, v úvahu přichází buď 

jednorázové odškodnění stanovené dohodou účastníků či rozhodnutím soudu nebo 

odškodnění ve formě pravidelné renty s možností její valorizace (fr. une rente indexée).
278

 

Kromě náhrady za ztrátu na výdělku se poškozený může domáhat též náhrady nákladů na 

léčení (fr. frais médicaux) nebo například náhrady na uzpůsobení bydlení poškozeného 

s ohledem na jeho poškození zdraví (fr. frais d’adaptation du domicile). Dlužno dodat, že 

charakteristickým rysem belgického výkladu náhrady škody na zdraví je neuzavřenost okruhu 

majetkových nároků poškozeného, což podle mého názoru lépe koresponduje se zásadou plné 

náhrady škody. 

 Dojde-li k úmrtí poškozeného, aniž by existovala relevantní právní úprava, poškozený, 

resp. pozůstalí mají nárok: 

 na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s pohřbem poškozeného (fr. frais 

funéraires); 

 na náhradu příjmů (resp. výživy) poskytovaných pozůstalým ze strany 

poškozeného (fr. une perte de revenus subie par un proche); 

 veškerých dalších vzniklých nákladů (fr. les autres frais encourus), což opět 

odpovídá zásadě plné náhrady škody. 

Ve srovnání s postupem soudu podle ust. § 448 OZ, bere belgický soud v úvahu též 

např. možné zvýšení příjmů poškozeného v budoucnu, jakož i předpokládanou délku dalšího 

života konkrétního pozůstalého (fr. espérance de vie du proche).
279

 

Nemajetková újma podléhající odškodnění spočívá pak v podobě (i) újmy na cti a na 

pověsti poškozené osoby, (ii) fyzického a psychického strádání poškozeného (fr. souffrances 

physiques et psychiques) nebo (iii) psychického strádání osob poškozenému blízkých (fr. 

souffrances psychiques des proches) či (iv) obav poškozeného z budoucnosti (fr. craintes 

pour l’avenir). Ani tento okruh možných podob nemajetkové újmy není taxativní. Nelze 

opomenout, že belgické deliktní právo nezná postup zjišťování výše odškodnění nemajetkové 
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 Tamtéž, str. 114. 
279

 K problematice náhrady nákladů na výživu pozůstalým srov. např. rozhodnutí belgického Kasačního soudu 

Cass. 23 mars 2005, Pas., 2005, I, n°183. 



 

94 
 

újmy srovnatelný s vyhláškou č. 440/2001 Sb. Rozhodování soudů v těchto věcech se tak děje 

na základě úvahy "ex aequo et bono".
280

 

2.9.2 Francouzská právní úprava 

 Ani francouzský občanský zákoník se problematice náhrady škody na zdraví výslovně 

nevěnuje. Nelze však opomenout zvláštní právní předpis, a to zákon č. 85-677 ze dne  

5. července 1985 o zlepšení situace osob poškozených v důsledku dopravních nehod (tzv. 

Badinterův zákon).
281

 

 Co do náhrady škody na zdraví ve smyslu újmy majetkové (fr. dommage corporel, 

dommage patrimonial), francouzská právní teorie poukazuje na povinnost škůdce nahradit 

náklady vynaložené na léčení (fr. les dépens de santé) a dále povinnost k náhradě ušlého 

výdělku (fr. le manque à gagner correspondant à la diminution ou à la disparition de la 

capacité de travail).
282

 I zde je pozůstalým po zemřelém poškozeném přiznán nárok na 

náhradu výživy, kterou jim zemřelý poskytoval. Z hlediska rodinného práva lze v té 

souvislosti poukázat např. na rozhodnutí Kasačního soudu (věc Ch. Mixte ze dne 27. února 

1970), podle kterého do okruhu oprávněných pozůstalých spadá též družka poškozeného (fr. 

une concubine), pokud jí byla ze strany poškozeného výživa poskytována. 

 Institut nemajetkové újmy, jejíž odškodnění bylo zpočátku odmítáno z důvodu 

nemožnosti "odškodnit" bolesti či jinou újmu nemajetkového charakteru, byl v průběhu času 

rozpracován v komplexní soubor několika druhů nemajetkové újmy s cílem zajistit 

poškozenému adekvátní materiální satisfakci. 
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 FORIERS, P. A. op. cit., str. 115. 
281

 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 

circulation. Před přijetím zákona ze dne 5. července 1985 o odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku 

dopravních nehod, byla odpovědnost za tyto škody dovozována podle článku 1384 alinéa 1 CCF (fr. On est 

responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé 

par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des chose que l'on a sous sa garde.) Potřeba nové právní 

úpravy byla odůvodněna nedostatečným odškodněním, které bylo zpravidla přiznáváno poškozeným (zejm. 

chodcům a cyklistům). Jednou z hlavních odlišností od režimu obecné odpovědnosti za škodu je skutečnost, že 

případ tzv. náhody (fr. force majeure) není okolností vylučující odpovědnost řidiče. Jedinou možností exonerace 

tak zůstalo zavinění, popř. spoluzavinění poškozeného (fr. faute inexcusable de la victime). Pojem "faute 

inexcusable" byl judikaturou Kasačního soudu vyložen "faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison 

son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.". Je navíc zcela na poškozeném, zda bude náhradu 

škody požadovat na řidiči vozidla či na jeho provozovateli. Kromě náhrady majetkové újmy upravuje citovaný 

předpis též náhradu újmy nemajetkové, a to z pohledu zásahu do budoucího života poškozeného v oblasti 

estetické, sexuální, ekonomické. Náhrady nemajetkové újmy se přitom mohou domáhat nejen samotní 

poškození, ale též osoby, které samotnou dopravní nehodou byly postiženy jen nepřímo (fr. victimes par 

ricochet). Podrobně viz např. Delebecque, P., Pansier, F. J. Droit des obligations. Responsabilité civile. Délit et 

quasi-délit. Éditions Litec. Paris: 2001, str. 123 a dále Terré, F., Simler, P., Lequette, Y. Droit civil. Les 

obligation. 6. vydání. Dalloz. Paris: 1996, str. 720 a násl. 
282

 http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-34-Responsabilite-civile-Definition-du-prejudice.html  

http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-34-Responsabilite-civile-Definition-du-prejudice.html
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 Francouzské právo nezná obdobu ustanovení § 444 odst. 3 OZ, tj. jednorázové 

odškodnění nemajetkové újmy vzniklé v důsledku úmrtí osoby blízké (fr. victimes par 

ricochets). Jde však o jeden z druhů nemajetkové újmy, jejíž satisfakce se lze před soudem 

dovolávat. Judikatura Kasačního soudu pro vyhovění žalobě zpravidla požaduje existenci 

skutečného citového pouta mezi zemřelým a pozůstalým (fr. un intérêt d’affection). Za zcela 

přelomový z pohledu českého právního řádu (možná nikoli tak přelomový z hlediska nového 

občanského zákoníku) lze považovat rozhodnutí Kasačního soudu ze dne 16. ledna 1962, 

kterým byla přiznána náhrada nemajetkové újmy vlastníku koně, k jehož smrti došlo 

v důsledku jednání škůdce. 

 Jedna z podob nemajetkové újmy v kontextu francouzské právní terminologie tzv. 

"préjudice d‘agrément", tj. ztížení, popř. úplné znemožnění dalšího životního uplatnění, a to 

nejen ve formě profesní, ale též zájmové či sexuální.
283

 I francouzská právní teorie připouští 

odškodnění nemajetkové újmy v podobě újmy na citových prožitcích poškozeného včetně 

újmy na cti a na pověsti. Samozřejmostí je i odškodnění nemajetkové újmy v podobě 

bolestivých prožitků.
284

 

 Francouzská judikatura dále rozlišuje tzv. "préjudice d‘établissement", tj. újmu 

spočívající ve ztrátě rozvoje a budování rodinného života z důvodu závažného poškození 

zdraví. V té souvislosti bylo francouzským Kasačním soudem judikováno, že odškodnění 

tohoto druhu nemajetkové újmy může být souběžné s odškodnění ztížení životního uplatnění 

(fr. préjudice d’agrément) nebo nemajetková újma na osobnostních právech v sexuální oblasti 

(fr. préjudice sexuel). Je tak zřejmé, že francouzská judikatura rozlišuje několik samostatně 

stojících druhů nemajetkové újmy, které mohou být odškodněny samostatně, byť k nim došlo 

na základě jediného skutkového děje.
285

 

 Vyčerpávající klasifikace druhů nemajetkové újmy je zřejmě jen obtížná, jelikož 

s ohledem na skutkovou variabilitu lidského života nelze vyloučit, že se objeví další projev 

nemajetkové újmy, s nímž se soud bude muset vypořádat. Bylo tomu tak například v situaci, 

kdy u poškozeného došlo v důsledku nedbalostního postupu zdravotnického zařízení k nákaze 

hepatitidou typu C. Kasační soud následně pod nemajetkovou újmu podřadil újmu fyzického a 

psychického charakteru, kdy zejména újma psychická plyne ze skutečnosti samotné nákazy 

virovým onemocněním včetně neustálých obav poškozeného o jeho další budoucnost 

z hlediska naděje na dožití, hrozby opětovného propuknutí choroby, související újmy 

                                                           
283

 CORNU, G. Vocabulaire juridique. 7. vydání. Paris : Presses Universitaires de France, 2005, str. 693. 
284

 Srov. např. rozhodnutí 2. civilního senátu Cour de Cassation ze dne 16. září 2010, sp. zn. 09-69433. 
285

 Srov. např. rozhodnutí 2. civilního senátu Cour de Cassation ze dne 12. května 2011, sp. zn. 10-17148. 



 

96 
 

v rodinném a společenském životě, jakož i omezení aktivit poškozeného v důsledku 

léčebných terapií.
286

 

Z hlediska rozhodování soudu o odškodnění za utrpěnou nemajetkovou újmu i zde 

platí, že francouzské právo nezná obdobu "tabulkové metody" a je to výlučně soud, který 

v případě tzv. "préjudice professionnel" samostatně posuzuje okolnosti škodné události, 

rozsahu poškození zdraví a jeho vliv na budoucí životní uplatnění poškozeného (fr. 

appréciation souveraine de l’existence et l’étendue du préjudice ainsi que le montant de 

l’indemnité).
287

 Soud by se zároveň v případě odškodnění nemajetkové újmy měl vyvarovat 

zanedbatelných či pouze symbolických výší odškodnění (fr. dommages-intérêts symboliques). 

Zajímavostí je, že podle názorů doktríny přecházejí na dědice v případě úmrtí poškozeného 

nejen nároky na náhradu majetkové škody, ale též nárok na náhradu nemajetkové újmy, 

kterou poškozený utrpěl.
288

 

2.9.3 Švýcarská právní úprava 

Problematika civilních deliktů v rámci švýcarského práva je upravena nikoli přímo 

v občanském zákoníku, nýbrž v samostatném federálním zákoně ze dne 30. března 1911, 

kterým se občanský zákoník doplňuje úpravou smluvních a mimosmluvních závazkových 

vztahů.
289

 Dojde-li ke vzniku odpovědnostního závazkového vztahu v režimu citovaného 

zákona, je především na soudci, aby určil jakým způsobem, popř. jak vysoké odškodnění bude 

poškozenému přiznáno. Při újmě na zdraví vzniká poškozenému nárok na náhradu léčebných 

výloh, stejně jako na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, resp. 

invalidity (fr. l’incapacité du travail) včetně nákladů souvisejících s pohřbem poškozeného, 

došlo-li v důsledku škodné události k jeho smrti. Ustanovení článku 45 odst. 3 zákona pak 

přiznává nárok na odškodnění osob, které byly odkázány na "podporu" zemřelého 

poškozeného (fr. soutien), aniž by zákon tento okruh osob nějak podrobněji definoval. 

Z hlediska ztížení společenského (životního) uplatnění je v rámci švýcarského práva 

odškodňována částečná nebo celková invalidita poškozeného, stejně jako jeho budoucí životní 

uplatnění (článek 46 odst. 1). Zákon navíc umožňuje, aby ve lhůtě dvou let od vydání 

rozsudku byl tento rozsudek změněn s ohledem na další vývoj zdravotního stavu 

poškozeného. Co do metody vyčíslení odškodnění ZSU lze konstatovat, že platné švýcarské 
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 Viz rozhodnutí 2. civilního senátu Kasačního soudu ze dne 18. března 2010, sp. zn. 10-17148. 
287

 BRAUDO, S.: Dictionnaire du droit privé. http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prejudice.php.  
288

 http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-34-Responsabilite-civile-Definition-du-prejudice.html  
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 Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Etat le 1 mars 2012) – Code des obligations. 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prejudice.php
http://www.conseil-droitcivil.com/article-droit-civil-34-Responsabilite-civile-Definition-du-prejudice.html
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právo nezná metodu "tabulkového" určování bolestného a náhrady ZSU a stanovení konkrétní 

peněžité částky je v dispozici soudce. 

Z hlediska systematického lze velmi ocenit, že hned následující ustanovení článku 47 

Code des obligations upravuje náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku škodné události 

nikoli samotnému poškozenému, ale osobám jemu blízkým, resp. jeho rodině. Podmínkou pro 

přiznání náhrady není úmrtí poškozeného, ale postačuje též pouhý zásah do tělesné integrity 

poškozeného, který poškozený přežil. Je tak výslovně uvedeno (aniž by bylo nutno tuto 

otázku obšírně řešit za pomoci judikatury), že náhrady majetkové a nemajetkové újmy stojí 

vedle sebe samostatně a na základě jediného skutkového děje (jediné škodné události) může 

být odškodněn jak samotný poškozený, tak osoby, u nichž soud dovodí, že spadají do 

rodinného rámce.
290

 

2.9.4 Právní úprava provincie Québec 

 Občanský zákoník kanadské provincie Québec ve znění platném k 1. březnu 2012 

upravuje mimosmluvní odpovědnost v rámci ustanovení 1457 a násl. CCQ. Aniž bychom 

zacházeli do podrobností této právní úpravy, lze konstatovat, že oproti jiným úpravám je 

náhrada újmy na zdraví mimořádně stručná. Občanský zákoník sice v ustanovení § 1457 

rozlišuje škodu majetkovou (fr. préjudice matériel), majetkovou újmu na zdraví (fr. préjudice 

corporel) a nemajetkovou újmu (fr. préjudice moral), ale již neobsahuje žádné ustanovení 

blíže specifikující způsob, výši nebo jiné podmínky přiznání náhrady. 

 Právě toto výslovné legislativní terminologické členění je jedním z nových prvků, 

které se v občanském právu Québecu objevují v souvislosti s rekodifikací občanského práva. 

S tou bylo započato již v roce 1955, kdy tamní vláda přijala zákon o reformě občanského 

zákoníku (Loi concernant la révision du Code civil). Výsledkem rekodifikačních prací bylo 

přijetí tzv. Nového občanského zákoníku (Nouveaux Code civil du Québec) v roce 1991. 

Účinnosti pak nový kodex nabyl v roce 1994.
291

 

 Stejně jako dosavadní právní úprava švýcarská, francouzská a belgická, i nový 

občanský zákoník provincie Québec nestanoví pro soud či strany žádné specifické postupy 

z hlediska zjištění výše náhrady za způsobenou újmu na zdraví.  

                                                           
290 

Článek 47 Code des obligations: Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la 

victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de 

réparation morale. 
291

 Blíže k procesu rekodifikace viz http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/code/code.htm  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/code/code.htm
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3. Promlčení a některé další vybrané otázky související 

s uplatněním práva na náhradu škody na zdraví 

 Obsahem této kapitoly bude stručné pojednání o některých dalších otázkách 

souvisejících s praktickým uplatněním práva na náhradu škody na zdraví, a to konkrétně 

problematika promlčení, otázky vlivu trestních rozsudků na rozhodování civilního soudu a 

problematika přípustnosti nebo naopak vyloučení souběhu nároků poškozeného podle 

občanského a pracovního práva. 

3.1 Promlčení nároků na náhradu škody na zdraví 

Jakkoli může být způsobená majetková či nemajetková újma pro poškozeného tíživá, i 

zde platí, že právo na náhradu škody na zdraví je právem promlčitelným. Zvláštností oproti 

obecné právní úpravě promlčení práva z odpovědnosti za škodu je výlučné uplatnění  

tzv. subjektivní promlčecí doby, která podle ustanovení § 106 odst. 1 a 2 OZ činí dva roky,  

a to bez ohledu na to, zda škoda byla způsobena nedbalostním nebo úmyslným jednáním 

škůdce, anebo zcela bez zavinění.
292

 Běh promlčecí doby pak počíná ode dne, kdy se 

poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
293

 Není rozhodující, že se poškozený 

dozvěděl o škodní události (např. je mu známo, že byl účastníkem nehody), pokud se zároveň 

nedozvěděl o škodě vzniklé v příčinné souvislosti s touto událostí (až po příjezdu domů po 

nehodě poškozený zjistí, že utrpěl zranění či je jinak omezen na zdraví, aniž toto 

bezprostředně po nehodě pozoroval).
294

  

Dle ustálených závěrů judikatury a právní teorie jsou jednotlivé nároky poškozeného 

vyplývající pro něj z utrpěné újmy na zdraví samostatně promlčitelné. Je tak nutno zvlášť 

posuzovat počátek a běh promlčecích dob u nemajetkové újmy (tj. bolestného, ZSU a 

odškodnění podle § 444 odst. 3 OZ), náhrady nákladů spojených s léčením / pohřbem, 

                                                           
292

 POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním : praktická 

příručka. 3. vydání. Praha : Linde, 2008, str. 137. 
293

 V rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2003, sp. zn. 25 Cdo 871/2002, bylo judikováno, že okamžik, 

kdy se poškozený dozví, kdo je škůdcem, nelze paušálně ztotožňovat s datem právní moci trestního rozsudku, 

kterým byla tato osoba odsouzena pro trestný čin, jímž byla způsobena škoda. V odůvodnění citovaného 

rozhodnutí bylo rovněž uvedeno, že rozhodující pro počátek běhu promlčecí doby je okamžik možnosti utvoření 

úsudku o osobě škůdce. 
294

 Shodně ŠVESTKA, J. a kol. op. cit., str. 603, 604. V té souvislosti je upozorňováno, že pouhá eventuálně 

předpokládaná vědomost o škodě není dostačující. Je tak zřejmě reagováno na předčasně uplatněné nároky na 

náhradu škody, kdy je poškozený sice vnitřně přesvědčen o tom, že ke škodě došlo, avšak nedisponuje žádnými 

relevantními důkazy (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2006, sp. zn. 25 Cdo 359/2005. 

Dozvědět se o škodě pak podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2002, sp. zn. 33 Odo 477/2001, 

znamená, že "se poškozený dozví o majetkové újmě určitého druhu a rozsahu, kterou lze natolik objektivně 

vyčíslit v penězích, že lze právo na její náhradu důvodně uplatnit u soudu." Zároveň však komentátoři 

upozorňují, že z hlediska poškozeného nemusí jít o jistotu, že ke škodě skutečně došlo. 
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náhrady za ztrátu na výdělku nebo náhrady na výživu pozůstalým.
295

 Z praktického hlediska 

je významná otázka, kdy daná promlčecí doba počala běžet, což platí zejména pro 

poškozeného, který v relativně krátké době musí být schopen uplatnit své nároky u soudu.
296

 

 Promlčecí doba u náhrady nákladů účelně vynaložených na léčení poškozeného 

(popř. nákladů vynaložených v souvislosti s pohřbem) počíná podle právní teorie běžet dnem 

skutečného vynaložení těchto nákladů a nejpozději dnem skončení léčení.
297

 Není od věci 

připomenout již výše zmíněné, a totiž to, že dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu se 

regresní nároky zdravotní pojišťovny proti škůdci se rovněž promlčují v rámci zvláštní úpravy 

promlčení škody na zdraví (srov. rozhodnutí R 30/2002). 

 U práva na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti běh 

promlčecí doby započne okamžikem výplaty poslední dávky nemocenského, což platí logicky 

pouze v případech, kdy poškozený byl účasten na systému nemocenského pojištění. 

V opačném případě mám za to, že promlčecí doba by měla běžet od okamžiku, kdy by 

poškozenému vzniklo právo na vyplacení první mzdy následující po počátku pracovní 

neschopnosti, k čemuž ovšem s ohledem na jeho pracovní neschopnost nedošlo. K promlčení 

nároku by tedy došlo jako k celku, což lze dovodit za pomoci právního názoru Nejvyššího 

soudu uvedeného v rozhodnutí R 36/07. 

 Počátek běhu promlčecí doby u náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti je podle právní teorie vždy ke dni každé měsíční výplaty nižší než původně 

dosahovaný výdělek, což vede k závěru o promlčení tohoto nároku na bázi samostatných 

opakujících se plnění.
298

 Pro poškozeného přísnější stanovisko pak zaujímá Nejvyšší soud, 

který v rozhodnutí R 36/07 uvádí, že "občanskoprávní nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti se promlčuje jako celek, nikoli jen nároky na jednotlivá 

měsíčně se opětující plnění z něj vyplývající." S přihlédnutím k zásadě vigilantibus iura se 

osobně přikláním k druhému z uvedených přístupů. Dobu dvou let od konce pracovní 

neschopnosti lze dle mého názoru považovat za dostatečnou, aby bdělý poškozený uplatnil 

tento nárok u soudu. Citované rozhodnutí Nejvyšší soudu se vztahuje též na náhradu za 

ztrátu na důchodu podle ustanovení § 447a OZ. Vzhledem k tomu, že tento nárok vzniká 
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 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 443. Z judikatury pak např. rozhodnutí R 38/1970. 
296

 Což nemusí být s ohledem na komplikovaný zdravotní stav poškozeného vždy jednoduché (např. stav 

dlouhodobého bezvědomí nebo zcela omezené mobility). 
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 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 443. Shodně též ELIÁŠ, K. a kol., op. cit., str. 1013. Podle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu R 26/1982 se poškozený dozvídá o nákladech na léčení, jakmile je vynaloží. 
298

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 443. Promlčení nároku jako celku a nemožnost jeho dělení, 

nenastanou-li nové skutečnosti, dovozuje též např. POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu 

v právu občanském a pracovním : praktická příručka. 3. vydání. Praha : Linde, 2008, str. 135. 
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v okamžiku vzniku nároku na výplatu důchodu, pak k počátku promlčecí doby dojde teprve 

dnem následujícím po dni, kdy byla ukončena výplata náhrady za ztrátu na výdělku.
299

 

 Právo oprávněného okruhu pozůstalých na náhradu výživy ve smyslu ustanovení  

§ 448 OZ bylo v rozhodnutí Nejvyššího soudu R 68/2003 označeno za opětující se plnění, 

které se však promlčuje jako celek. Přestože pro vznik nároku je rozhodující okamžik úmrtí 

poškozeného, mám za to, že pro počátek běhu promlčecí doby bude ve smyslu § 106 odst. 1 

OZ rozhodující okamžik, kdy se oprávněná osoba dozví o škodě. Tento okamžik bude zřejmě 

ve většině případů spadat v jedno s okamžikem úmrtí poškozeného, lze si však jistě představit 

i situace jiné (např. dlouhodobý pobyt nezletilého potomka poškozeného v zahraničí). 

 U nároku poškozeného z titulu bolestného pak podle právní teorie promlčecí doba 

počíná "zásadně ukončením léčebného procesu, a tudíž ustáleností zdravotního stavu 

poškozeného".
300

 K ukončení léčebného procesu dojde zpravidla ukončením pracovní 

neschopnosti. Pokud poškozený není zaměstnán a nebyl tedy v pracovní neschopnosti, pak se 

domnívám, že promlčecí doba by měla začít běžet od doby, kdy byl zdravotní stav 

poškozeného natolik stabilizován, že nadále není třeba nových léčebných výkonů nebo 

rehabilitačních postupů v souvislosti s původním poškozením zdraví. 

 Z hlediska počátku běhu promlčecí doby u ZSU je rozhodující den, "kdy jsou již 

prokazatelné nepříznivé následky pro životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho 

životních a společenských potřeb a pro splnění jeho životních úkolů."
301

 Dlužno dodat, že 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu R 9/86 byl počátek promlčecí doby stanoven mnohem 

přesněji, a to na den následující po dni ukončení pracovní neschopnosti poškozeného. Osobně 

nepovažuji hledisko "uschopnění" za dostatečné. Lze si představit řadu omezení či vyloučení 

důležitých životních aktivit, jejichž přímá souvislost s pracovní schopností je velmi vzdálená 

(např. schopnost počít a porodit potomka). Domnívám se, že třetím (a kompromisním) 

názorem na počátek promlčecí doby je judikovaný názor Nejvyššího soudu, podle něhož se o 

škodě spočívající v ZSU poškozený dozví v době, "kdy lze objektivně provést hodnocení 

ZSU."
302

 

                                                           
299

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 1987, sp. zn. 1 Cz 62/86. 
300

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 443. 
301

 Tamtéž. Shodně viz POKORNÝ, M., HOCHMAN, J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním 

: praktická příručka. 3. vydání. Praha : Linde, 2008, str. 135 a dále rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. října 

2005, sp. zn. 21 Cdo 2877/2004. 
302

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2001, sp. zn. 25 Cdo 1169/2000. Zároveň bylo tímto 

rozhodnutím konstatováno, že posouzení otázky, kdy se zdravotní stav poškozeného ustálil, je závislé na 

vyjádření lékaře. 
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Ve prospěch poškozeného pak svědčí judikatura, která se věnuje následnému zhoršení 

již ustáleného zdravotního stavu. V tomto případě běží nová promlčecí doba, která je na 

promlčecí době původní zcela nezávislá (R 9/86).
303

 

3.2 Vliv soudních rozhodnutí vydaných v rámci trestního soudnictví 

 Výše v textu byl zmíněn trend častějšího využívání nástrojů trestního práva a trestního 

soudnictví při ochraně poškozených proti lékařským zákrokům provedeným tzv. non lege 

artis. Je tak namístě otázka, jaký vliv má případné rozhodnutí vydané v trestní věci na 

posouzení odpovědnosti civilní. Dlužno dodat, že rozdílem trestněprávní a občanskoprávní 

odpovědnosti může být samotná osoba odpovědného subjektu (lékař z hlediska trestního, 

zdravotnické zařízení z hlediska občanskoprávního). 

 Bez dalšího platí, že soud je v občanském soudním řízení vždy vázán rozhodnutím o 

tom, zda byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal. To neplatí ve vztahu k výši škody. 

K uvedenému Nejvyšší soud v rozhodnutí R 22/1979 konstatoval, že soud je povinen 

přihlédnout zároveň k rozsudkům zprošťujícím, když se v něm konstatuje, že skutek, 

z kterého se vyvozuje nárok na náhradu škody, se vůbec nestal nebo tento skutek nespáchal 

žalovaný. Právní teorie pak poukazuje na to, že dojde-li ke zproštění obžalovaného, není 

vyloučeno, že není dán nárok na náhradu škody z hlediska civilního práva.
304

 Není tak 

vyloučeno, aby v důsledku postupu lékaře, který byl podle názoru trestního soudu lege artis, 

nebyla následně dovozena občanskoprávní odpovědnost zdravotnického zařízení například na 

základě porušení prevenční povinnosti jiným zdravotnickým pracovníkem. 

 Z hlediska výše škody pak podle judikatury nelze bez dalšího slučovat výši škody 

zjištěné pojmovým znakem trestného činu (např. tzv. značná škoda nebo škoda velkého 

rozsahu) se škodou nárokovanou v adhezním potažmo občanskoprávním řízení. Souhrnně 

hodnotí tuto problematiku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2004, sp. zn. 25 Cdo  

242/2004, kterým bylo judikováno, že rozhodnutím trestního soudu je pro následné 

občanskoprávní řízení určeno: 

 jaký skutek se stal; 

 kdo jej spáchal;
305

 

                                                           
303

 K samostatnosti nového nároku při zhoršení zdravotního stavu viz též rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 

pod sp. zn. 3 Odon 1379/96. 
304

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. op. cit., str. 449. 
305

 S tím souvisí i vina pachatele, k níž bylo v rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaný ve věci vedené pod sp. zn. 

25 Cdo 818/2004, kde Nejvyšší soud judikoval, že" jestliže se kromě pachatele trestného činu podílelo na vzniku 
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 jaká újma na zdraví byla tímto skutkem způsobena; 

 zda byla dána příčinná souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou újmou; 

 zda skutek, k němuž došlo, byl zaviněný či nikoli. 

Výše uvedená judikatura se týkala případů, kdy původcem škody na zdraví je 

z hlediska trestněprávního i civilního tatáž fyzická osoba (např. pachatel násilného útoku). Je 

otázkou, do jaké míry má význam trestní rozsudek v případě, kdy je v občanskoprávním 

řízení žalovaná právnická osoba, typicky zdravotnické zařízení, v němž byl činný trestně 

stíhaný zdravotnický pracovník.
306

 

3.3 Možnost souběhu nároků podle občanského a pracovního práva 

Ačkoli náhrada škody a nemajetkové újmy na zdraví způsobená fyzické osobě 

v režimu pracovního práva (tj. zejména při pracovních úrazech a nemocech z povolání) není 

stěžejním předmětem zájmu této práce, stojí za povšimnutí, v jakém vzájemném vztahu se 

nachází nároky poškozeného zaměstnance vůči nárokům téže osoby podle obecných 

ustanovení OZ o odpovědnosti a náhradě škody.
307, 308 

Aniž bychom šli do podrobností pracovně-právní odpovědnosti, dojde-li k pracovnímu 

úrazu nebo je-li u zaměstnance zjištěna nemoc z povolání, má poškozený zaměstnance nárok 

vůči zaměstnavateli na náhradu: 

 za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti (§ 370 ZP); 

 za ztrátu na výdělku po skončení trvání pracovní neschopnosti (§ 371 ZP); 

 za bolest a ZSU (§ 372 ZP); 

                                                                                                                                                                                     
škody i jednání poškozeného, není soud v občanskoprávním řízení o nároku na náhradu škody při posouzení 

spoluzavinění poškozeného vázán výrokem o vině pachatele podle § 135 odst. 1 OSŘ". 
306

 V oblasti poskytování zdravotní péče si lze představit situace, kdy trestní odpovědnost lékaře nebude zjištěna 

(lékař jednal lege artis), zatímco zdravotnické zařízení bude odpovídat buď na bázi zaviněného protiprávního 

jednání podle § 420 OZ (např. postup lékaře non lege artis, zanedbání generální prevenční povinnosti podle § 

415 OZ) nebo na bázi objektivní, tj. zpravidla v důsledku provozní činnosti (§ 420a OZ) nebo povahy přístroje 

(§ 421a OZ). Trestní odpovědnost lékaře tak může a nemusí být určující pro následnou občanskoprávní 

odpovědnost zdravotnického zařízení. 
307  

Problematika odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání je v současné době stále upravena v rámci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (§ 365 a násl.). K pojmům pracovní úraz a nemoc z povolání viz ustanovení § 380 ZP a 

nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Zákon č. 266/2006 Sb., o 

úrazovém pojištění zaměstnanců dosud v celém svém rozsahu nenabyl účinnosti.  
308

 Není vyloučeno, že zaměstnanci vznikne škoda na zdraví, která bude škodou na zdraví, ale zároveň nepůjde o 

poškození zdraví, k němuž by došlo v rámci § 380 ZP. V takovém případě bude základ nároku posouzen podle 

tzv. obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, nicméně z hlediska způsobu a 

rozsahu náhrady bude postupováno jako při odškodňování úrazů a nemocí z povolání (§ 384 odst. 3 ZP). Stejně 

pak budou posouzeny případy, kdy škoda na zdraví zaměstnance vznikne při odvracení škody zaměstnancem 

podle § 266 ZP – viz BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce : komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, str. 

665. 
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 účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (§ 373 ZP); 

 věcné škody (§ 265 odst. 3).
309

 

Lze souhlasit se závěry právní teorie, podle níž je odpovědnost při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání odpovědností speciální vůči obecné odpovědnosti, což dokládá nejen 

zvláštní spektrum nároků zaměstnance, ale též skutečnost, že jde o odpovědnost za výsledek, 

jejímž předpokladem není porušení právní povinnosti.
310

 Dojde-li k poškození zdraví 

zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, domnívám se, že 

souběh nároků zaměstnance podle pracovního práva a zároveň podle ustanovení OZ o 

náhradě škody by měl být vyloučen. Je to dáno především totožností jednotlivých nároků 

(vyjma náhrady za ztrátu na důchodu) a existencí pracovního poměru jako zvláštního 

právního vztahu vůči obecnému deliktnímu právu. Z pohledu zaměstnance je pak výhodnější 

pracovněprávní úprava, která nevyžaduje zjišťování zavinění na straně zaměstnavatele. 

Souběh nároků nepovažuji dále za možný z hlediska procesní překážky non bis in idem, která 

brání tomu, aby na základě jednoho skutkového děje došlo k dvojímu postihu odpovědného 

subjektu. 

Lze si představit situaci, kdy poškozený zaměstnanec (např. při jím nezaviněné 

dopravní nehodě při výkonu zaměstnání) bude nároky na náhradu škody na zdraví uplatňovat 

jednak vůči zaměstnavateli (resp. pojišťovně) a dále vůči viníkovi přímému původci škody 

(řidiči či provozovateli vozidla). K této otázce se vyjádřil Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 

24. září 1968, sp. zn. 3 Cz 36/68, kde judikoval, že "sama možnost uplatnění nároku na 

náhradu škody proti organizaci, u níž je poškozený v pracovním poměru, nebrání tomu, aby 

poškozený uplatnil úspěšně nárok na náhradu škody proti jinému odpovědnému subjektu 

podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu." 

                                                           
309

 Samostatnou pozornost pak ZP věnuje případům úmrtí poškozeného zaměstnance, kdy § 375 odst. 1 ZP 

přiznává mimo výše uvedených nároků též (i) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, (ii) náhradu 

nákladů na výživu pozůstalých a (iii) jednorázové odškodnění pozůstalých. 
310

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce : komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, str. 399. 
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4. Náhrada při poškození zdraví de lege ferenda 

 Vládní návrh nového občanského zákoníku (NOZ) vstoupil do legislativního procesu 

v rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 362, a to 

dne 25. května 2011. Návrh zákona byl v rámci třetího čtení poslanci schválen dne  

9. listopadu 2011 a následně postoupen do Senátu, kde byl schválen v nezměněné podobě  

dne 25. ledna 2012. Po podpisu prezidentem republiky byl zákon vyhlášen ve sbírce zákonů 

pod číslem 89/2012 Sb. Účinnost kodexu je stanovena ke dni 1. ledna 2014.
311 

4.1  Koncepce náhrady škody na zdraví podle NOZ 

 Problematika náhrady škody je obsahem části čtvrté, hlavy třetí zákona (§ 2894 a násl. 

NOZ). Z hlediska terminologického je pak užíván pojem "náhrada majetkové a nemajetkové 

újmy". Škodou pak rozumí pouze újma na jmění, tj. újma majetková (§ 2894 odst. 1 NOZ).
312

 

Z hlediska újmy nemajetkové pak NOZ vychází z povinnosti nahradit tuto újmu poskytnutím 

zadostiučinění, o němž bude rozhodováno v rámci ustanovení o náhradě škody (§ 2894 odst. 2 

NOZ).
313 , 314  

Z hlediska obecných ustanovení o náhradě škody má pak význam zejména  

§ 2895 NOZ, který je odrazem subjektivního charakteru povinnosti k náhradě škody, ledaže 

zákon výslovně stanoví, že u toho či onoho protiprávního jednání nebude přihlíženo 

k zavinění. S tím koresponduje ustanovení § 2911 stanovící vyvratitelnou domněnku 

                                                           
311

 Na odborném semináři pořádaném Českou advokátní komorou dne 25. ledna 2012 jsem měl možnost 

vyslechnout obavy přednášející JUDr. Potočné o budoucnosti soudního rozhodování o náhradě bolestného a 

ZSU počínaje účinností NOZ, který nezná tzv. "bodový systém" dosud využívaný na základě diskutabilní 

vyhlášky č. 440/2001 Sb. Hlediska, podle kterých budou soudy po 1. lednu 2014 o těchto nárocích rozhodovat, 

způsobí podle vyjádření přednášející nejistotu a obavy zejména na straně poškozeného. Opravdu znamená 

účinnost NOZ tak závažné (a negativní) změny, který bychom se měli obávat? 
312

 Shodně viz BERKOVÁ, Z. Způsob a rozsah náhrady škody v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum  

č. 11/2011, str. 497. 
313 

Za zajímavost z oblasti nemajetkové újmy lze považovat, že NOZ v § 2898 výslovně uvádí, že nemajetková 

újma zahrnuje též újmu na přirozených právech člověka. Přirozená práva jsou pak taková práva, která jsou 

vrozená a již samotným citem poznatelná. Zákon může stanovit pouze meze jejich uplatňování či způsob jejich 

ochrany (§ 19 odst. 1 NOZ). Koncepci nezcizitelných přirozených práv výslovně upravenou v občanském 

zákoníku jako právním předpise právní síly zákona považuji za výzvu pro české právní prostředí, které podle 

mého názoru stále přílišně lpí na pozitivně-právním přístupu. 
314

 V souvislosti s procesem rekodifikace soukromého práva bylo možno slyšet názory laické ale i odborné 

veřejnosti, jejichž podstatou byly výhrady a připomínky proti údajně nadměrnému rozsahu nového občanského 

zákoníku a na to navazující přesvědčení, že takto rozsáhlá právní norma bude subjekty práva jen zbytečně 

omezovat a zatěžovat. S podobnými názory si dovolím nesouhlasit, když úlohu norem občanského práva spatřuji 

především v tom, že tyto normy by měly právnickým a fyzickým osobám především poskytovat podporu tam, 

kde tyto subjekty nesjednají žádnou vlastní úpravu na základě smlouvy ať už proto, že o takovou zvláštní úpravu 

nemají zájem nebo z toho důvodu, že jde o oblast občanskoprávních vztahů mimosmluvních (závazkové právní 

vztahy ex delictu). Nepovažuji za vhodné a v tomto smyslu velmi vítám koncepci nového občanského zákoníku, 

pro kterou je východiskem dispozitivní právní norma a nikoli norma kogentní, a která má snahu pojmout a 

dispozitivně upravit i ty oblasti lidského života, které současné právo neupravuje vůbec nebo jsou upraveny jen 

nedostatečně či nevyhovujícím způsobem (viz např. právo stavby). 
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nedbalosti, podle níž dojde-li ke škodě v důsledku porušení zákonné povinnosti (a to včetně 

povinnosti prevenční), má se za to, že škoda byla způsobena nedbalostně.
315 

Ani z hlediska ostatních obecných předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu 

nedochází k revolučním posunům. Jak upozorňuje M. Škárová, "stále zůstává základem 

obecná odpovědnost za protiprávní jednání, založená na presumovaném zavinění ve formě 

nedbalostní s možností se vyvinit, a vedle toho jsou upraveny jednotlivé skutkové podstaty 

odpovědnosti zvláštní."
316

 Podrobný rozbor celé úpravy odpovědnosti za škodu by nebyl 

v souladu s hlavním účelem této práce a v odborné literatuře lze najít řadu příspěvků, které 

tuto část NOZ komplexně hodnotí a komentují.
317

 Z hlediska náhrady majetkové škody na 

zdraví považuji za vhodné zmínit přednost tzv. restituční formy náhrady, tj. uvedení do 

předešlého stavu (§ 2951 odst. 1 NOZ). Teprve není-li to dobře možné (což bude zejména 

případ majetkové škody způsobené v důsledku poškození zdraví), nebo požádá-li o to 

poškozený, bude škoda nahrazena relutární náhradou, tj. v penězích. Výslovně je pak 

stanoveno, že nemajetková újma bude odčiněna přiměřeným zadostiučiněním, které bude 

poskytnuto v penězích, ledaže způsobenou újmu bude možno dostatečně odčinit jinak (§ 2951 

odst. 2 NOZ). Zákon tedy připouští, aby nemajetková újma byla v praxi odčiněna například 

jen omluvou. Nelze dle mého názoru vyloučit ani to, že škůdce svou újmu odčiní osobní či 

zprostředkovanou snahou o pomoc poškozenému v dalším běžném životě. 

4.1.1 Náhrada majetkové újmy (škody) vzniklé v důsledku ublížení na zdraví či 

usmrcení 

Co do konkrétních dílčích nároků poškozeného při poškození jeho zdraví lze vymezit 

rozlišuje NOZ náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Z hlediska újmy majetkové (tj. škody) 

lze po škůdci požadovat: 

 náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného o 

jeho osobu, domácnost, a to vůči tomu, kdo tyto náklady vynaložil včetně 

možnosti požadovat přiměřenou zálohu (§ 2960 NOZ);
318

 

                                                           
315

 Domněnku nedbalosti pak NOZ rozvíjí ve vztazích v rámci soukromého styku, jakož i vůči osobám, která 

navenek projevily zvláštní znalost, schopnost či dovednost. 
316

 ŠKÁROVÁ, M. Odpovědnost za škodu v návrhu nového občanského zákoníku z pohledu soudce. In 

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 

práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha : Eva 

Rozkotová – IFEC, 2008, str. 38. 
317

 Srov. např. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 

práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha : Eva 

Rozkotová – IFEC, 2008. 
318

 Rozšíření tohoto nároku oproti současnému stavu považuji za rozumné, neboť v řadě případů není poškození 

zdraví spojeno pouze s náklady medikamenty ale též s náklady na ošetřování poškozeného, na nákup speciálních 

zdravotnických pomůcek (nejen protézy ale třeba též polohovací postele, chodítka, atd. Nelze opomenout ani 
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 přiměřené náklady spojené s pohřbem poškozeného v rozsahu, v němž nebyly 

uhrazeny v rámci dávek sociálního zabezpečení (§ 2961 NOZ); 

 náhradu za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti odpovídající 

rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a dávkami 

vyplacenými podle zvláštních předpisů, a ve formě peněžitého důchodu (§ 2962 

odst. 1 NOZ);
319

 

 náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti odpovídající 

rozdílu mezi výdělkem (nikoli průměrným) před vznikem újmy a po skončení 

pracovní neschopnosti s ohledem na případný důchod invalidní (§ 2963 NOZ);
320

 

 náhradu za ztrátu na důchodu (§ 2964 NOZ);
321

 

 náhradu osobě, pro kterou poškozený bezplatně vykonával práce v domácnosti 

nebo v závodu (§ 2965 NOZ);
322

 

 náhrada nákladů na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti 

poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, a to s přihlédnutím k příslušným 

dávkám důchodového zabezpečení (§ 2966 odst. 1 NOZ).
323

 

Společným ustanovením pro nároky důchodového charakteru je pak § 2968 NOZ, 

podle kterého je možné místo důchodu poskytnout tzv. odbytné. Podmínkami je (i) existence 

důležitého důvodu a kumulativně též (ii) souhlasný projev vůle ze strany poškozeného. Oproti 

stávající úpravě (§ 449a OZ) je k poskytnutí odbytného nutná ingerence soudu. Takto přísné 

                                                                                                                                                                                     
náklady na služby ošetřovatele, ať už v rámci profesionálních sociálních služeb nebo z řad rodinných příslušníků 

či jiných osob. 
319

 Za zmínku stojí, že zákon zřejmě nerozlišuje mezi plněním vyplaceným v rámci veřejného pojištění a 

pojistným plnění plynoucím například z komerčního úrazového pojištění. 
320

 Z hlediska ochrany poškozeného lze přivítat poslední větu ust. § 2963 NOZ, která nutí soud přihlížet též 

k případným zvýšeným potřebám poškozeného po poškození zdraví. Jde o logickou úvahu, neboť samotné 

vyrovnání výdělku před poškozením, který mohl být v konkrétním případě velmi nízký, nelze považovat za 

uspokojivé, pokud poškozený pro další život nejen, že není výdělečně činný, ale má navíc zvýšené náklady např. 

s úpravou bytu na bezbariérový. Nově zákon připouští též možnost zajištění pohledávky na peněžitý důchod (§ 

2963 odst. 3 NOZ). Opět lze s ohledem na praxi přivítat – srov. medializovaný případ ženy, které zdravotnické 

zařízení stabilně vyplácelo měsíční rentu jako náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. 

Poté, co tato žena nárokovala též odškodnění za ztížení společenského uplatnění, zasílání renty byly ze strany 

škůdce bezdůvodně zastaveno. 
321

 Znění tohoto ustanovení je de facto totožné se současným ustanovení § 447a OZ. 
322

 Nový prvek v oblasti náhrady poškození zdraví lze jen přivítat. Ačkoli se v praxi zřejmě nebude jednat o 

masově uplatňovaný nárok, mám za to, že předmětné ustanovení může napomoci eliminaci vzniku tzv. 

sekundárních poškozených. K přípustnosti jednorázového vyrovnání dohodou srov. Eliáš, komentář k OZ, str. 

998. 
323

 Okruh oprávněných osob je tedy na rozdíl od současné úpravy výslovně stanoven k okamžiku smrti 

poškozeného. 
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podmínky jednorázového vyrovnání korespondují s proklamovanou zásadou svobodné vůle 

subjektů občanského práva, když jednorázové odškodnění má být rovněž připuštěno.
324

 

4.1.2 Náhrada nemajetkové újmy poškozeného a osob od poškozeného odlišných 

Samostatnou pozornost pak NOZ věnuje náhradě nemajetkové újmy, a to ve dvou 

rovinách. Jednak jde o nemajetkovou újmu utrpěnou v rámci poškození zdraví, popř. 

usmrcení (tj. odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle ustanovení § 2958 a 

2959 NOZ), a dále jde o odškodnění nemajetkové újmy z širšího hlediska přirozených 

právech člověka, a to včetně škůdcem způsobených duševních útrap (§ 2956 NOZ), což 

z hlediska současného občanského zákoníku odpovídá odškodnění neoprávněného zásahu do 

práva na ochranu osobnosti podle § 11 a násl. OZ.
325

 

Aniž si dovoluji předvídat výsledky praktické aplikace nové úpravy, z pohledu 

systematického považuji takto rozdělenou právní úpravu odškodnění nemajetkové újmy za 

zdařilou. Na straně jedné stojí úprava bolestného a ZSU, na straně druhé pak odškodnění 

utrpěných duševních obtíží poškozeného. Domnívám se, že je tak vyřešen problém nastíněný 

nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 16/04, v němž je varováno před porušováním překážky non 

bis in idem ve smyslu několika nároků na odškodnění nemajetkové újmy na základě jednoho 

skutkového stavu. Podle nové úpravy, dojde-li k určitému skutkovému ději, poškozený bude 

snadno nárokovat bolestné a ZSU (např. ztrátu dominantní končetiny) a zároveň odškodnění 

zásahu do jeho přirozených práv, mezi které nepochybně právo na ochranu tělesné a duševní 

integrity jedince patří. 

Prostor pro soudní praxi spatřuji též ve formulaci ustanovení § 2958 věty první NOZ, 

podle které odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, která plně vyváží vytrpěné 

bolesti a další nemajetkovou újmu. Teprve věta druhá citovaného ustanovení pak výslovně 

zmiňuje náhradu za ZSU (překážka lepší budoucnosti). Je tak umožněno vzít v úvahu také tu 

újmu, která není bolestí ani ZSU a přitom poškozeného podstatně omezuje či psychicky 

zatěžuje. Jde například o pouhý strach z budoucnosti, obava o zachování života či doživotní 

sexuální zdrženlivost, jejichž vznik si poškozený nijak nezavinil, a které v rámci bolesti a 

ZSU odškodněny nejsou.
326

 

                                                           
324

 Posouzení důležitého důvodu soudem si lze snad vysvětlit snahou zákonodárce o ochranu poškozeného, který 

by pod vidinou relativně vysoké finanční částky přistoupil na jednorázové vyrovnání, ačkoli z dlouhodobého 

hlediska by tato částka neodpovídala částce poskytované důchodově. 
325

 K systematickému členění náhrady nemajetkové újmy srov. ELIÁŠ, K. a kol., op. cit., str. 997, 998. 
326

 V tomto smyslu srov. např. belgickou právní úpravu, která rovněž vychází z neuzavřeného okruhu druhů 

nemajetkové újmy způsobené ublížením na zdraví. 
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Otázkou k odborné diskusi (viz bod 4.2 této kapitoly) je pak způsob stanovení výše 

náhrady za nemajetkovou újmu při ublížení na zdraví, kdy ustanovení § 2958 in fine NOZ 

stanoví, že "nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti." Totéž platí u 

náhrady duševních útrap způsobených úmrtím poškozeného manželu, rodiči, dítěti nebo jiné 

osobě blízké (srov. ustanovení § 2959 NOZ). 

4.1.3 Kritiky a pochvaly 

Nelze opomenout, že proti některým aspektům jednotlivých nároků náhrady škody a 

nemajetkové újmy způsobených v důsledku poškození zdraví podle NOZ byly vzneseny 

kritické připomínky, z nichž příkladem uvádím následující: 

 jazyk "z doby F. L. Věka", s čímž u úpravy náhrady škody nelze souhlasit; 

 sklon k přílišné obecnosti právní úpravy, což může vést k celkovému snížení 

právní jistoty zejm. z pohledu poškozených; 

 opuštění koncepce plošné valorizace průměrného výdělku právním předpisem;
 
 

 opuštění institutu jednorázového odškodnění pozůstalých ve formě paušální 

peněžité náhrady;
 327

 

 opuštění koncepce bodového hodnocení bolesti a ZSU (blíže viz bod 4.2 této 

kapitoly);
 328

 

 vágnost podmínek pro stanovení výše náhrady na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti (§ 2963 odst. 1, 2 NOZ);
329

 

 při výpočtu náhrady za ztráty na výdělku chybí zmínka o zvýšení příjmů 

poškozeného, kterých by poškozený dosáhl nebýt poškození jeho zdraví.
330

 

 Naopak jako pozitivní je hodnoceno například zakotvení nepromlčitelnosti práva na 

náhradu škody na zdraví jako takového (srov. § 612 NOZ) a prodloužení subjektivní 

promlčecí doby jednotlivých dílčích nároků ze dvou na tři léta (srov. § 629 a 636 NOZ). 

                                                           
327

 MIKYSKA, M. Náhrada škody a újmy na zdraví podle návrhu nového občanského zákoníku – krok kupředu 

nebo zpět? Právní rozhledy č. 22/2008. 
328

 ŠKÁROVÁ, M. Odpovědnost za škodu v návrhu nového občanského zákoníku z pohledu soudce. In 

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 

práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha : Eva 

Rozkotová – IFEC, 2008, str. 43, str. 59. 
329

 Tamtéž, str. 44. 
330

 KARNER, E. Způsob a rozsah náhrady škody v návrhu českého občanského zákoníku z hlediska právní 

komparatistiky. In Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. listopadu a 5. 

prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (sestavili Švestka, J., Dvořák, J., Tichý L.), Eva 

Rozkotová – IFEC. Beroun, 2008, str. 53. 
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Promlčení tak budou podléhat pouze jednotlivé nároky na zákonné náhrady (tj. jednotlivá 

zpravidla měsíční plnění) a nikoli právo na náhradu jako celek.
331

 

 Oceňována je i preference zásady naturální restituce, byť právě u náhrady škody bude 

mít význam především odškodnění relutární. Jako přednost je zmiňována především možnost 

volby poškozeného, kterému druhu náhrady bude nakloněn (§ 2951 odst. 1 NOZ). Za 

pokrokové je označováno ustanovení § 2965 NOZ o tzv. škodě v domácnosti.
332

 

4.2  Vyhláška č. 440/2001 Sb. bez nástupce? 

 Skutečnost, že koncepce č. 440/2001 Sb. je z řady ohledů nevyhovující a při jejím 

uplatňování nelze vyloučit ani dehonestační dopady na poškozeného, které zejména 

v souvislosti s "příspěvkovými" částkami při základním bodovém hodnocení ZSU, mohou být 

značné.
 333

 Konstatování starší judikatury pocházející z doby hluboké totality, podle něhož již 

samo základní bodové hodnocení a jemu odpovídající náhrada ZSU zohledňuje okolnost, že 

poškozený je vlivem následků utrpěného zranění omezen ve svých možnostech, jakož i ve 

formách společenského uplatnění, považuji za projev neúcty vůči jednotlivci, kdy právě 

jednotlivec a jeho rozvoj by měl v souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu být 

v centru ochrany poskytované právními předpisy. 

   Dlužno dodat, že vyhláška č. 440/2001 Sb. nemá jen své odpůrce. Například M. 

Mikyska považuje opuštění "tabulkové metody" za "zásadní novotu". Autor upozorňuje, že 

"bez nějaké základní textace jednotlivých druhů zdravotního postižení podle právního 

předpisu, jakým je nyní vyhláška č. 440/2001 Sb., stanovení hodnoty bodu a akceptaci 

systému lékařských posudků…, systém nemůže fungovat předvídatelně, s rovným či alespoň 

srovnatelným odškodněním za nemateriální újmu ve skutkově (relativně) srovnatelných 

případech."
334

 Podle autora je novou koncepcí ohrožena vymahatelnost práva postižených na 

náhradu za nemateriální újmu, což ruku v ruce povede ke snížení právní jistoty u poškozených 

a nutnosti tzv. advokátního procesu a ke vzniku soudcovského práva.
335

 Za oprávněnou 
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 MIKYSKA, M. Náhrada škody a újmy na zdraví podle návrhu nového občanského zákoníku – krok kupředu 

nebo zpět? Právní rozhledy č. 22/2008, str. 829, 830. 
332

 KARNER, E. Způsob a rozsah náhrady škody v návrhu českého občanského zákoníku z hlediska právní 

komparatistiky. In Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. listopadu a 5. 

prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (sestavili Švestka, J., Dvořák, J., Tichý L.), Eva 

Rozkotová – IFEC. Beroun, 2008, str. 46. 
333

 Ke kritice vyhlášky srov. též např. ELIÁŠ, K. a kol., op. cit., str. 991, 992. 
334

 MIKYSKA, M. Náhrada škody a újmy na zdraví podle návrhu nového občanského zákoníku – krok kupředu 

nebo zpět? Právní rozhledy č. 22/2008, str. 827. 
335

 S ohledem na skutečnost, že jsem advokátním koncipientem a snad tedy budoucím advokátem, mi upřímně 

ani trochu nevadí, že potřeba advokátního zastoupení bude v tomto smyslu zvýšena. Z hlediska kvalitního 

poskytování právních služeb je pro advokáta velmi komplikované právní zastoupení klienta, které přebírá již 

v pokročilém stadiu soudního řízení, jelikož se klient dříve "zastupoval sám". Ke kritice v podobném duchu viz 
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považuji snad jen připomínku citovaného autora, podle níž budou novou právní úpravou 

částečně zvýhodněny pojišťovny, které si díky množství nápadu pojistných událostí a 

dobrému administrativnímu zázemí budou schopny poměrně rychle utvořit obraz o nové 

rozhodovací praxi soudů.
336

 

 Koncepce odškodnění nemateriální újmy podle zásad slušnosti opouští mimo jiné též 

jednorázové odškodnění pozůstalým za usmrcení osoby blízké (dnes § 444 odst. 3 OZ). 

V odborné literatuře je upozorňováno na funkci tohoto ustanovení, kterou má být jakéhosi 

minimálního peněžního satisfakčního nároku jako formy rychlé finanční pomoci 

pozůstalým.
337

 K výši tohoto odškodnění, které samo o sobě nijak neakcentuje zvláštnosti 

konkrétního případu, lze dodat, že i vymožení relativně nízkých částek podle § 444 odst. 3 OZ 

může pro poškozeného představovat náročné a zdlouhavé exekuční řízení s nejistým 

výsledkem. 

 K uvedeným výtkám si dovoluji oponovat v širším smyslu. Dle mého názoru jde 

především o problém nakládání s dispozitivní normou.
338

 Význam slova dispozitivní zde 

chápu široce tak, že taková norma stanoví prostor nejen pro subjekty práva, ale i o pro volnou 

(byť samozřejmě odůvodněnou) úvahu soudu a možnosti soudcovské individualizace. Je 

nepochybné, že snadnější rozhodování je takové, kdy se de facto mechanicky vychází 

z bodového hodnocení provedeného lékařem (zpravidla neprávníkem) a navíc na základě 

tabulkově určených bodových hodnot. Prostor pro soudcovskou individualizaci je v takovém 

prostředí minimální.
339

 Otázkou je, zda lze dnešního soudce pokládat za natolik vyspělou 

osobu (ve smyslu vyspělosti právní ale zejména životní), aby této možnosti volné úvahy byl 

vůbec schopen využít. Je-li odpověď negativní, pak souhlasím, že tabulková metoda je asi 

jediná možná. V takovém případě ale nevidím důvod, proč by otázky odškodnění bolestí a 

ZSU měly být rozhodovány soudem a ne třeba jen úřadem. Duchovní idea NOZ, tj. důraz na 

lidskou autonomii a svobodu rozvoje lidského jedince, nelze omezovat například jen na 

možnosti smluvních typů a ujednání. V tak variabilním skutkovém prostředí jako je náhrada 

                                                                                                                                                                                     
např. ŠKÁROVÁ, M. Odpovědnost za škodu v návrhu nového občanského zákoníku z pohledu soudce. In 

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského 

práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha : Eva 

Rozkotová – IFEC, 2008, str. 43, 44. 
336

 Otázku, kterou si autor klade (tj. jak by pojišťovny vytvářely se matematicko-pojistné plány na pokrytí 

budoucího odškodnění), nepovažuji z hlediska běžné fyzické osoby za významnou a je na pojišťovnách, aby za 

tyto plány našly alternativu, chtějí-li i nadále provozovat pojišťovací činnost. 
337

 MIKYSKA, M. Náhrada škody a újmy na zdraví podle návrhu nového občanského zákoníku – krok kupředu 

nebo zpět? Právní rozhledy č. 22/2008, str. 828. 
338

 Shodně k problematice postsocialistického právního myšlení viz např. TOMANČÁKOVÁ, B. Kolikrát ještě 

budeme diskutovat kolik za lidské utrpení. Právní rozhledy č. 3/2009, str. 99. 
339

 Srov. § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. 
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škody na zdraví, je dle mého názoru nezbytné, aby zde byl přítomna kvalitní osoba soudce 

schopná nově nabízených možností využít. 

 Lze uzavřít, že kritérium tzv. zásad slušnosti není v prostředí české judikatury žádnou 

převratnou novinkou. Judikatura Ústavního soudu (srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 16/04) 

vede obecné soudy k navyšování odškodnění za nemateriální újmu vždy tam, kde paušální 

částky stanovené zákonem nejsou dostatečné. Pokud nejsou dostatečné, bylo by jejich 

poskytnutí v rozporu se zásadou důstojnosti lidského života a zdraví, která nepochybně tvoří 

jednu z obecných zásad slušnosti. 

4.3 Reforma právní úpravy odpovědnosti za škodu ve francouzském právním 

řádu (l’avant-projet Catala / Viney) 

 Již řadu let probíhá ve francouzské odborné společnosti diskuse nad tématem reformy 

závazkového práva upraveného v rámci CCF. Rekodifikační skupina je dlouhodobě 

soustředěna kolem profesora Pierra Cataly, který se bohužel dokončení reformního úsilí 

nedožil, neboť zemřel dne 3. února 2012.
340

 Rekodifikace francouzského závazkového práva 

bude zahrnovat oblast závazků ze smluv, tzv. kvazi-kontraktů, problematiku občanskoprávní 

odpovědnosti a dále právní úpravu promlčení. Právě problematika promlčení se již dočkala 

schválení francouzským parlamentem v podobě zákona č. 2008-561 ze dne 17. června 2008 o 

změně právní úpravy promlčení v občanskoprávních vztazích.
341

 Kromě skupiny profesora 

Cataly nelze opomenout ani ostatní dva proudy rektifikačních prací, kterými jsou: 

 návrh reformy deliktního práva vytvořený pracovní skupinou reprezentovanou 

senátory Alainem Anziani a Laurentem Béteille, která již do Senátu francouzského 

parlamentu předložila návrh zákona č. 657 ze dne 9. července 2010 (l’avant-projet 

Anziani-Béteille); a dále 

 návrh reformy deliktního práva z pera pracovní skupiny sdružené kolem profesora 

Terré pod záštitou l’Académie des sciences morales et politiques (l’avant-projet 

Terré).
342

 

Podle informací dostupných ke dni ukončení rukopisu této práce nebyla nová podoba 

deliktního práva dosud schválena. Aktuální podoba návrhu znění návrhu skupiny Catala-

Viney, z níž vychází i tato práce, je zveřejněna na internetových stránkách francouzského 

                                                           
340

 Dlužno dodat, že ukončení rekodifikace se nedožil ani profesor Gérard Cornu, mimo jiné autor vynikajícího 

právnického slovníku, jenž je jedním ze zdrojů i pro tuto rigorózní práci. 
341

 Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. 
342

 Znění návrhu prof. Terré je dostupné na internetových stránkách francouzského ministerstva spravedlnosti 

http://www.textes.justice.gouv.fr.  

http://www.textes.justice.gouv.fr/
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ministerstva spravedlnosti ve formě zprávy rekodifikační skupiny určené ministerstvu 

spravedlnosti ze dne 22. září 2005.
343

 Podle dostupných informací nebylo dosud rozhodnuto, 

která z navrhovaných koncepcí rekodifikace bude nakonec vzata za základ legislativních 

změn. V neformálních kruzích se dokonce hovoří o antagonismu mezi jednotlivými 

rektifikačními skupinami. Při pohledu na obsah jednotlivých reformních návrhů je pak na 

první pohled zřejmé, že ačkoli mezi nimi jsou podstatné rozdíly.
344

 

Kromě uvedeného definičního pojetí odpovědnostního vztahu, lze poukázat na 

moderní pojetí škody, která podle návrhu prof. Terré zahrnuje veškerá ohrožení (a tedy tím 

spíše porušení) některého z oprávněných zájmů jiné osoby, je-li tento zájem v souladu 

s právem (čl. 8 odst. 1).
345

 Je tak opuštěno klasické majetkové pojetí škody, které vnímalo 

škodu jako určitý penězi vyčíslitelný statek, o který byl poškozený připraven a naopak je 

zdůrazněno, že fyzická ale i právnická osoba může být poškozena především i nemajetkovou 

újmou, jejíž majetkové vyčíslení by dle původních koncepcí nebylo možné. V podobném 

duchu totéž zdůrazňuje návrh prof. Cataly (srov. článek 1343 CCF-CAT).
346

 Zatímco návrh 

prof. Terré odlišuje z hlediska systematického deliktní odpovědnost od odpovědnosti smluvní, 

návrh prof. Cataly podřazuje obě větve pod stejnou část občanského zákoníku. 

Z hlediska způsobu náhrady škody lze zmínit, že návrh prof. Cataly považuje škodu 

jako pohledávku poškozeného za škůdcem, která vzniká v okamžiku vzniku škody a může být 

nahrazena jak uvedením v předešlý stav, tak poskytnutím finančního odškodnění, kdy tyto 

metody se za účelem úplné náhrady škody nevylučují a mohou se naopak kombinovat (čl. 

1368 CCF-CAT). Podle návrhu prof. Terré je to především soud, který určí vhodný způsob 

náhrady vzniklé škody. Kombinace obou způsobů náhrady je pak umožněna i tímto návrhem, 

kdy ale uvedení v předešlý stav musí odpovídat okolnostem případu a tento způsob náhrady 

musí být skutečně účinný. Náhrady "en nature" navíc nelze použít v případě, pokud by to na 

                                                           
343

 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf 
344

 http://actu.dalloz-etudiant.fr. Srov. např. navrhované znění ustanovení o obecné povinnosti k náhradě škody: 

Catala-Viney (čl. 1340): "Tout fait illicite ou anormal ayant causé un dommage à autrui oblige celui à qui il est 

imputable à le réparer."; 

Anziani-Béteille (čl. 1382 CCF): "Tout fait quelconque de l'homme ou toute contravention à une obligation 

contractuelle, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer."; 

Terré (čl. 1): "Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un 

tel dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." 
345

 "Constitue un dommage toute atteinte certaine à un intérêt de la personne reconnu et protégé par le droit." 
346

 "Est réparable tout préjudice certain consistant dans la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou 

extrapatrimonial, individuel ou collectif." 
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straně odpovědného subjektu vedlo k zásahu do základních práv a svobod, popř. by tento 

způsob náhrady škody byl zjevně nepřiměřený (čl. 51 odst. 2).
347

 

Z hlediska kontinentálního pojetí náhrady škody lze považovat za převratný návrh 

skupiny kolem prof. Cataly týkající se tzv. "dommages-intérêts punitifs" neboli sankce za 

způsobení škody stojící vedle povinnosti k náhradě způsobené škody (čl. 1371 CCF-CAT). 

Tato svébytná sankční povinnost k zaplacení určité finanční částky může být škůdci uložena 

v případě úmyslného způsobení škody nebo byl-li škůdce veden pohnutkou těžit 

z protiprávního jednání majetkový prospěch. Příjem z této sankce bude příjmem státního 

rozpočtu a návrh výslovně vylučuje možnost sjednání pojištění proti této sankci. V podobném 

duchu navrhuje totéž i návrh prof. Terré (čl. 54).
348

 

Podíváme-li se na problematiku náhrad při poškození zdraví, pak návrh prof. Terré 

výslovně zdůrazňuje, že tato skupina náhrad se vztahuje k poškození fyzického i psychického 

charakteru. Ač se to zdá překvapivé, jak návrh prof. Cataly tak návrh rekodifikace prof. Terré 

operuje s odškodňováním nemajetkové újmy na zdraví prostřednictvím prováděcích předpisů, 

a tedy na podobném základě jako je dnešní česká úprava vyhláškou č. 440/2001 Sb. (srov. 

článek 57, 58 návrhu prof. Terré a článek 1379-1 CCF-CAT). Aniž by předmětný prováděcí 

předpis byl ke dni ukončení rukopisu práce dostupný, lze říci, že pokud jedna z navrhovaných 

koncepcí rekodifikace bude schválena, francouzský právní řád opustí dosavadní, dlouholetou 

a judikatorně propracovanou náhradu újmy na zdraví postavenou na principu volné a řádně 

odůvodněné úvahy soudu. 

Nelze hodnotit budoucí praktické fungování odškodňování nemajetkové újmy na 

zdraví v případě, kdy neznáme prováděcí předpis, kterým má být tato problematika upravena, 

a tedy ani rozsah, podmínky a další možnosti a mantinely soudu rozhodujícího o přiznání 

náhrady. 

Nutno zdůraznit, že i obě navrhované koncepce reformy deliktního práva nadále 

oddělují (a tím korespondují s platnou českou koncepcí) náhradu (i) majetkové újmy na zdraví 

(tj. škody majetkové povahy, která může být poměrně snadno vyčíslena v penězích), (ii) 

nemajetkovou újmu na zdraví zahrnující porušení integrity tělesné i psychické (fr. le préjudice 

                                                           
347

 "La réparation en nature doit ętre spécifiquement propre à supprimer, déduire ou compenser le dommage ; le 

juge peut y ajouter, dans la mesure nécessaire à la réparation due, des dommages et intérêts. La réparation en 

nature ne peut être ordonnée lorsqu’elle porterait atteinte à une liberté fondamentale du défendeur ou lui 

imposerait une charge excessivement onéreuse dans les circonstances du cas." 
348

 Článek 1379-1 CCF-CAT: "L’ampleur du préjudice fonctionnel est déterminée selon le barême d’invalidité 

établi par décret." Článek 56 návrhu prof. Terré: "Sauf disposition particulière, les atteintes à l’intégrité 

physique ou psychique de la personne sont mesurées selon un barème médical unique dont les modalités 

d’élaboration et de révision sont fixées par voie réglementaires." 
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résultant d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique, le préjudice fonctionnel) a (iii) 

újmu spočívající v zásahu do osobnostních práv (fr. le préjudice résultant d’une atteinte à 

l’intégrité morale). 

Závěrem poukazuji na dle mého názoru velmi moderní právní úpravu promlčecí 

žaloby na náhradu škody, kdy návrh prof. Cataly stanoví v článku 1384 CCF-CAT, že žaloby 

na náhradu škody se promlčují v jediné promlčecí lhůtě, která činí deset let, a která počíná 

běžet od doby, kdy se způsobená škoda projeví (nebo se následky již způsobené škody dále 

prohloubí), a ve věcech újmy na fyziologické újmy na zdraví pak od okamžiku ustálení 

zdravotního stavu poškozeného. Mám za to, že s ohledem na současnou povahu hrozeb 

poškození zdraví a jejich častou plíživost a nenápadnost, je takto dlouhá promlčecí lhůta 

vyhovující. 
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Závěr 

Dokončením textu této rigorózní práce zbývá provést závěrečné hodnocení zvoleného 

tématu, jakož i samotných zjištěných závěrů. Z hlediska zajímavosti tématu občanskoprávní 

odpovědnosti mohu na tomto místě potvrdit, že jde tématiku, která je nesmírně skutkově 

pestrá, v níž hraje roli kromě vysoce odborných a znaleckých zkoumání též běžné lidské 

vnímání reality před a po škodné události, a to jak z hlediska poškozených, tak z hlediska 

soudu, který o náhradě způsobené škody (újmy) rozhoduje. Mám za to, že právě vnímavost 

soudu (lépe řečeno soudce) je pro posouzení důvodnosti a výše nároku na náhradu újmy na 

zdraví klíčová. Jakkoli jsem výše v textu vyjádřil řadu pochybností o kvalitě současné české 

právní úpravy, mám za to, že pokud soudci budou nadáni potřebnou mírou empatie jak vůči 

škůdci, tak vůči poškozenému, i za využití dnešních legislativních nástrojů (tj. především 

občanského zákoníku ve spojení s vyhláškou č. 440/2001 Sb.), lze dojít k zákonnému a přitom 

spravedlivému posouzení konkrétních okolností vedoucích ke škodě nebo tuto škody naopak 

vylučujících. 

Jako překážkou na cestě k tomuto cíli vnímám možná až úzkostlivě pojaté 

respektování některých závěrů rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu obecnými soudy. 

Zřetelně je toto vidět právě v oblasti odškodňování bolesti a ZSU, kdy obecné soudy převážně 

trpělivě a dlouhodobě setrvávají na použití mimořádného zvýšení odškodnění pouze 

v případech, kdy jde o jistým způsobem výjimečného poškozeného (např. vrcholového 

sportovce) nebo o osobu, která byla v důsledku škodné události zcela vyřazena z dosavadního 

života. Ačkoli Nejvyšší soud již opakovaně vyzývá obecné soudy k určité formě 

samostatnosti při rozhodování o použití ustanovení článku 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., 

stále se v praxi lze setkat s rigidním dodržováním dřívější (a podle mého názoru zastaralé) 

judikatury.
349

 Na straně druhé lze v judikatuře Nejvyššího soudu stále pozorovat, že dovolací 

soud rozhoduje nikoli o přiměřenosti konečné částky finančního odškodnění, nýbrž o 

přiměřenosti násobků, jimiž je navýšeno základní bodové hodnocení poškození zdraví.
350
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 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2012, sp. zn. 25 Cdo 4477/2010, kde bylo k dané 

skutkové situaci judikováno, že "rozhodující pro posouzení přiměřenosti odškodnění je reálná hodnota peněžní 

částky, jíž mají být kompenzovány imateriální požitky, o které poškozený v důsledku poškození zdraví přišel, a 

že při určení částky zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky tzv. násobkem 

je podstatné, zda finální částka odškodnění je s ohledem na následky poškození zdraví pro uplatnění 

poškozeného ve všech sférách života přiměřená, a to zejména se zřetelem k významu zdraví v hierarchii 

obecně uznávaných hodnot, k potřebě naplnění satisfakční i preventivní funkce náhrady a k požadavku 

srovnatelnosti s výší náhrad přiznávaných soudy v obdobných případech." Dále lze z poslední doby poukázat 

na nález Ústavního soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. I. ÚS 2955/10 
350

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2012, sp. zn. 25 Cdo 2884/2010, kdy v odůvodnění 

rozsudku soud sice přiznává nevýhody posuzování výše ZSU pomocí tzv. násobků, nicméně na straně druhé 

pokorně respektuje dosavadní judikaturu v tom smyslu, že navýšení základního bodového hodnocení odvíjí od 
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A přestože navrhovaná podoba francouzského deliktního práva počítá s určováním 

výše náhrady za bolest a ZSU pomocí podzákonných právních předpisů, mám vůči této formě 

stanovení náhrady pochybnosti a setrvávám na stanovisku, podle kterého je české soudnictví 

připraveno na opuštění "tabulkové metody" a rozhodování formou volné avšak odůvodněné 

úvahy s přihlédnutím k pečlivě prošetřeným okolnostem každého případu, tak jak předvídá 

nový občanský zákoník. Právě opuštění metody podzákonného právního předpisu nutně 

povede nejen k větší samostatnosti a volnosti soudce, ale též k větší procesní diligenci stran, 

kdy jak škůdce tak poškozený budou mít větší zájem na tom, přesvědčit soud svými tvrzeními 

a důkazy, že právě jejich návrh na rozhodnutí ve věci je správný. 

Dalším tématem, kde spatřuji nevyčerpané možnosti je problematika nemajetkové 

újmy vzniklé při poškození zdraví jak na straně poškozeného, tak na straně jemu blízkých 

osob. Nejde zde pouze o otázku přípustnosti nebo vyloučení souběhu náhrady podle § 444 

odst. 3 OZ a § 11 a násl. OZ, která musela být vyřešena Ústavním soudem ČR, neboť z textu 

zákona lze odpověď hledat jen těžko. Jde především o pojetí nemajetkové újmy, která ačkoli 

ve vnímání lidí často mnohonásobně převyšuje újmu majetkovou, není ve věcech poškození 

zdraví náležité odškodňována (nahrazována). Nejde přitom pouze o úmrtí poškozených a 

ztrátu jejich blízkých, ale stejně závažné (a psychicky často náročnější) jsou situace, kdy 

poškozený přežije a ačkoli dříve vedl zcela samostatný a aktivní život, na soustavnou péči 

jiných osob. Současná právní úprava se více či méně dotýká samotných poškozených, 

nicméně fatální změna života osob v bezprostředním okolí poškozeného, kteří často musí svůj 

budoucí život zcela přizpůsobit nastalé situaci, řešena není. I zde ale platí, že škůdcem 

porušená zákonná povinnost bude účinně odčiněna nejen tehdy, když základem pro odčinění 

bude kvalitní právní předpis (tedy pozitivněprávní stránka věci), ale nezbytná je též kvalita 

z hlediska aplikačního (tj. schopnost hodnotit okolnosti škodné události, dopady poškození 

zdraví na třetí osoby, atd.). 

Právní úprava představovaná zákonem č. 89/2012 Sb., která vstoupí v účinnost  

1. ledna 2014, nepředstavuje z hlediska odpovědnosti za škodu tak výrazný zásah a nejistotu 

v právech a povinnostech, jak některé příspěvky odborné diskuse uvádějí. Důvodem je 

především skutečnost, že konkrétní poškození zdraví a jejich následky jsou i přes skutkovou 

pestrost stále tytéž. I nadále se soud neobejde bez znaleckých posudků, i nadále bude 

rozhodovat při vědomí dřívější judikatury, do které nahlédne. Nová právní úprava mu 

(alespoň doufám) přinese pouze lepší možnost zhodnocení konkrétních okolností, které 

                                                                                                                                                                                     
navýšení v jiných případech. Jinými slovy přiměřenost je spatřována tam, kde jde o přiměřený počet násobků 

vůči podobným případům. 
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současné pojetí náhrady bolesti a ZSU nepřináší. Ani ostatní právní úpravy, o nichž byla 

v textu práce učiněna zmínka, až na výjimky nepřinášejí žádné dramatické odlišnosti o 

budoucího českého pojetí náhrady škody. Nelze tedy říci (jak to mají někteří v oblibě), že 

český právní řád bude v tom či onom aspektu výjimečný, nebo snad že český poškozený bude 

postaven do role pokusného poškozeného, na kterém si český zákonodárce zkouší to, co nikdo 

předtím. Důkazem je fungující švýcarská právní úprava, která již přes sto let funguje, aniž by 

byly zaznamenány vážnější projevy usilující o její změnu. 

Zvolené téma a následně vypracovaný text této práce má především osobní přínos pro 

mne jako pro autora. Jednak jde nejen o další formu preventivního působení a apel na 

dodržování zákonných pravidel a obecné přiměřené opatrnost s ohledem na to, jak velmi 

snadno může dojít k fatálnímu poškození zdraví nebo ke smrti. Zároveň však věřím, že práce 

pro mne bude přínosná i z hlediska profesního, a to v rámci budoucího výkonu advokátní 

praxe (či snad praxe soudce?), neboť jak pravil Seneca, ab homine homini cotidianum 

periculum (člověk člověku každodenním nebezpečím).   
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Resumé 

This thesis tries to summarize the main and substantial principles of the general civil 

responsibility as well as principles of personal (material and immaterial) harm. In the first part 

of the thesis, a reader can find the basic principles of the responsibility (the relationship based 

by an unlawful behavior of the party at fault). Besides the Czech legislation (the Czech Civil 

Code), the thesis summarize also some important points from the French and Belgian law 

(definition of fault, harm/injury, illegality). 

The second chapter of the thesis brings a few interesting points concerning the 

historical legal regulation effective in the territory of the Czech Republic (the former Austrian 

Civil Code, the Civil Code 1950, the Civil Code 1964). 

The following part of the thesis concerns various claims of a person who has been 

injured on health, i. e. claims of the injured person stipulated by Sections 444 – 449 of the 

Civil Code. Particularly, the author analyses and explores the Regulation No. 440/2001 Coll. 

which stipulated amounts of pecuniary damages in case of the personal injury. In the author’s 

opinion, the basic conception of the above mentioned regulation is not sufficient to protect 

some of the fundamental rights given by the Bill of Rights (No. 2/1993 Coll.). That has a 

connection with the civil law recodification process in the Czech Republic which has led to 

the New Civil Code (effective as of the 1
st
 January 2014). Personal injury compensation by 

the New Civil Code is rather different. There shall be no directives regarding the concrete 

compensation (e. g. punctually stipulated amount) but it will be the Court who will decide 

upon all relevant circumstances. 

The rest of the thesis summarizes some additional issues regarding a personal injury 

compensation like limitation periods, influence of judgments issued in criminal trials, etc. 
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