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Úvod 

Téma diplomové práce „Možnosti smluvní limitace nebo smluvního vzdání se práva na 

náhradu škody/újmy“ jsem zvolila hned z několika důvodů. Prvním z nich je jeho 

vysoká aplikovatelnost – je v České republice běţnou praxí, a to zejména v obchodním 

světě, smluvně upravovat výši případné náhrady škody. Smysl má především zabývat se 

moţností upravit výši případné náhrady škody předem, tedy ještě před naplněním 

předpokladů odpovědnosti za škodu.  

Zatímco v občanském právu je právní úprava v tomto ohledu dlouhodobě 

zakonzervovaná a bude změněna aţ 1. 1. 2014 novým občanským zákoníkem, tedy 

zákonem č. 89/2012 Sb. (dále „NOZ“), v obchodním právu byla dosavadní úprava, 

způsobující ohromnou právní nejistotu mezi subjekty a přinášející nekonzistentní 

judikaturu Nejvyššího soudu
1
, pozměněna sice poněkud nepromyšlenou, ale dobře 

míněnou novelou zákona č. 513/1991 Sb. (dále „obchodní zákoník“) s číslem 

351/2011 Sb. (dále „novela“). Tato novela s účinností od 1. ledna 2012 výslovně 

zakotvuje moţnost stran smlouvy vzdát se práva na náhradu škody nebo omezit její 

rozsah. 

Zhodnocení nové úpravy tohoto institutu přicházející s účinností novely a následně 

s účinností NOZ je především podnikatelskou veřejností ţádána. Nicméně povaţuji za 

důleţité zabývat se nejen obchodními závazkovými vztahy, ale také vztahy 

občanskoprávními. Je pravdou, ţe v těchto vztazích není touha po umoţnění limitace 

náhrady škody co do intenzity zdaleka srovnatelná s obchodními vztahy, přesto ale 

povaţuji nalezení hranic této moţnosti za důleţité pro optimální realizaci 

občanskoprávním vztahů. 

Právě mnou vnímaný nezájem odborné veřejnosti o limitaci práva na náhradu škody 

v občanskoprávních vztazích je pro mě dalším důvodem, proč se touto problematikou 

zabývat ve své diplomové práci. Blíţící se účinnost nového občanského zákoníku, který 

                                                 
1
 V tomto ohledu vyniká, dle mého názoru nechvalně, především rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 

27. 3. 2008 sp. zn. 32 Odo 1651/2005, které, na rozdíl od mnohých jiných rozhodnutí, zcela vylučuje 

moţnost smluvně limitovat náhradu škody v obchodních závazkových vztazích. 
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do značné míry pohled na limitaci náhrady škody v občanských vztazích mění, 

umoţňuje zabývat se otázkami, na které Nejvyšší soud ještě několik let odpovídat 

nebude moci, a teoretické analýzy tohoto institutu tak budou nějakou dobu jediným 

podkladem pro právní praxi. 

V neposlední řadě chci vyuţít svého studijního pobytu na německé univerzitě a přispět 

do diskuze o limitaci náhrady škody v ČR komparací s německým právním řádem a 

jeho aplikací. 

Je zřejmé, ţe právní řád České republiky začíná být k limitaci práva na náhrady škody 

nebo jejímu úplnému vyloučení, postupně vstřícnější. Přesto se budu zabývat i 

„restriktivním“ zněním zákona č. 40/1964 Sb. (dále „občanský zákoník“). V případě 

občanského zákoníku především proto, ţe toto znění bude nahrazeno 1. 1. 2014, 

přičemţ před účinnosti nového občanského zákoníku bude existovat mnoţství smluv dle 

občanského zákoníku současného, které mohou limitační ustanovení obsahovat.  

Cílem mé práce bude rozhodnout, zda dosavadní právní úprava umoţňuje limitovat či 

úplně vyloučit právo na náhradu škody. Ve vztahu k úpravě po novele obchodního 

zákoníku a nového občanského zákoníku se budu zabývat především limity, které 

právní řád staví dohodě stran o limitaci práva na náhradu škody nebo jejímu vyloučení. 

Novou právní úpravu se také pokusím zanalyzovat co do účelnosti. Ač nový občanský 

zákoník vnáší posun do soukromého práva, není mým záměrem jej nekriticky přijmout. 

Proto budu také hledat slabiny nové úpravy zkoumaného institutu a po komparaci 

s jinými právními řády případně navrhnu vhodnější řešení. 

V úvodních kapitolách se budu zabývat odpovědností, odpovědností za škodu a jejím 

dělením a pak specifičtěji odpovědností za škodu v českém právu, kde se zaměřím na 

předpoklady jejího vzniku a na způsob a rozsah náhrady. V kapitole páté se budu 

věnovat obecněji smluvní limitaci, abych kapitolu šestou mohla zasvětit, zdánlivě 

paradoxně, úpravě obchodněprávní. A to z toho důvodu, ţe jde o nejjasnější úpravu, 

která byla současně značně diskutovaná a nabízí tak dostatečné mnoţství podkladů pro 

tvoření závěrů, naopak v občanském právu se limitaci náhrady škody většina pramenů 

věnuje jen velice stručně, coţ znamená, ţe budu čerpat i z bohaté diskuze 

obchodněprávní. Úprava občanského zákoníku tak bude v práci zasazena mezi úpravu 
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obchodního zákoníku a úpravu nového občanského zákoníku, coţ povaţuji za příznivé 

pro porovnání obchodněprávní úpravy tohoto institutu s úpravou občanskoprávní, ale 

také pro přehledné srovnání občanskoprávní úpravy současné s úpravou novou. 

V desáté kapitole se pak stručně podívám na regulaci dané problematiky ve Spolkové 

republice Německo. Jedenáctá kapitola pak bude zasvěcena úvahám de lege ferenda. 

Kaţdou z kapitol 6-10 vyhodnotím na jejich konci v dílčím závěru a závěr práce tak 

bude věnován souhrnu dílčích závěrů doplněných o úvahy de lege ferenda. 
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1 Význam limitace práva na náhradu škody 

Odpovědnost za škodu můţe mít pro subjekty práva v určitých případech aţ likvidační 

charakter. Existují sice zákonem vymezené oblasti, kde je odpovědnost za škodu 

zákonem omezena shora, přesto v drtivé většině případů odpovědnosti za škodu se tyto 

limity neuplatní. Ve většině situací se naopak uplatní odpovědnost za veškerou škodu 

resp. újmu, která byla škůdcem způsobena. Vycházíme-li ze synalagmatické povahy 

většiny závazků, musíme připustit, ţe riziko odpovědnosti za škodu a výše náhrady 

škody je nutně zahrnuto v obsahu závazku tak, ţe čím větší je riziko škody a čím vyšší 

škoda hrozí, tím vyšší bude nutně protiplnění.
2
  

Aniţ bych chtěla sniţovat význam prevenční funkce odpovědnosti za škodu a zásady 

plné reparace, nepovaţuji povinnost hradit vţdy plnou náhradu škody za jediné 

spravedlivé řešení. Koneckonců pohybujeme se v oblasti soukromého práva a je 

nesporné, ţe poškozený se můţe svobodně rozhodnout, ţe své právo vymáhat nebude. 

Otázka vzdání se práva na náhradu škody ještě před porušením povinnosti nebo před 

vznikem škody jde ještě o něco dále, proto je třeba se jí důkladně zabývat. 

Za ideálního právního prostředí by měly mít strany všechnu smluvní svobodu určit si 

obsah smlouvy dle svého uváţení, protoţe právě strany samy vědí, co je pro ně výhodné 

a mohou o to vyjednáváním usilovat. Avšak i mimo ideální právní prostředí obě 

smluvní strany často usilují o vzájemné sníţení rozsahu náhrady škody, coţ dokládá, ţe 

tato moţnost je pro strany z nějakého důvodu výhodná. 

Z ekonomického hlediska můţe být pro obě strany výhodnější výši náhrady škody 

určitým způsobem omezit (v tomto smyslu se jedná o omezení výše náhrady škody 

v ekonomickém slova smyslu – tedy kaţdá úprava smluvních vztahů, která má za 

následek, ţe riziko vzniku škody nebo její výše se sníţí), neboť škoda hrozí sice jenom 

podmíněně, i přesto můţe být tak vysoká nebo pravděpodobná, ţe protiplnění je vyšší, 

                                                 
2
 Tato úvaha vychází z mnou vykonstruovaného „ideálního právního prostředí,“ kterým rozumím takové 

prostředí, ve kterém plně informované strany o stejně silné vyjednávací síle uzavírají smlouvu ve svém 

zájmu, který promítají do obsahu smlouvy v maximální moţné míře, přičemţ na obsah smlouvy nemají 

vliv ţádné jiné zájmy. Současně obsah smlouvy nijak neovlivňuje práva třetích osob a smlouva je 

uzavírána v prostředí nulových transakčních nákladů. 
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neţ dokáţe nebo chce smluvní strana nést. Druhá smluvní strana můţe být naopak 

ochotna ekonomicky rozdělit vzniklou škodu mezi škůdce a sebe samu, neboť ví, ţe 

škoda nemusí vůbec vzniknout a můţe být výhodnější nést ji pro případ, ţe vznikne, neţ 

nést ji vţdy v podobě zvýšené úplaty za riziko bez ohledu na to, zda škoda nakonec 

vznikne či ne. Současně můţe být rozloţená škoda i lépe pojistitelná, neţ škoda celá. 

Nepojistitelnost proti neohraničeně vysoké škodě můţe bez její smluvní limitace vést 

také k záměrnému a umělému udrţování nízkého stavu aktiv subjektů smlouvy tak, aby 

bylo moţné při vzniku vysoké škody vzápětí vstoupit do insolvence a vymanit se 

z příliš vysoké odpovědnosti za škodu. To se týká nejen podnikatelů – právnických 

osob, ale také osob fyzických, ať uţ podnikajících či nepodnikajících.  

Riziko vzniku škody je pravda zčásti přeneseno na druhý smluvní subjekt, který škodu 

nezpůsobil. Děje se tak ovšem s jeho souhlasem, a je tedy s ohledem na princip 

autonomie vůle a zásadu smluvní svobody (o kterých bude pojednáno ještě dále v textu) 

problematické mu toto chování zakazovat. Kromě toho existuje všeobecně uznávaný 

institut, který vede k obdobným výsledkům, smluvní pokuta. 

Absence moţnosti sníţit riziko nebo výši škody by kromě zmíněného efektu sniţování 

aktiv vedla nevyhnutelně také k tomu, ţe mnohé smlouvy by nebyly vůbec uzavřeny. 

Z funkce smluv ve společnosti
3
 je nabíledni, ţe právo by mělo minimalizovat překáţky 

vzniku smluv. 

Tato úvaha se, jak bylo řečeno, týká umělého prostředí. V realitě všedního dne je 

samozřejmě třeba mít na zřeteli například situace, kdy kontraktoři navzájem nemají 

stejně silné postavení nebo schopnosti vyjednávat. Teprve tyto další aspekty, uplatňující 

se v reálném právním prostředí, jsou dle mého názoru schopné vyvolat potřebu 

ingerence práva.  

Nicméně v současné právní úpravě máme tolik sporné ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ
4
, 

které staví smluvní svobodě poměrně zásadní překáţky. Interpretace tohoto ustanovení 

                                                 
3
 K funkci smluv ve společnosti např. BRAUN, Johann. Einführung in die Rechtswissenschaft. 3. Aufl. 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. ISBN 978-316-1494-017, s. 175-176. 
4
 Ustanovení § 574 ObčZ reguluje prominutí dluhu. Odstavec první postuluje: „Věřitel se může 

s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí; tato dohoda musí být uzavřena 
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nebyla s konečnou platností vyřešena ani v obchodním právu před novelou obchodního 

zákoníku, ani na úrovni obecné civilistiky v právu občanském. Zatímco analytici 

obchodního práva snesli mnohé argumenty ve prospěch částečné limitace náhrady 

škody, které přesvědčují postupně i dosavadní odpůrce tohoto názoru, v občanském 

právu tato diskuze téměř chybí. Komentář k občanskému zákoníku se v tomto smyslu 

vyjadřuje pouze takto: „Nelze se platně vzdát majetkových práv, o kterých není známo, 

zda v budoucnu vzniknou, ani těch, která v době uzavření dohody ještě nevznikla (např. 

právo na náhradu škody).“
5
 

Pokud jde tedy o občanské právo, ráda bych ještě před koncem platnosti přispěla do 

diskuze o tomto institutu, mám totiţ za to, ţe přístup k němu uvíznul v kruhu: Příjemci 

norem nevědí, zda je moţné náhradu škody limitovat, proto se o to nesnaţí či tato 

smluvní ustanovení nevymáhají u soudů a právní věda se proto nijak zvlášť nesnaţí 

poskytnout odpověď jinou neţ onu lakonickou větu v Komentáři. 

Přesto věřím, ţe je úkolem právě právní vědy zabývat se otázkami, které jsou doposud 

spíše teoretického rázu, a poskytnout tak vodítko, jak by se mohla daná norma vykládat, 

dojde-li k právnímu sporu. 

                                                                                                                                               
písemně.“ Odstavec druhý je však lex specialis k prvnímu a stanoví, ţe dohoda, kterou se někdo vzdává 

práv, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout, je neplatná. 
5
 ŠVESTKA, Jiří, Jiří SPÁČIL, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 1. 

vyd. Praha: Beck, 2008, xiv, s. 1223- 2293. ISBN 978-80-7400-004-1, s. 1519. 
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2 Právní odpovědnost 

Odpovědnost za škodu je pouze jedním z mnoha druhů odpovědnosti. Jedná se o 

nejdůleţitější druh odpovědnosti soukromoprávní, kam mimo odpovědnosti za škodu 

spadá také odpovědnost za vady a odpovědnost za prodlení. Vedle odpovědnosti 

soukromoprávní stojí odpovědnost veřejnoprávní tradičně rozdělovaná na odpovědnost 

trestní a administrativní. Veřejnoprávní a soukromoprávní odpovědnost se liší svými 

principy i účelem. Je však dobré mít na mysli, ţe toto rozlišení druhů odpovědnosti není 

akceptováno všemi právními řády. Například frankofonní právo chápe trestní 

odpovědnost jako odpovědnost soukromoprávní a anglosaské právo zase neakceptuje 

dualismus veřejného a soukromého práva. I v trestní odpovědnosti pak nacházíme 

principy soukromého práva.
6
 

Odpovědnost, ač je stěţejním pojmem právního systému
7
, není jednotně vykládaným 

pojmem. Vzhledem k tématu práce povaţuji za vhodné podniknout toliko malý exkurz 

do této problematiky s cílem nastínit hlavní pohledy na právní odpovědnost. Ta je 

nepostradatelnou součástí principu fungování práva. Právní normě je vlastní, ţe 

subjekty práva nutí k určitému chování pod hrozbou sankcí. Sankcí rozumíme 

v nejširším slova smyslu normativní určení důsledků porušení dispozice. Pokud je 

důsledkem porušení dispozice vznik nové právní povinnosti, jde o odpovědnost
8
. Jiná 

doktrinální vymezení chápou odpovědnost jako samotnou hrozbu sankcí. V takovém 

případě je odpovědnost obsaţena jiţ v primární povinnosti a poté se „latentní 

odpovědnost aktivizuje“.
9
 

10
 Ačkoliv Irena Pelikánová poukazuje, ţe tyto distinkce 

                                                 
6
 PELIKÁNOVÁ, Irena. Op. cit. sub 6, s. 10. 

7
 PELIKÁNOVÁ, Irena. Op. cit. sub 7. 

8
 Tato teorie je nazývána teorií sankční odpovědnosti. Mezi předními teoretiky chápou takto odpovědnost 

především Marta Knappová (viz KNAPPOVÁ, Marta. Op. cit. sub 9.), Jiří Boguszak (viz BOGUSZAK, 

Jiří, ČAPEK, Jiří. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004, s. 189 an.) a Jiří Švestka 

(ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Cit. sub 31, s. 365 a násl.) nebo Josef Bejček (BEJČEK, Josef. Obecně 

teoretické otázky hospodářsko-právní odpovědnosti. Právník. 1983, č. 6, s. 571 a násl.). 
9
 KNAPPOVÁ, Marta. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. 1. vyd. – Reprint. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003, 319 s. ISBN 80-864-3255-6, s. 212. 
10

 Takto chápe odpovědnost, nazývanou odpovědností aktivní, například Viktor Knapp v KNAPP, Viktor. 

Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 34-064-0177-5, s. 200-202. 
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zřejmě nemají v právní praxi valného významu,
11

 mohou slouţit jako vodítko při 

interpretaci právní normy. 

Je vhodné upozornit, ţe otázku koncepce odpovědnosti nemá vyřešenou ani občanský 

zákoník aktuální, ani nový občanský zákoník. Oba předpisy mluví o odpovědnosti tu ve 

smyslu aktivní odpovědnosti, tu ve smyslu odpovědnosti sankční a často se nelze zbavit 

dojmu, ţe se koncepce blíţí spíše německému Schuld und Haftung. Tato nekoncepčnost 

NOZ
12

 je i vzhledem k době přípravy nového kodexu soukromého práva 

politováníhodná a (neúspěšná) snaha o vyhýbání se pojmu „odpovědnost“ v novém 

kodexu tomu nepomůţe.
13

 

Dále se budu zabývat pouze soukromoprávní odpovědností sankční. Ta vzniká 

porušením dispozice právní normy nebo porušením smlouvy. Zatímco v některých 

právních řádech nemá na odpovědnost vliv, zda byla porušena právní povinnost z právní 

normy či smlouvy, v jiných právních řádech hraje distinkce soukromoprávní 

odpovědnosti na odpovědnost deliktní a odpovědnost smluvní
14

 důleţitou roli.
15

  

Odpovědnost je obligační povinností a jejím pojmovým znakem je vznik nové 

povinnosti vedle, nebo namísto porušené právní povinnosti. Rozhodující právní 

skutečností zakládající vznik odpovědnostní povinnosti je porušení primární právní 

povinnosti. Přesto se dle Ireny Pelikánové můţeme setkat i s odpovědností za škodu 

vzniklou i bez protiprávního jednání
16

, čímţ je zřejmě myšlena mimoodpovědnostní 

povinnost k náhradě škody.  

Na porušení povinnosti je navázána sankce. Knappová chápe sankci jako změnu 

hmotněprávního postavení odpovědného subjektu, ke které došlo porušením primární 

                                                 
11

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 11. 
12

 V podrobnostech PRAŢÁK, Pavel. Má institut právní odpovědnosti v návrhu nového občanského 

zákoníku jasnou koncepci?. Právní rozhledy. 2012, č. 3, 101 a násl. 
13

 V podrobnostech: PELIKÁNOVÁ, Irena. Op. cit. sub 7. 
14

 Resp. na odpovědnost závazkovou a mimozávazkovou; tyto pojmy upřednostňuje jako přesnější např. 

Marta Knapová v KNAPPOVÁ, Marta. Op. cit. sub 9, s. 250. Ve své práci však budu pracovat nadále 

pouze s pojmy deliktní a smluvní odpovědnosti, které povaţuji za vţitější, a proto také srozumitelnější. 
15

 Současná koncepce občanského zákoníku tuto distinkci zcela opomíjí, v obchodních vztazích se však 

odráţí. Naopak v právu německém je reţim smluvní odpovědnosti od reţimu odpovědnosti deliktní 

zřetelně oddělen. Rozdíl mezi porušením smlouvy a porušením zákona reflektuje také  nový občanský 

zákoník (dále „NOZ“). Otázce se budu věnovat podrobněji v kapitole 3.2. 
16

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 12.  
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povinnosti. Tato změna nese zhoršení postavení povinného subjektu, a to změnou 

primární právní povinnosti, vznikem nové povinnosti, přechodem nahodilé zkázy, ztráty 

a poškození věci, neplatností právního úkonu a ztrátou práva.
17

 
18

 
19

 Prosté trvání 

povinnosti nebo vynucení splnění povinnosti není v tomto chápání sankcí.
20

  

Základním prvkem odpovědnosti je protiprávnost, ačkoliv v některých případech 

vznikají následky odpovědnosti resp. kvazi odpovědnosti bez předpokladu 

protiprávnosti. Zohledněním této skutečnosti je rozlišení mezi odpovědností za škodu a 

povinností k náhradě škody. Povinnost k náhradě škody není s předpoklady vzniku 

odpovědnosti nutně spjata.
21

 Dalším předpokladem odpovědnosti můţe být zavinění. 

Z hlediska zavinění rozlišujeme odpovědnost subjektivní (za zavinění) a objektivní (bez 

ohledu na zavinění). Principielně je zavinění ke vzniku odpovědnosti vyţadováno, 

existují však také případy odpovědnosti vznikající bez zavinění. Tato odpovědnost 

vychází z teorie rizika.
22

  

Zavinění se v soukromém právu presumuje; škůdce tak domněnku zavinění musí 

vyvrátit.
23

 Závěrem obecného pojednání o právní odpovědnosti bych ještě ráda zmínila 

spor o bezdůvodné obohacení, totiţ zda je či není formou občanskoprávní odpovědnosti. 

Postupně jsou překonávány názory, které povaţují závazkový vztah z bezdůvodného 

obohacení za odpovědnost a zdá se, ţe se většinový názor ukotvil v závěru, ţe 

povinnost vydat bezdůvodné obohacení není odpovědností, neboť chybí vazba na 

protiprávní jednání.
24

  

                                                 
17

 KNAPPOVÁ, Marta. Op. cit. sub 9, s. 12. 
18

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 13. 
19

 BOGUSZAK, Jiří a Jiří ČAPEK. Teorie práva. Praha: Codex Bohemia, 1999. Vydání z roku 2003 však 

jiţ určité případy neplatnosti povaţuje nikoli za sankci, ale za jiný právní následek, viz BOGUSZAK, Jiří 

a Jiří ČAPEK. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2003. V roce 2004 je jiţ neplatnost vypuštěna 

zcela, viz BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI 

Publishing, 2004, 347 s. ISBN 80-85963-38-8x, s. 192. 
20

 KNAPPOVÁ, Marta, op. cit. sub 9, s. 233. 
21

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 17. 
22

 K teorii rizika více např. v PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 2, s. 18-19. 
23

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 17-18. 
24

 Současný občanský zákoník jen přilévá do ohně disputacím, kdyţ např. část šestá nese název 

„Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení.“ Marta Knapová řadí závazkový vztah 

z bezdůvodného obohacení pod odpovědnost v KNAPPOVÁ, Marta. Op. cit. sub 9, s. 256. Irena 

Pelikánová v op. cit. sub 2, s. 19 zdůrazňuje absenci protiprávního jednání a své opačné tvrzení podkládá 

rozhodnutím Soudního dvora EU v případu Masdar (Rozhodnutí velkého senátu Soudního dvora EU z 16. 

Prosince 2008 ve věci C-47/07 P, Masdar (UK) Ltd. v. Komise, bod. 49).  



 

 

10 

 

 

3 Odpovědnost za škodu 

Jak jiţ bylo řečeno, odpovědnost za škodu je hlavní soukromoprávní odpovědností.
25

 

Její ustanovení jsou také povaţována za obecná ustanovení o soukromoprávní 

odpovědnosti.
26

 Náhrada škody je mimo jiné i zbraní proti veřejné moci, kdy 

protiprávním veřejnoprávním jednáním můţe vzniknout škoda; odpovědnost za takovou 

škodu je přesto odpovědností soukromoprávní a náhrada škody tak plní funkci 

„subsidiární univerzální sankce, ale také nástroje k překlenutí všemoţných mezer 

v právní ochraně.“
27

 Náhrada škody především vyrovnává právní cestou negativní 

majetkové dopady protiprávního chování, ale v čím dál větší míře umoţňuje právo také 

náhradu újmy nemajetkové. Pojem náhrada škody tak poněkud ustupuje do pozadí a 

ústředním pojmem se více a více stává „náhrada újmy“.
28

 

Odpovědnost za škodu je nedílně spojena s protiprávností a jejími právními důsledky. 

Protiprávnost spatřuje Irena Pelikánová v porušení konkrétní právní povinnosti či 

v samotném zaviněném způsobení škody jinému, jeţ odporuje obecnému právnímu 

zákazu působit jinému škodu.
29

 Zatímco v prvním případě je škoda následkem 

protiprávního jednání, v druhém případě je protiprávní jednání nerozlučně spjato se 

vznikem škody a nebýt škody, nelze ani hovořit o protiprávním jednání.
30

  

3.1 Funkce odpovědnosti za škodu 

Má-li právo poskytovat ochranu jednotlivci, a to jak z hlediska jeho fyzické integrity, 

tak z hlediska majetkových poměrů, je zakotvení odpovědnosti za škodu v právním řádu 

podmínkou zcela nezbytnou. Česká právní úprava klade vysoký důraz na prevenci škod, 

                                                 
25

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 30. 
26

 Tamtéţ, s. 30. 
27

 Tamtéţ, s. 30. 
28

 Důkazem budiţ i nový občanský zákoník, který v rubrice „Závazky z deliktů“ uvádí Díl 1., nazvaný 

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Těchto tendencí si v právu odpovědnosti za škodu všímá 

PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 31. Jiří Švestka navrhuje řešit problém legislativním rozšířením 

pojmu škoda tak, ţe by zahrnovala škodu na majetku, i škodu nemajetkovou (Švestka, Jiří in ŠVESTKA, 

Jiří a Jan DVOŘÁK. Cit. sub 31, s. 366). Povaţuji obě řešení za funkční, nicméně i vzhledem k tomu, ţe 

nový občanský zákoník rozlišuje majetkovou újmu, kterou pojmenovává opět škoda a újmu 

nemajetkovou, budu se (i přes evropské trendy) drţet dosavadního pojmosloví, kdy pod pojem škoda není 

moţné zahrnout i újmu nemajetkovou. 
29

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 31. 
30

 Tamtéţ, s. 31. 
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kdyţ vychází z teze, ţe je jednodušší a efektivnější škodám předcházet, neţ je následně 

nahrazovat.
31

 Tento závěr můţe zhoršovat postavení jednotlivců, kteří by sami o sobě 

na předcházení konkrétní škody ani neměli zájem, ale má význam pro celospolečenskou 

minimalizaci škod a účinnější ochranu práv jednotlivce. Dle Ireny Pelikánové česká 

úprava prevence škod inspirovala i některé zahraniční občanskoprávní úpravy, kdyţ i čl. 

2 : 104 Principů evropského deliktního práva (dále „PETL“) a čl. VI. – 1 : 101 Návrhu 

společného referenčního rámce (dále „DCFR“) toto pojetí akcentují.
32

 

Nicméně primární funkcí odpovědnosti za škodu je znovunastolení majetkové 

rovnováhy poškozeného po protiprávním chování škůdce do stavu, v jakém by 

poškozený byl, kdyby k protiprávní události nedošlo (reparační funkce).
33

 S nadsázkou 

se dá říci, ţe kdyţ jde o vztahy z odpovědnosti za škodu, není ţádných vítězů. Josef 

Bejček zdůrazňuje, ţe vznikla-li škoda, obvykle jiţ nemůţe být odstraněna. Nestává se, 

ţe by škůdce toliko získal něčeho na úkor poškozeného a při uplatnění náhrady škody 

by tento prospěch poškozenému vrátil. Často škůdce nezíská protiprávním jednáním 

nic, nebo jen zlomek toho, co svým jednáním upřel poškozenému. Škoda tak je 

z celospolečenského hlediska ztrátou
34

 a právo určuje pravidla pro zjištění, jak vysoká 

ztráta vznikla a kdo by ji měl ve svém důsledku nést. 

3.2 Smluvní a deliktní odpovědnost 

Na rozlišování mezi druhy porušené primární právní povinnosti je postaveno rozlišení 

odpovědnosti smluvní a deliktní. V případě porušení povinnosti ze smlouvy hovoříme 

o smluvní nebo kontraktní odpovědnosti, při porušení jiné právní povinnosti jde pak 

o odpovědnost deliktní, mimosmluvní. Odpovědnost za vady a za prodlení jsou 

pojmově odpovědností kontraktní.
35

 S odpovědností za škodu je to sloţitější. 

                                                 
31

 Švestka, Jiří in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 459 s. ISBN 978-807-3574-680, s. 366. 
32

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK, op. cit. sub 23, s. 366. 
33

 BEJČEK, Josef. Ekonomicko-právní souvislosti odpovědnosti za škodu. In: TICHÝ, Luboš. Soukromé 

vymáhání kartelového práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva Rozkotová, 2009, s. 45. 

ISBN 978-80904209-5-3., podobně PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 2, s. 31. 
34

 BEJČEK, Josef, op. cit. sub 18, s. 45. 
35

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 32. 
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3.2.1 Význam rozlišení 

Význam takového rozlišení můţe být v různých právních řádech různě intenzivní. 

V některých právních řádech se oba reţimy liší především částečnou či úplnou 

dispozitivností smluvní odpovědnosti a kogentností odpovědnosti deliktní
36

, v jiných 

má rozlišení význam pro intenzitu následků porušení právní povinnosti, někde naopak 

vůbec nehraje roli, jaká povinnost byla porušena.  

Německé občanské právo například vychází z uţšího vztahu mezi účastníky smlouvy, 

kterým ukládá povinnost brát ohled na práva, majetek a zájmy druhé strany.
37

 Nedostání 

tomuto poţadavku tak můţe vést k smluvní odpovědnosti za škodu i v případech, ve 

kterých by zákonná odpovědnost za škodu při absenci závazkového vztahu mezi 

stranami vůbec nevznikla.
38

 Povaţuji také za vhodné zdůraznit, ţe německé právo 

obsahuje kvazikontraktní institut „culpa in contrahendo,“ na základě kterého vzniká 

smluvní vztah s těmi obecnými povinnostmi smluvních stran, které jsem zmínila výše, 

jiţ před uzavřením smlouvy, ale také v případě, ţe smlouva nebyla nakonec uzavřena 

vůbec.
39

  

Nový občanský zákoník sice také předsmluvní odpovědnost upravuje
40

, ovšem na rozdíl 

od německého občanského zákoníku (dále „BGB“) nestanoví, ţe mezi stranami vznikne 

za daných okolností (typicky zahájení jednání o smlouvě) závazkový vztah, jde tedy jen 

o specifický druh odpovědnosti deliktní. 

V českém právu je zatím význam rozlišení velice malý,
41

 coţ je patrně i příčinou toho, 

ţe mnohé základní učební texty se touto otázkou zabývají spíše povšechně.
42

 Význam 

                                                 
36

 PELIKÁNOVÁ, Irena. Op. cit. sub 6, s. 33. 
37

 Srov. § 241 odst. 2 BGB. 
38

 V německém právu neexistuje obecně stanovená prevenční povinnost, jako je tomu v § 415 ObčZ. 

Ustanovení § 823 BGB pak chrání absolutní práva před protiprávním narušením. „Základní myšlenkou 

deliktního práva je odpovědnost za bezpráví. Zpravidla je tak třeba pro vznik deliktní odpovědnosti dvou 

základních prvků: protiprávnosti a zavinění.“ Protiprávnost však zpravidla (s výjimkou okolností 

vylučujících protiprávnost) vyplývá z porušení práva nebo ze škody na majetku. (LEIPOLD, Dieter. BGB 

I: Einführung und allgemeiner Teil: ein Lehrbuch mit Fällen und Kontrollfragen. 4., neubearb. Aufl. 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2007. ISBN 31-614-9169-6, s. 85-86). Dá se říci, ţe určitá forma prevenční 

povinnosti stíhá v německém právu aţ účastníky smluvního vztahu, coţ je také skutečný význam 

rozlišování smluvní a deliktní odpovědnosti v německém právu. 
39

 Viz § 311 odst. 2 ve spojení s § 241 odst. 2 a § 280 odst. 1 BGB. 
40

 Srov. § 1728-1730. 
41

 Srov. PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 34. 
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má však rozlišení nepochybně pro práva třetích osob na náhradu škody. Nový občanský 

zákoník však rozlišuje mezi porušením dobrých mravů, porušením zákona a porušením 

smluvní povinnosti, čímţ se vrací k dualitě civilněprávního deliktu, porušení dobrých 

mravů a porušení zákona má za důsledek odpovědnost mimosmluvní (deliktní), zatímco 

porušení smlouvy přináší odpovědnost smluvní. Při porušení zákona musí přitom být 

zasáhnuto do absolutního práva poškozeného či do jiného jeho práva, které bylo 

stanoveno na ochranu takového práva, čímţ se velmi blíţí pojetí německého 

občanského zákoníku.
43

 

Pro smluvní limitaci náhrady škody má význam domyslet důsledky rozlišení 

odpovědnosti smluvní a mimosmluvní. 

3.2.1.1 Souběh obou odpovědností 

Otázka moţnosti souběhu obou druhů odpovědnosti se můţe jevit jako příliš 

akademická, ale není tomu tak. Představme si případ, kdy vznikla smluvní odpovědnost 

za škodu. Znamená to, ţe deliktní odpovědnost je v rozsahu existence odpovědnosti 

smluvní negována a v tomto rozsahu se uplatní pouze odpovědnost smluvní? Nebo je to 

naopak? Nebo se odpovědnost smluvní s odpovědností deliktní nevylučují a je tak na 

poškozeném, z kterého důvodu se bude domáhat náhrady škody? 

Není jasné, jak se k otázce souběhu odpovědností staví nový občanský zákoník, 

odpověď tak zřejmě bude muset poskytnout aţ judikatura. Vyřešení otázky má přitom 

významné důsledky pro moţnost limitovat náhradu škody. Pokud by tomu bylo tak, ţe 

odpovědnost deliktní a kontraktní mohou existovat vedle sebe, znamenalo by to, ţe 

pokud by si strany smluvily limitaci výše náhrady škody z porušení smlouvy, mohl by 

potenciální škůdce mít pocit, ţe je v bezpečí, neboť i kdyby nějaká škoda vznikla, jemu 

nehrozí nijak závratná výše náhrady. Ale chyba lávky, poškozený má k dispozici ještě 

deliktní odpovědnost za škodu. Najednou, jsou-li náleţitě splněny poţadavky zákona 

pro deliktní odpovědnost, nemá škůdce jisto nic a odpovídá za celou škodu z deliktu. 

V německém právním řádu si sice smluvní a deliktní odpovědnost konkurují, tj. existují 

                                                                                                                                               
42

 Za všechny lze jmenovat ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Op. cit. sub 58, Josef BEJČEK, Karel 

ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Cit. sub 63, s. 89. Podrobnější výklad podává Irena Pelikánová in 

PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 32-44.  
43

 Srov. § 823 BGB. 
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vedle sebe a je na poškozeném, z kterého důvodu se bude náhrady škody domáhat, 

nicméně smluví-li si strany ve smlouvě omezení odpovědnosti, promítá se to 

odpovídajícím způsobem i do odpovědnosti deliktní.
44

 

Existuje způsob, jak toto nebezpečí zmírnit či zcela odstranit? Jednoduché, dalo by se 

říci: Smluvme si, ţe limitujeme i deliktní odpovědnost za škodu. Tím se dostáváme 

k druhému praktickému problému. 

3.2.1.2 Mimosmluvní odpovědnost a její  limitace  

Lze smluvně limitovat pouze smluvní odpovědnost za škodu, nebo je moţné smlouvou 

limitovat i odpovědnost deliktní? 

Domnívám se, ţe v případě, ţe by bylo moţné dovodit souběh obou druhů odpovědnosti 

za škodu, mělo by být v českém právu moţné limitovat oba druhy obdobně. Irena 

Pelikánová však říká, ţe deliktní odpovědnost musí být uţ z povahy kogentní.
45

 

Následně však připouští moţnost předchozího smluvního vyloučení deliktní 

odpovědnosti,
46

 na kterou ostatně reaguje i čl. VI.-5:401 DCFR, který stanoví, ţe 

deliktní odpovědnost můţe být omezena či vyloučena s výjimkou v tomto článku 

uvedených případů, jako je např. úmyslně způsobená škoda.  Mám za to, ţe v případě 

souběhu je vhodné připustit moţnost limitovat deliktní odpovědnost za škodu za 

stejných podmínek jako odpovědnost kontraktní, dojdeme-li k závěru, ţe smluvní 

limitace náhrady škody je přípustná.  

Je tedy vhodné při limitaci výše náhrady škody postavit najisto, ţe smluvní strany mají 

v úmyslu limitovat jak odpovědnost smluvní, tak deliktní a vyhnout se tak moţnému 

nechtěnému souběhu odpovědností. 

V takovém případě by nebyl význam rozlišení smluvní a deliktní odpovědnosti 

v českém právu určující pro limitaci výše náhrady škody. Avšak vzhledem k tomu, ţe 

současný obchodní zákoník mezi těmito dvěma druhy odpovědnosti nerozlišoval, je 

vhodné toto rozlišení uchopit a mít se na pozoru před výklady, které by umoţnily 

                                                 
44

 FALK, Ulrich. Stichpunkte zur Anspruchskonkurrenz zwischen Vertragsrecht und Deliktsrecht. In: 

Jura.uni-mannheim.de [online]. 2012 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://falk.jura.uni-

mannheim.de/mat_fs_12/Examenskurs_2.doc 
45

 PELIKÁNOVÁ, Irena. Op. cit. sub 6, s. 33. 
46

 Tamtéţ, s. 34. 
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souběh obou druhů odpovědnosti a současně neumoţnily limitovat odpovědnost 

deliktní.  

3.2.2 Souběh odpovědností 

Rozlišení odpovědnosti smluvní a deliktní není vţdy jednoduché, existuje-li mezi 

dvěma osobami smluvní vztah. Je-li porušena povinnost ze smlouvy nebo z ustanovení 

zákona aplikovatelných na tento smluvní vztah, nastupuje zde přirozeně smluvní 

odpovědnost.  

Otázkou je, kde je hranice mezi smluvní a deliktní odpovědností a zda se tyto 

odpovědnosti mohou prolínat. Je-li porušena povinnost, která vyplývá ze samotné 

smlouvy nebo z ustanovení zákona aplikovatelných na daný smluvní vztah, půjde o 

odpovědnost kontraktní. Je sporné, zda by mohlo jít současně za naplnění předpokladů 

o odpovědnost deliktní. Pokud však škoda se smluvním vztahem škůdce a poškozeného 

nesouvisí, pak vzniká odpovědnost pouze deliktní.  

Tak pokud pokrývač při zastřešování poškodí trámy, je tato škoda natolik spjata 

s existencí smluvního vztahu, že musí jít o odpovědnost smluvní (a případně i deliktní). 

Oproti tomu pokud tento pokrývač bydlí naproti domu, který pokrývá, a při hře se svým 

synem poškodí okenní tabulku špatně nahraným míčem, není důvod se domnívat, že by 

existující smluvní vztah měl takový dosah, aby odpovědnost za škodu byla kontraktní. 

Tento všeobecný závěr však můţe být usměrněn pozitivním právem. V případě 

německého právního řádu by oba příklady zakládaly pravděpodobně odpovědnost 

smluvní, a to kvůli povinnostem vyplývajícím z § 241 odst. 2 BGB. V české právní 

úpravě ţádnou specifickou povinnost vázanou na smluvní vztah nenacházíme, a to ani 

před rekodifikací, ani po ní. 

Mám za to, ţe je třeba dbát na důsledné oddělení smluvní a deliktní odpovědnosti. Při 

překrývání by pak měla dostat přednost odpovědnost smluvní, s výjimkou případů, kde 

by to bylo krajně nespravedlivé. V Německu se oba druhy odpovědnosti mohou prolínat 

a smluvní odpovědnost bude sahat pravidelně dál neţ v českém právním prostředí 

vzhledem k povinnosti stran závazkového vztahu dbát na zájmy druhého; porušení této 

povinnosti přináší smluvní odpovědnost. Poškozenému je navíc v případě naplnění 
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podmínek otevřena cesta domáhat se náhrady škody přes deliktní odpovědnost i 

v případě, ţe jsou naplněny předpoklady vzniku odpovědnosti smluvní, jejíţ kritéria 

jsou ostatně pro poškozeného v zásadě výhodnější.
47

 

                                                 
47

 FALK, Ulrich. Op. cit. sub 44. 
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4 Odpovědnost za škodu v českém právním řádu 

Odpovědnost za škodu je reglementována jak v občanském, tak i obchodním zákoníku, 

a to při zachování subsidiarity občanského zákoníku. Po vstupu nového občanského 

zákoníku v účinnost bude odpovědnost za škodu – označovaná jiţ pouze za „povinnost 

nahradit škodu“ upravena pro všechny vztahy novým občanským zákoníkem, coţ podle 

všeho povede k snadnějšímu výkladu jednotlivých norem. 

4.1 Střet dvou právních úprav 

V české právní úpravě je odpovědnost za škodu podle občanského a odpovědnost za 

škodu podle obchodního zákoníku upravena poměrně samostatně,
48

 přičemţ občanský 

zákoník si zachovává subsidiaritu vůči obchodnímu.
49

 V důsledku relativně 

samostatných úprav odpovědnosti za škodu dle občanského a dle obchodního zákoníku 

je zásadní ujasnit si, kterým zákoníkem se ta která odpovědnost bude řídit. 

Základním východiskem je princip subsidiarity občanského zákoníku
50

, jehoţ aplikace 

by se mohla jevit jednoduše, kdyby občanský zákoník neobsahoval i zvláštní úpravu 

odpovědnosti za škodu. Za této konstelace způsobuje aplikační potíţe otázka, zda má 

přednost obecná norma speciálního obchodního zákoníku, nebo speciální norma 

subsidiárního občanského zákoníku.
51

  

Výkladové nejasnosti jsou natolik závaţné, ţe brání v poznání práva i odborníkovi, 

natoţ laikovi. Vzhledem k malému či vůbec ţádnému opodstatnění odborná veřejnost 

jiţ dlouhodobě usiluje o sjednocení odpovědnosti za škodu do jednoho předpisu.
52

 

                                                 
48

 V občanském zákoníku jde o část šestou, v obchodním zákoníku je úprava poněkud roztříštěnější, ale 

hlavní těţiště odpovědnosti za škodu nacházíme v § 373-386 ObchZ, tedy v obecných ustanoveních třetí 

části.  
49

 Pracovněprávní úpravu odpovědnosti za škodu ponechám v této práci zcela stranou. 
50

  Srov. ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ. 
51

 V podrobnostech např. BEJČEK, Josef. Nad interpretačními úskalími odpovědosti za škodu v 

obchodních vztazích. Právní rozhledy. 2000, č. 9. 
52

 ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. dopl. a 

přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, xi, 159 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-807-4003-936, 

s. 3.; BEJČEK, Josef. Op. cit. sub 51, s. 373; Obdobně i Jiří Švestka in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. 

Cit. sub 58 s. 375-376. a Irena Pelikánová in PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: 

(s přihlédnutím k evropskému právu). 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2004, 574 s. ISBN 80-735-

7010-6. 
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Tomuto volání vychází vstříc nový občanský zákoník sjednocenou úpravou povinnosti 

náhrady škody. 

Zůstaňme však ještě u nyní účinných právních předpisů.  

Obchodní zákoník bude směrodatný pro odpovědnost za škodu v případě, ţe škoda je 

způsobena porušením povinností ze závazkového vztahu vzniklého podle obchodního 

zákoníku.
53

 Ustanovení § 757 ObchZ dále rozšiřuje působnost obchodněprávních norem 

pro případ porušení povinnosti stanovených obchodním zákoníkem, čímţ dochází 

k aplikaci kontraktní odpovědnosti za škodu i na odpovědnost deliktní (mimosmluvní) a 

je otázkou, zda na deliktní odpovědnost aplikovat všechny normy odpovědnosti 

kontraktní, či zda vyloučit z aplikace normy, které úzce souvisí s kontraktní povahou 

odpovědnosti.
54

 

Toto zákonné ukotvení bylo však ještě judikatorně rozšířeno, kdyţ Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí ze dne 1. 6. 2010 sp. zn. 32 Cdo 2436/2009 rozšířil výklad § 261 

odst. 1 ObchZ tak, ţe takovými vztahy jsou i vztahy ze způsobené škody mezi 

podnikateli, týkají-li se jejich podnikatelské činnosti. Není tak rozhodné, zda je 

konkrétní úprava obsaţena v obchodním zákoníku, ale zda jde o vztahy, které se týkají 

podnikatelské činnosti subjektů.  

Znamená to, v rozporu s dosavadními závěry doktríny
55

, ţe obecná prevenční povinnost 

stanovená v § 415 ObčZ podléhá odpovědnosti dle obchodního zákoníku, pokud je u 

podnikatelů naplněno ustanovení § 261 odst. 1 nebo odst. 2 ObchZ. 

Pokud je však účastníkem obchodněprávního vztahu nepodnikatel, nese tento účastník 

dle § 262 ObchZ odpovědnost v reţimu občanského zákoníku.  

Stát, samosprávná územní jednotka a státní organizace nejsou dle § 2 odst. 2 ObchZ 

podnikateli, proto tyto subjekty odpovídají za škodu v reţimu občanského zákoníku; to 

je poněkud paradoxní konstelace, kdyţ jejich závazkové vztahy týkající se 

                                                 
53

 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 3. 
54

 Jako poţadavek předvídatelnosti škody. 
55

 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 4. 
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zabezpečování veřejných potřeb podléhají dle § 261 odst. 2 ObchZ ze zákona úpravě 

obchodněprávní. 

Mísení obou právních reţimů u nepodnikatelů činí aplikační potíţe u smíšených 

instrumentů, jakým je smluvní pokuta. Ta je sice řazena systematicky mezi zajišťovací 

instrumenty, takţe by měla být aplikována obchodněprávní úprava, má však úzkou 

návaznost na náhradu škody, coţ svědčí úpravě občanskoprávní.
56

  

4.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

Pro rozsah odpovědnosti za škodu a jejich smluvní limitaci jsou předpoklady vzniku 

odpovědnosti důleţitým faktorem. Znalost těchto předpokladů, pakliţe ustanovení o 

nich jsou dispozitivní, otevírá dveře limitaci náhrady škody. Platné smluvní omezení 

samotných předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu má v konkrétních případech 

dopad na rozsah náhrady škody, resp. na to, zda vůbec povinnost hradit škodu vznikne. 

V české doktríně jsou všeobecně akceptovány následující předpoklady vzniku 

odpovědnosti za škodu: protiprávní jednání, škoda, příčinná souvislost mezi 

protiprávním jednáním a vznikem škody, zavinění (pouze v občanském právu) a 

v obchodním právu také v zásadě předvídatelnost.
57

  

4.2.1 Protiprávní jednání 

Porušení povinnosti předpokládá, ţe ten, kdo je k něčemu povinen, se chová jinak neţ 

v souladu se svou povinností. Toto chování můţe mít komisivní či omisivní povahu: 

tedy subjekt se buďto chová jinak, neţ měl, nebo se nezachová tak, jako měl. Porušení 

povinnosti přichází v úvahu i tehdy, není-li povinnost porušena přímo, ale i v případě, 

ţe chování obchází normu chování nebo její účel a smysl; protiprávní je také chování 

v rozporu s dobrými mravy.
58

 Protiprávní jednání je objektivním stavem, který se 

posuzuje zvlášť od otázky zavinění toho, kdo povinnost porušil.  

                                                 
56

 V podrobnostech ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 4. 
57

 PELIKÁNOVÁ, Irena, op. cit. sub 6, s. 51. 
58

 ŠVESTKA Jiří in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 5., 

jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 550 s. ISBN 9788073574734 s. 

387-388. 
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Poţadavek protiprávnosti je v občanském zákoníku ukotven v § 420 odst. 1 ObčZ, který 

postuluje: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“ 

Významným zdrojem právních povinností je v tomto ohledu ustanovení § 415 ObčZ, 

které činí protiprávním kaţdé jednání, při které si subjekt nepočínal tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. 

Ustanovení § 415 ObčZ uvaluje na kaţdý subjekt rozsáhlé povinnosti, kdyţ mu ukládá 

povinnost „počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám“.  

Nový občanský zákoník zvlášť stanoví povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

dobrých mravů, porušením zákona a porušením smluvní povinnosti
59

. Obecnou 

prevenční povinnost přitom poněkud zmírňuje, kdyţ stanoví v § 2900 NOZ: „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.“ Prevenční povinnost doplňuje ještě § 2901 NOZ, který stanoví 

povinnost zakročit na ochranu jiného ve speciálních případech. Na rozdíl od současné 

široké prevenční povinnosti, která poţaduje v zásadě činit vše pro to, aby nedocházelo 

ke škodám (tedy nejen nekonat, ale také konat), je tedy v NOZ stanovena obecná 

povinnost neškodit při svém konání spolu se zvláštní povinností za určitých podmínek 

na ochranu jiného i zakročit. 

Porušení smluvní povinnosti můţe však být protiprávní i ve vztahu k poškozeném, který 

není účastníkem smlouvy.
60

 Tento závěr vychází z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 29. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1417/2006, z kritiky na něj navazující a z následného 3. 

odborného sympozia NS, kde bylo rozhodnutí korigováno do výsledné výše uvedené 

věty. Původní rozhodnutí totiţ postulovalo, ţe „porušení smluvní povinnosti je 

protiprávní i ve vztahu k poškozenému, který není účastníkem smlouvy“.
61

  

                                                 
59

 Srov. ustanovení § 2909, 2910 a 2913 NOZ. 
60

 LASÁK, Jan. Záznam z 3. odborného symposia Nejvyššího soudu ČR. In: [online]. [cit. 2013-10-27]. 

Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2010/01/zaznam-z-3-odborneho-symposia.html. 
61

 Takový všeobecný závěr by dále rozmělňoval rozdíl mezi odpovědností kontraktní a deliktní a 

porušoval princip relativních práv ze smlouvy, kdyţ kdokoliv by se mohl odvolávat na povinnost 

stanovenou ve smlouvě, ačkoliv on sám nebyl smluvní stranou a smlouva neměla ani v úmyslu tento 

subjekt stanovenou povinností chránit.  



 

 

21 

 

 

Existují však okolnosti, kdy jinak protiprávní chování je povaţováno za chování po 

právu. Tyto okolnosti nazýváme okolnosti vylučující protiprávnost a patří mezi ně: 

plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva, svépomoc, jednání v nutné 

obraně, jednání v krajní nouzi, svolení poškozeného a přípustné riziko.
62

 

V obchodním zákoníku jsou zakotveny další okolnosti vylučující protiprávnost, a to 

v dispozitivním § 374 ObchZ. Jsou pouţitelné jak pro smluvní, tak deliktní odpovědnost 

za škodu. Tyto předpoklady mají obecnou platnost, pro jednotlivé smluvní typy však 

mohou být stanoveny podmínky odchylné.
63

 Podmínka neexistence okolností 

vylučujících protiprávnost dále změkčuje objektivní odpovědnost za škodu podle 

obchodního zákoníku.
64

 

Protiprávnost (na rozdíl od zavinění) musí být poškozeným vţdy prokázána, zatímco 

naplnění podmínek okolností vylučujících protiprávnost musí prokázat škůdce, chce-li 

se exkulpovat.  

4.2.2 Škoda 

Zcela přirozeným předpokladem odpovědnosti za škodu je samotný vznik škody. Škodu 

současný občanský zákoník nedefinuje, teorie však za ni povaţuje „každou majetkovou 

(materiální – hmotnou) újmu (ztrátu), kterou lze objektivně vyjádřit (vyčíslit) obecným 

ekvivalentem, tj. penězi.“
65

 Nemateriální újma v pojmu škoda není zahrnuta a 

odškodňuje se jen v případech zvlášť stanovených zákonem.  

Jde o velmi restriktivní pojetí, které je zřejmě pozůstatkem autoritativního období. 

Škoda ve starším  obecném občanském zákoníku (dále „OOZ“) byla pojmem širším, 

§ 1293 OOZ postuluje: „Škodou se nazývá každá újma, která byla někomu způsobena 

na jmění, právech nebo jeho osobě.“ Přesto však byla škoda interpretována 

systematickou metodou pouze jako „majetková újma“.
66

 Zákon pak přímo přiznával 
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 ŠVESTKA Jiří in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Op. cit. sub 58, s. 391-398. 
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 BEJČEK, Josef in Josef BEJČEK, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní 

závazky. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-337-0, s. 

110. 
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 Tamtéţ, s. 111. 
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 ŠVESTKA Jiří in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Op. cit. sub 58, s. 399. 
66

 S tímto závěrem systematické interpretace trefně polemizuje Irena Pelikánová in PELIKÁNOVÁ, 

Irena, op. cit. sub 6, s. 146. 
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právo na hmotné zadostiučinění v několika případech (v bolestném
67

, v ceně zvláštní 

obliby
68

). V praxi byly uznávány i další případy pro náhradu nehmotné újmy; v jiných 

případech však moţnost náhrady připuštěna nebyla s mravním argumentem, ţe „některé 

hodnoty nelze penězi vyvážiti,“ proto nemohla být poskytnuta např. náhrada za 

pokořenou čest. A to i přes současně uváděný argument z francouzské doktríny a praxe, 

totiţ ţe „nemá peníz býti reparací a kompensací, t.j. nemá se jím nahraditi citové 

pokoření, ale penízem se má umožniti citové obveselení.“ I přesto nacházíme tendence 

k nahrazování také dalších druhů nemateriálních újem.
69

 

Nový občanský zákoník v ostrém rozlišení škody a nemajetkové újmy pokračuje, kdyţ 

v odstavci prvním § 2894 NOZ stanoví: „Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje 

vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“ Nemajetková újma se nahrazuje 

pouze, je-li to výslovně ujednáno nebo stanoví-li to zvlášť zákon.
70

 V pojetí, dle kterého 

se nehradí kaţdá nemajetková újma, ale jen zvlášť stanovené případy nemajetkové újmy 

tak NOZ pokračuje, ovšem takto zvlášť stanovené případy jsou pojaty zřejmě 

dostatečně široce. 

Nenaplnila se tím však očekávání, dle kterých se nový občanský zákoník vydá cestou 

Zásad evropského deliktního práva čl. 2 : 101 PETL i čl. VI. 2 : 101 DCFR a bude 

pojímat škodu šířeji ve smyslu jak majetkové, tak nemajetkové újmy;
71

 a to přesto, ţe se 

NOZ v otázce náhrady škody dle důvodové zprávy k těmto počinům hlásí. Jediným 

důvodem odklonu od tohoto evropského trendu se tak dle aktualizované důvodové 

zprávy zdá být odkaz na zdejší tradici. 

Vodítkem pro určování výše škody je hypotéza rozdílu (Differenzhypothese) od 

Friedricha Mommsena. Ta postuluje, ţe škoda můţe být určena porovnáním dvou 

majetkových stavů: majetkového stavu, který vznikl na základě škodné události a 

majetkového stavu, který by za stejných okolností vznikl, kdyby ke škodné události 
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 Srov. § 1325 OOZ. 
68

 Srov. § 1331 OOZ. 
69

 Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi. Reprint původního vydání. Editor František Rouček, Jaromír Sedláček. Praha: 

ASPI publishing, 2002, 1192 s. Komentáře velkých zákonů československých, Sv. 1. ISBN 80-859-6360-

4, s. 672. 
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 Srov. ustanovení § 2894 odst. 2 NOZ.  
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 ŠVESTKA Jiří in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Op. cit. sub 58, s. 399. 
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nedošlo.
72

 Hypotéza rozdílu našla svůj zákonný odraz v ustanovení 

§ 249 odst. 1 BGB,
73

 v platném právu ji můţeme s určitou dávkou fantazie spatřovat 

nanejvýš v ustanoveních, dle kterých se nahrazuje skutečná škoda a ušlý zisk.
74

 Ať jiţ 

zákonem zakotvena či ne, hypotéza rozdílu se v českém právním řádu bezpochyby 

přirozeně uplatňuje.  

Škodou je jiţ tradičně tzv. škoda skutečná (damnum emergens) a ušlý zisk (lucrum 

cessans).
75

 Skutečná škoda a ušlý zisk jsou na sobě při uplatňování nároku vzájemně 

nezávislé, existence jedné z nich není podmínkou vzniku druhé.
76

  

4.2.2.1 Škoda skutečná 

Skutečnou škodou je zmenšení majetku poškozeného oproti stavu před událostí, která 

škodu způsobila. Škoda je napravitelná naturální restitucí nebo poskytnutím 

majetkového plnění, které odpovídá výši škody.
77

 Jednotlivými formami skutečné škody 

jsou: škoda na věci, náklady vynaloţené poškozeným v důsledku škodné události, 

marně vynaloţené náklady a ztráta majetkových práv.
78

  

Vymahatelnou škodou však bude pouze taková škoda, která se nepříčí korektivu 

dobrých mravů a zásad poctivého obchodního styku (těm v případě obchodněprávních 

vztahů). Dojde-li k poškození věci, je jiţ to důvod pro náhradu škody, nikoliv aţ 

vynaloţení nákladů na odstranění škody na věci. To je v souladu s definicí škody, kdy 

jiţ samotné sníţení hodnoty věci je majetkovou ztrátou. Jiná je dle judikatury situace, 

kdy následkem porušení vznikne poškozenému povinnost uhradit nějakou částku. O 

škodu pak jde aţ tehdy, je-li dluh skutečně uhrazen.
79

 Tato judikatura se zdá býti 

ustálenou i přes odlišný názor a kritiku odborné veřejnosti. Dle Jiřího Bejčka nejde o 
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 HIRSCH, Christoph. Schuldrecht, Allgemeiner Teil. 8. Aufl. Baden-Baden: Nomos. ISBN 978-384-

8702-695, s. 366. 
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 „Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der 

zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.“ V překladu: „Kdo je povinen k náhradě 

škody, má vytvořit takový stav, který by zde byl, pokud by byla nenastala okolnost zavazující k náhradě.“  
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 Ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ, § 379 ObchZ, §2952 NOZ. 
75

 Ustanovení § 442 ObčZ, § 2953 NOZ, § 379 ObchZ. 
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 ŠVESTKA Jiří in ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Op. cit. sub 58, s. 399. 
77

 ŠVESTKA, Jiří, Marta ŠKÁROVÁ a Milan HULMÁK. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2008, xvi, 1221 s. Velké komentáře. ISBN 978-807-4000-041, s. 1281-1282. Srov. dále R 

55/1971. 
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 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 18-19. 
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 Za všechny např. Rozhodnutí NS ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 25 Cdo 5074/2007. 
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škodu jen v tom případě, sníţí-li se aktiva poškozeného, ale také tehdy, dojde-li ke 

zvýšení pasiv poškozeného.
80

 Josef Šilhán uvádí rozsáhlejší kritiku těchto judikaturních 

závěrů, na kterou z důvodu omezeného prostoru dále odkazuji.
81

 

Nový občanský zákoník aplikaci této judikatury znemoţní prostřednictvím ustanovení 

§ 2952 NOZ, dle jehoţ věty poslední má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil 

nebo mu poskytl náhradu, pokud skutečná škoda leţí ve vzniku dluhu. Tento posun 

v chápání škody je vítaný. 

Při určení výše škody je třeba pamatovat také na její vztah k odpovědnosti za vady, kdy 

odpovědnost za škodu nastupuje aţ v případě, kdy nelze dosáhnout uspokojení alespoň 

části nároku z titulu odpovědnosti za vady, a to právě jen v rozsahu, který není krytý 

odpovědností za vady. 

4.2.2.2 Ušlý zisk 

Ušlý zisk chápe Jaromír Sedláček takto: „(…)zakládá se na tom, že se nedostavilo 

rozmnožení jmění, jehož by bylo možno očekávati za normálního průběhu věci.“
82

 

V případě ušlého zisku je pro poškozeného poměrně komplikované jeho výši dokázat. 

Dle judikatury „stanovení výše ušlého zisku není libovolné a musí být provedeno tak, 

aby byla zajištěna pravděpodobná výše blíţící se podle běţného uvaţování jistotě“.
83

 

Další judikatura rozvíjí poţadavky kladené na důkaz o ušlém zisku,
84

 takţe snadno 

shledáme, ţe v praxi je plná náhrada škody spíše iluzí a vůbec není lehké se jí domoci.
85

 

4.2.3 Příčinná souvislost 

Ke vzniku odpovědnosti za škodu nestačí porušení právní povinnosti a vznik škody. 

Škoda musí být subjektu přičitatelná. Vyjádřením přičitatelnosti je příčinná souvislost 
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 BEJČEK, Josef in Josef BEJČEK, Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Op. cit. sub 63, s. 107. 
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 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 78, s. 20-21. 
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 SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. V Brně: Nákladem československého akademického spolku 
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 Jde např. o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006. 
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jakoţto pojítko mezi jednáním
86

 a škodnou událostí, pomocí které můţeme škodu přičíst 

konkrétnímu škůdci (nebo konkrétním škůdcům). Příčinná souvislost je jedna 

z nejsloţitějších otázek předpokladů za škodu, v této kapitole se však omezím pouze na 

konstatování základů této otázky. Jako první vodítko pro určení přičitatelnosti bývá 

pouţívána velmi široká teorie ekvivalence. Pro svou širokost je však korigována dalšími 

kritérii, která přičitatelnost omezují. Těmi jsou teorie adekvátnosti a teorie ochranného 

účelu. 

4.2.3.1 Teorie ekvivalence 

Pro posouzení existence tohoto pojítka se vychází principielně z koncepce conditio sine 

qua non – volně řečeno podmínka, bez níţ by škoda nenastala. Posuzované jednání se 

odmyslí a zkoumá se, zda by škoda nastala stejně (tedy i ve stejném rozsahu) i bez 

tohoto protiprávního jednání
87

. Tento přístup je vlastní teorii ekvivalence, která 

postuluje, ţe příčiny, které společně vedou ke vzniku škody, si jsou rovny.
88

 

Na vzniku kaţdé události se však v přírodovědném smyslu podílí pestré spektrum 

příčin. Je-li jasný skutkový stav, je moţné vytvořit tzv. kauzální řetěz. Ten 

zaznamenává, které příčiny vedly k jakému následku a jaký byl vztah mezi jednotlivými 

příčinami.  

Příklad jednoduchého (lineárního) kauzálního řetězce: 

Pro demonstraci použiji příklad od Christopha Hirsche. Volně parafrázováno: Když se paní Faltenhauser 

chystá na dovolenou, poprosí svou sousedku, paní Sage, aby jí nejen zalila kytky, ale aby také vpustila do 

bytu řemeslníka za účelem opravy. Tak se také stalo. O pár dnů později však sousedka při zalévání květin 

zjistí, že v bytě to podezřele páchne. Když se pídí po příčinách zápachu, zjistí, že řemeslník vypojil ze 

zásuvky mrazák, aby ji na onu krátkou chvíle opravy mohl používat. Bohužel zapomněl mrazák znovu 

zapojit do zásuvky a všechno jídlo v mrazáku se nyní pomalu a se zápachem kazí. Protože chtěla udělat 

paní Faltenhauser radost, vyhodila paní Sage veškeré rozmražené a pomalu se kazící potraviny do 

popelnice a mrazák pečlivě vymyla. Paní Faltenhauser ale při návratu neměla radosti ani za nehet, neboť 

v mrazáku, v aluminiové fólii, měla uschované všechny své šperky v hodnotě  34 000 Euro.
89
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 Mluvím-li v této kapitole o jednání, myslím jím ovšem i opomenutí jednání v případech, kde byl 
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Lineární schéma spočívá v tom, ţe prvotní příčina vede k řetězci dalších příčin, přičemţ 

do systému nevstupují ţádné další příčiny. To však obvykle neodpovídá realitě. V tomto 

případě si můţeme všimnout, ţe mimo uvedené příčiny vede ke vzniku škody také 

příčiny další: majitelka bytu odjela v danou dobu na dovolenou, v mrazáku uskladnila 

nějaké potraviny, mezi potraviny si uloţila šperky tak, ţe nebyly rozpoznatelné, 

sousedka měla klíče od bytu a pokyn zalévat kytky atd. Našli bychom velké mnoţství 

dalších dílčích příčin, ze kterých bychom mohli vytvořit celé schéma příčin vedoucích 

k výsledné škodě.   

Z pohledu teorie ekvivalence jsou všechny tyto příčiny stejně významným důvodem 

vzniku škody. Drobná událost má své místo v kauzálním řetězci stejné, jako událost, 

která se jeví býti tou hlavní, která škodu způsobila. V daném příkladě je však z pohledu 

teorie ekvivalence stejně významné, ţe majitelka bytu nechala před lety do bytu 

nainstalovat příliš nízké mnoţství zásuvek, jako ţe řemeslník zapomněl zapojit mrazák 

zpět do sítě.  

Samotné jednání vedoucí ke vzniku škody nemůţe být bez dalšího důvodem vzniku 

odpovědnosti za veškerou způsobenou škodu. Takový přístup by byl velmi drakonický a 

neefektivní. Výsledkem by byla pravděpodobně přehnaná opatrnost a vynakládání 

neopodstatněných nákladů na pojištění odpovědnosti a prevenci veškerého 

protiprávního jednání. Pokud má právo odpovídat potřebám společnosti, je třeba dalších 

zpřesňujících pravidel, která škodu co nejlépe alokují. 

Potřeba 
opravy 
v bytě

Výběr 
řemeslníka

Nedostek 
zásuvek

Vypojení 
mrazáku 

ze 
zásuvky

Nezapojení 
mrazáku 

do zásuvky

Zkáza 
potravin

Zápach v 
bytě

Vyhození 
obsahu 

mrazáku

Škoda 
34 000 
Euro
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4.2.3.2 Teorie adekvátnosti 

Teorie adekvátnosti omezuje dříve nastolenou teorii ekvivalence tak, aby byla škoda 

lépe alokována. Z pohledu této teorie je „příčina kauzální, když dle životní zkušenosti 

zvýšila objektivní možnost daného výsledku, a to obecně v ne nepodstatné míře, nebo 

(formulováno negativně) když daný výsledek dle všeobecné životní zkušenosti neležel 

mimo veškerou pochybnost.“
90

 Hledisko zde přitom není subjektivní jako u zavinění, ale 

jde o objektivního pozorovatele v situaci daného subjektu.
91

 

Ve výše uvedeném případě by bylo příčinou vedoucí ke vzniku škody protiprávní 

jednání řemeslníka, který nezapojil mrazák zpět do zásuvky. V důsledku toho vznikla 

škoda ve výši 34 000 Euro. Řemeslník si jistě mohl domyslet, ţe nezapojí-li mrazák do 

zásuvky, hrozí zkáza potravin, které jsou v něm uloţeny (obzvláště s ohledem na 

skutečnost, ţe byt nebyl v dané době vyuţívaný). Nicméně jen těţko mohl 

předpokládat, ţe by mohl způsobit škodu takto vysokou. 

V teorii adekvátnosti existují dvě všeobecně akceptovaná kritéria a těmi jsou: 

adekvátnost kauzální vazby a adekvátnost rozsahu následků.
92

 První kritérium 

vymezuje, jak vzdálená a nepodstatná můţe příčina být, aby byla ještě způsobilá 

vyvolat odpovědnost za škodu. Taková příčina nemusí být příčinnou jedinou (mnohdy 

by to ani nebylo moţné), musí však být jednou z příčin, a to příčinou „důleţitou, 

podstatnou a značnou“.
93

 Druhé kritérium teorie adekvátnosti se vztahuje k výši škody; 

vznikne-li extrémně neobvyklá škoda, která byla pro subjekt nepředvídatelná, pak za ni 

subjekt neodpovídá. 

Vidíme, ţe teorie adekvátnosti pracuje s kritériem předvídatelnosti škodního následku. 

Proč je současně s tím zakotveno v obchodním právu kritérium předvídatelnosti? 

Zatímco teorie adekvátnosti posuzuje předvídatelnost z pozice objektivního 

pozorovatele, v závazkové koncepci je předvídatelnost opřena také o „význam 
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informací poskytovaných a reflektovaných při vzniku a v rámci konkrétního smluvního 

vztahu“.
94

 

Jestliţe jiţ existující negativní stav nebo tendence jsou zhoršeny zásahem škůdce, je dle 

judikatury v souladu s teorií adekvátnosti, ţe škůdce odpovídá za celou způsobenou 

škodu, a to aţ na případy, kdy by se jednalo o „zcela nezvyklé, v ţádném případě 

očekávatelné příčinné průběhy.“
95

 

Příklad: A nedopatřením srazí autem na přechodu B, který trpí sníženou pevností kostí. 

Ačkoliv zdravý člověk by vyvázl s drobnými zraněními, B má několikačetné zlomeniny a 

musí být hospitalizován. I po propuštění z nemocnice je dlouhé týdny v pracovní 

neschopnosti. Je  v souladu s teorií adekvátnosti, že A nebude zodpovědný jen za škodu, 

kterou by způsobil zcela zdravému člověku, ale za veškerou škodu, kterou způsobil, 

neboť musel očekávat, že osoba, kterou srazí, může trpět zdravotními obtížemi 

umocňujícími způsobenou škodu. 

4.2.3.3 Teorie ochranného účelu normy 

Jde o další korekci teorie ekvivalence, podle kterého je rozhodné, zda má porušená 

norma za účel předcházet právě nastalé škodě či nikoliv. Nevyhneme se tedy v tomto 

případě teleologickému výkladu normy. Teprve spadá-li svým druhem a vznikem pod 

ochranný účel porušené normy chování, je škoda přičitatelná i dle této teorie.
96

 Tato 

teorie se v německém právu vyvinula z § 823 odst. 2 BGB, který zavazuje k náhradě 

škody kaţdého, kdo poruší zákon zamýšlený na ochranu jiného. Později byla rozšířena i 

pro případy deliktní odpovědnosti a pro porušení smluvních a předsmluvních 

povinností.
97

  

4.2.3.4 Vztah mezi teoriemi kauzálního nexu 

Teorii adekvátnosti a teorii ochranného účelu normy vyuţil ve svém nálezu Ústavní 

soud a k jejich vztahu uvedl, ţe pokud lze zjistit rozsah ochranného účelu, je třeba 

postupovat podle teorie ochranného účelu, v opačném případě pak v souladu s teorií 
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adekvátnosti kauzálního nexu.
98

 Je vhodné také poznamenat, ţe při uplatňování těchto 

teorií byly převáţně judikaturní cestou určeny výjimky, při nichţ se ta která teorie 

uplatňuje v pozměněné variantě.  

4.2.4 Zavinění 

Občanskoprávní odpovědnost za škodu je postavená na předpokladu zavinění, zatímco 

odpovědnost dle obchodního zákoníku zavinění nevyţaduje, je tedy odpovědností 

objektivní.
99

 

Rozdílné pojetí reflektuje rozdílnou povahu subjektů občanskoprávních a obchodních 

vztahů. Na podnikatele jsou kladeny vysoké nároky, pokud jde o jeho profesionalitu, 

proto je jeho odpovědnost přísnější, objektivní. Tato objektivní odpovědnost je ovšem 

do značné míry kompenzována existencí liberačních důvodů a poţadavkem 

předvídatelnosti škody (přinejmenším u smluvní odpovědnosti za škodu). 

Na druhé straně v občanskoprávní odpovědnosti je zavinění presumováno, takţe 

škůdce, chce-li se vymanit z odpovědnosti, musí prokázat, ţe porušení povinnosti 

nezavinil.
100

 To ulehčuje důkazní situaci poškozeného (který však musí prokázat 

všechny ostatní předpoklady vzniku odpovědnosti) a posouvá občanskoprávní 

odpovědnost mírně směrem k objektivní odpovědnosti. Speciální normy občanského 

práva pak stanoví případy, kdy jde o odpovědnost objektivní.  

Nový občanský zákoník vyuţívá ve vztahu k zavinění duality smluvní a deliktní 

odpovědnosti za škodu. Jde-li o porušení zákona, vyţaduje zákon subjektivní 

odpovědnost, přičemţ nedbalost se presumuje. Při porušení smlouvy se však uplatní 

odpovědnost objektivní. V případě porušení dobrých mravů je pak třeba prokázat 

úmysl. 
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Zkoumá-li soud zavinění (tedy v případě subjektivní odpovědnosti), pak aţ tehdy, byly-

li naplněny prvky předchozí: porušení právní povinnosti, škoda a příčinná souvislost 

mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody. 

4.2.5 Předvídatelnost v obchodním právu 

Zakotvením kritéria předvídatelnosti obecně motivuje zákonodárce smluvní strany, aby 

si poskytly co moţná nejvíce relevantních informací. Předpoklad je, ţe znalost takových 

informací pomáhá efektivitě při tvorbě a realizaci smluv. Se všemi relevantními 

informacemi je jednodušší stanovit optimální cenu, ale i určit všechna reálná rizika a 

podniknout prevenční opatření k jejich minimalizaci. Zadrţení informace můţe pak vést 

k tomu, ţe škoda nebude nahrazena.
101

  

Obchodní zákoník pojímá odpovědnost za škodu jako kontraktní, které je vlastní 

předpoklad předvídatelnosti
102

 a aţ zvláštním ustanovením § 757 ObchZ je úprava 

odpovědnosti rozšířena i na delikty; tím se dle Ireny Pelikánové ovšem stírá rozdílnost 

deliktní a kontraktní odpovědnosti za škodu a deliktní odpovědnost za škodu je tak 

zkreslená.
103

 Oproti tomu Josef Bejček má za to, ţe předvídatelnost lze aplikovat jako 

předpoklad vzniku odpovědnosti pouze u škod vzniklých porušením závazku.
104

 Kromě 

toho neřadí Josef Bejček předvídatelnost přímo mezi předpoklady vzniku odpovědnosti 

za škodu, povaţuje ji za kritérium pro stanovení rozsahu náhrady škody.
105

 V této 

otázce se ztotoţňuji s Josefem Bejčkem, neboť předvídatelnost povaţuji za kategorii 

smluvní, v deliktech se můţe uplatnit pouze ve své změněné podobě prostřednictvím 

teorie adekvátnosti kauzálního nexu nebo teorie ochranného účelu. Současně mám za to, 

ţe předvídatelnost nelze povaţovat za předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu 
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vzhledem k tomu, ţe odpovědnost za škodu vznikne, ačkoliv škoda byla vyšší, neţ bylo 

moţno škůdcem předvídat. Nahradí se však pouze škoda předvídatelná.  

V občanském právu negativní kritérium nepředvídatelnosti nefiguruje; lze však uplatnit 

poţadavek teorie adekvátnosti nebo moderační právo soudu dle § 450 ObčZ.  

Pokud jde o předvídatelnost v novém občanském zákoníku, v textu zákona ji, oproti 

původnímu záměru vyjádřeném v důvodové zprávě, nenajdeme. Dle aktualizované 

důvodové zprávy je to důsledek „diskuzí v komisích Ministerstva spravedlnosti a 

ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny, kde převládlo stanovisko, že v daném 

případě postačuje teorie adekvátní příčinné souvislosti.“
106

 Dá se předpokládat, ţe tak 

dojde k splynutí obou chápání předvídatelnosti. 

4.3 Způsob náhrady škody 

Pro smluvní limitaci náhrady škody je vhodné, aby byla škoda hrazena v penězích. 

Typickým způsobem limitace náhrady škody je totiţ vyjádření maximální peněţní 

částky, do které se škoda hradí. 

Existují v zásadě dva myslitelné způsoby náhrady škody, a to náhrada peněţní a 

náhrada uvedením do předešlého stavu. Jak uţ to tak bývá, oba způsoby náhrady mají 

svá pozitiva i negativa. Výhoda peněţní náhrady je, ţe se poškozený můţe sám 

rozhodnout, zda předešlý stav s pomocí peněţních prostředků obnoví nebo zda vyuţije 

peníze jiným, pro něj vhodnějším způsobem. Dále je obvykle jednodušší vymoci od 

škůdce peníze neţ obnovení předešlého stavu. Dalším aspektem je samotná důvěra ve 

škůdce, zda náhradu uvedením do předešlého stavu poskytne řádně. Vzhledem ke 

špatné zkušenosti se způsobením škody můţe být a často také je tato důvěra značně 

otřesena. Poškozený pak můţe upřednostňovat moţnost získat od škůdce peníze, na 

kterých se zkazit nic nedá, a sjednat si uvedení v předešlý stav u subjektu, ke kterému 

má více důvěry.  

Uvedení v předešlý stav má však také svá nepopiratelná pozitiva. Po provedení 

naturální restituce musí být poškozený uveden do stejné majetkové situace, které by bez 
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škodné události dosáhl, negativní následky škodné události jsou tedy zcela odstraněny. 

Je-li uvedení v předešlý stav obtíţně realizovatelné, je na škůdci, aby toho dosáhl, 

poškozený nemá s realizací předešlého stavu další náklady (a to ani náklady často 

zásadní, tedy čas poškozeného). Pro škůdce můţe být často podstatně levnější obnovit 

předešlý stav, především pokud obnovení spočívá ve výkonu práce, kterou běţně 

vykonává, např. jako své zaměstnání. Náhradou uvedením v předchozí stav je navíc 

škůdce motivován provést práci s nízkými náklady; poškozený je k tomu motivován 

méně, především poţaduje-li peněţní náhradu aţ ex post. Je tedy v zásadě také 

ekonomičtější přikázat povinnému náhradu naturální restitucí. Irena Pelikánová 

akcentuje význam naturální restituce v případě škůdce – profesionálního dodavatele, 

naopak vůči soukromé nepodnikající osobě povaţuje peněţitou náhradu za vhodnější.
107

  

V současném občanském a obchodním zákoníku je způsob náhrady škody regulován 

prakticky shodně, a to v ustanovení § 442 odst. 2 ObčZ a v § 378 ObchZ. Relutární, 

tedy peněţní náhrada škody je upřednostňována před náhradou uvedením v předchozí 

stav (restitutio in integrum). Uvedení v předchozí stav si můţe poškozená strana 

vyţádat, ale nemůţe jí být povinou stranou vnuceno. Současně musí být splněno, ţe 

uvedení v původní stav je moţné; v občanskoprávní úpravě musí být současně účelné, 

v obchodněprávní úpravě obvyklé.
108

 Poţadavek účelnosti v občanském zákoníku je 

rozsáhle kritizován jako pozůstatek socialistického zákonodárství. 

Nový občanský zákoník se ve svém ustanovení § 2951 NOZ vrací k tradičnímu principu 

prvenství uvedení v předešlý stav. Pouze není-li to dost dobře moţné, nebo o to poţádá 

poškozený, je škoda hrazena v penězích. V běţném trţním hospodářství by tento princip 

neměl působit významné potíţe, navíc zůstává přirozeně i moţnost poškozeného ţádat 

uhrazení škody v penězích. Pro limitaci výše náhrady škody však primát naturální 

restituce není příliš praktický. 

4.4 Rozsah náhrady škody 

Z reparační funkce jako hlavní funkce odpovědnosti za škodu vyplývá nutnost usilovat 

o maximální moţné odčinění škody, která vznikla. Ne kaţdou škodu bude moţné zcela 
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vynahradit, úkolem práva však je nastavit taková obecná pravidla, aby byla reparace co 

nejúčinnější. Zásada plné reparace je povaţována za čelnou zásadu občanského 

práva.
109

 
110

 

Tato zásada však nemá neomezený dosah. V některých případech omezuje rozsah 

náhrady škody zákon, ať uţ stanovením předpokladů vzniku odpovědnosti, nebo 

určením konkrétní maximální či minimální částky, která je pro náhradu škody limitem. 

Náhrada škody však můţe být omezena i z vůle poškozeného či obou stran. Poškozený 

má zcela v souladu s principem autonomie vůle moţnost náhradu po škůdci vůbec 

nepoţadovat. Stejně tak strany můţou s konečnou výší náhrady škody smluvně 

disponovat, a to v rozsahu, které jim právní řád umoţní.  

Současný občanský zákoník zcela standardně stanoví, ţe se hradí skutečná škoda a ušlý 

zisk. V ustanovení § 443 ObčZ se dále stanoví, ţe se vychází z ceny v době poškození. 

Touto cenou se přitom rozumí cena obvyklá ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 

č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů a prováděcí vyhlášky 

č. 279/1997 Sb.
111

 Cena obvyklá však nezahrnuje specifika týkající se okolností trhu, 

osobních poměrů ani zvláštní obliby majetku, takţe můţe nastat situace, ţe 

poškozenému nebude škoda nahrazena v plné výši. Úprava obchodního zákoníku se od 

občanského příliš neliší, ten parafrázuje v ustanovení § 379 ObchZ, ţe primárně se hradí 

skutečná škoda a ušlý zisk. Jiţ zde bylo rozebráno výše, ţe není hrazena škoda 

nepředvídatelná. Obecnou úpravu pak doplňuje zvláštní úprava rozsahu náhrady, ať uţ 

v případě jednotlivých smluvních typů, právu obchodních společností nebo úpravě 

nekalé soutěţe.  

I dle nového občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a ušlý zisk.
112
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Je-li nepoměrně obtíţné rozsah náhrady škody zjistit nebo jej nelze zjistit vůbec, určí jej 

v souladu s § 136 OSŘ soud volnou úvahou, přičemţ zváţí všechny okolnosti 

konkrétního případu. Oproti tomu je-li rozsah náleţející náhrady škody zjištěn, je 

moţné jej soudem dle § 450 ObčZ přiměřeně sníţit, moderovat; za předpokladu, ţe jde 

o případ zvláštního zřetele hodný a ţe nejde o škodu způsobenou úmyslně. Jakkoliv 

řídké by uplatňování této normy mělo být, z dikce ustanovení vyplývá, ţe moţnost 

moderace rozsahu náhrady škody není pouze právem, ale také povinností soudu, 

naplnění předpokladů § 450 ObčZ tak zkoumá soud z úřední povinnosti. 

V obchodním právu nenachází § 450 ObčZ aplikace, obchodní zákoník totiţ obsahuje 

speciální kogentní normu v § 386 odst. 2 ObchZ, která explicitně stanoví: „Náhradu 

škody nemůže soud snížit.“ 

V novém občanském zákoníku nacházíme ustanovení obdobné § 136 OSŘ, a to 

§ 2955 NOZ. Ten však umoţňuje soudu určit výši náhrady škody jen pod podmínkou, 

ţe určení skutečné výše není moţné. Zakotvení poţadavku spravedlivého uváţení má 

zřejmě zdůraznit, ţe určení výše náhrady nemá být libovolné, ale má odpovídat 

zásadám spravedlnosti. 

V novém občanském zákoníku je úprava moderačního práva obdobná; v prvním 

odstavci § 2953 NOZ je moderace upravena prakticky shodně s § 450 ObčZ. V druhém 

odstavci se odráţí sjednocení úpravy občanské a obchodní, moderace je tedy v souladu 

se zpřísněnou odpovědností profesionálů zapovězena škůdci, který se hlásil 

k odbornému výkonu jako příslušník stavu nebo povolání, porušil-li odbornou péči.  

Je škoda, ţe ustanovení § 2953 odst. 1 NOZ povaţuje za subjekt dále člověka, ačkoliv 

jiţ v literatuře týkající se současného občanského zákoníku bylo dovozeno, ţe 

principielně je třeba do působnosti této normy zahrnout kaţdý subjekt práva v rozsahu, 

jaký povaha subjektu připouští; praktické obtíţe to však zřejmě nezpůsobí. 
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5 Smluvní limitace rozsahu náhrady škody 

5.1 Způsoby smluvní limitace 

 

 

 

Je vhodné mít určitou představu, jakým způsobem by mohla být limitace dosaţena, jiţ 

při úvahách, zda je smluvní limitace moţná. Rozdíl mezi ujednáním platným a 

neplatným můţe leţet i v samotné volbě způsobu smluvní limitace; ať jiţ relevantní 

normy vyloţíme nejpřísněji či vůbec nejbenevolentněji, vţdy se najde způsob, který 

•částečná

•úplnádle míry

•ve vztahu ke konkrétní povinnosti

•ve vztahu k smluvnímu vztahu v jeho celku
dle porušené povinnosti

•před porušením povinnosti

•po porušení povinnosti

•po vzniku škody

dle časového hlediska

•dle druhu škody

•skutečná škoda x ušlý zisk

•jiné druhy škod známých především 
z⁰anglosaského prostředí

•škoda ve vztahu k titulu

•fixní částkou

•explicitně

•poměrem k předem určené veličině 
(typicky cena)

•poměrně vůči vzniklé škodě

•nepřímým způsobem

•úprava zákonných ustanovení 
dopadajících na náhradu škody

•jinými instrumenty práva

•typicky smluvní pokuta

dle způsobu určení

•ve stejném rozsahu pro obě strany

•v různém rozsahu pro obě strany

•limitováno pouze ve vztahu k jedné smluvní 
straně

dle reciprocity

Vlastní zpracování na základě:  ŠILHÁN, Josef. 

Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její 

smluvní limitace. 
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bude právem aprobován a způsob, který právo reprobuje. Výše uvedená tabulka můţe 

být inspirací při zvaţování způsobu limitace náhrady škody a současně podkladem pro 

úvahy, zda je v tom daném případě limitace přípustná. Ve své práci se však budu 

věnovat jen některým způsobům limitace. Tabulka vychází v zásadě z kategorizace 

Josefa Šilhána, na kterého také v podrobnostech odkazuji.
113

  

5.2 Principielní základy smluvní limitace výše náhrady škody 

Pro smluvní limitaci náhrady škody jsou významné některé právní principy, ať uţ 

zakotvené v pozitivním právu či nikoliv. Právní principy jsou „pravidla vysokého 

stupně obecnosti,“
114

 které tvoří základní stavební kameny právní vědy a jednotlivých 

odvětví právní vědy. Jsou významné pro rozhodování v otevřených stádiích 

rozhodovacích procesů, mimo jiné slouţí k aplikaci per analogiam (v oblasti analogie 

iuris).
115

 

Principem pro moji práci stěţejním je princip autonomie vůle, který je ve svém 

důsledku vyjádřen v čl. 1 Listiny základních práv a svobod (Usnesení předsednictva 

České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky; dále „Listina“) a v čl. 2 odst. 3 Listiny. 

V čl. 1 Listiny nacházíme svobodu a rovnost člověka jako základní ústavní princip, 

který prozařuje do všech norem niţší právní síly.
116

 Čl. 2 odst. 3 Listiny je jiţ 

konkrétnější, kdyţ postuluje: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Obdobné ustanovení nacházíme v Ústavním 

zákonu č. 1/1993 Sb., Ústavě České republiky (dále „Ústava“) ve čl. 2 odst. 4 (jehoţ 

                                                 
113

 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 47-50. 
114

 Boguszak, Jiří in BOGUSZAK, Jiří a Jiří ČAPEK. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 

1997, 257 s. ISBN 80-859-6338-8, s. 269. 
115

 Tamtéţ, s. 271. 
116

 „Vyjádření toho, ţe ČR je stát zaloţený na úctě k právům a svobodám člověka a občana povaţujeme 

v komentovaném ustanovení za zakotvení programového typu (státní cíl) zavazujícího státní moc ve 

všech jejích podobách a aktivitách. Nejedná se tedy o základní právo, porušením kterého by bylo moţno 

např. účinně argumentovat v soudních řízeních.“ Šimíček, Vojtěch in BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, 

Pavel MOLEK, Milan PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České 

republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, 1533 s. ISBN 978-807-2018-147, s. 30. 
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osobní působnost však končí u státních občanů České Republiky). Tato dvě ustanovení 

Ústavy a Listiny tvoří část principů právního státu.
117

 

Právní stát je zaloţen na svobodě občana, potaţmo kaţdého, kdo podléhá jeho 

jurisdikci. Tato svoboda můţe být omezena pouze zákonem, a to v podobě zákazu 

určitého jednání nebo v podobě uloţení jednání. Na toto ustanovení navazuje čl. 4 

Listiny, který v odstavci prvním stanoví: „Povinnosti mohou být ukládány pouze na 

základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ Čl. 4 

odst. 4 Listiny pak dále upřesňuje, ţe jsou-li uţita ustanovení o mezích základních práv 

a svobod, musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Omezení pak nesmí být zneuţita 

(či vyuţita) k jiným účelům, neţ pro které byla stanovena. 

Zákonný zákaz je mezí lidské svobody a jako takový nemůţe být libovolný, 

zákonodárce musí mít dostatečně dobrý důvod hodný ospravedlnitelného zřetele.
118

 
119

 

Současně musí „jít o zákaz jasný a srozumitelný, nenechávající adresáty na pochybách, 

co je a co není zákonem zakázáno.“
120

 Výklad zákonného omezení lidské svobody pak 

musí mít vţdy restriktivní charakter.
121

 

Princip autonomie vůle se v občanském právu projevuje vyslovením zásady 

dispozitivnosti, která je povaţována za základní zásadu občanského práva.
122

 
123

 Jak 

ještě dále uvidíme, je tím významně ovlivněn i výklad mnoha norem relevantních pro 

moţnost smluvní limitace náhrady škody. Ostatně, čl. 4 odst. 3 Listiny povaţuje Karel 

Eliáš za základní kritérium pro limitaci.
124

 

                                                 
117

 Tamtéţ, s. 53 a násl. Obdobně i zahraniční literatura povaţuje svobodu za základní princip právního 

státu, viz např. BRAUN, Johann. Op. cit. sub 3, s. 254 a násl. 
118

 TELEC, Ivo. Není rozpor se zákonem jako rozpor se zákonem. Právní rozhledy. 2004, roč. 5, č. 2004. 
119

 Jiní autoři podmínky dále rozvíjí: obsah takového omezení svobody má naplňovat principy rovnosti a 

proporcionality. Šimíček, Vojtěch in BAHÝĽOVÁ, Lenka, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Milan 

PODHRÁZKÝ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Ladislav VYHNÁNEK. Op. cit. sub 116, s. 54. K posouzení 

proporcionality pak slouţí třístupňový test vhodnosti, potřebnosti a poměřování kolizních základních 

práv. 
120

 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 52. 
121

 TELEC, Ivo. Op. cit. sub 118. 
122

 Ustanovení § 2 odst. 3 ObčZ; v novém občanském zákoníku pak § 1 odst. 2 a § 3 odst. 1 NOZ. 
123

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, 550 s. ISBN 978-807-3574-734, s. 29. 
124

 LASÁK, Jan. Op. cit. sub 60. 



 

 

38 

 

 

6 Limitace výše náhrady škody v režimu obchodního 
zákoníku 

V obchodním právu byl vývoj otázky moţnosti limitace náhrady škody poměrně 

překotný. Akademici se roky přeli o to, zda je vůbec moţné škodu předem limitovat a 

zda se na to musí „od lesa“, nebo zda je moţné přímo přiznat barvu a smluvit si 

limitační klauzuli, která i po formální stránce není ničím jiným neţ limitační klauzulí. 

Kdyţ se i původní odpůrci limitace náhrady škody začali přiklánět k liberálnějšímu 

výkladu ustanovení § 386 odst. 1 ObchZ, projevila se síla judikatury Nejvyššího soudu, 

která nebyla smluvní limitaci náhrady škody před porušením povinnosti příliš 

nakloněna.
125

 Takový stav byl neudrţitelný: subjekty práva mají vůli se určitým 

způsobem dohodnout na limitaci výše náhrady, akademici přisvědčí, ţe je to moţné, 

judikatura při své nejednotě však tu a tam zasáhne zneplatněním daného ujednání, 

dojde-li na lámání chleba. Právnímu bezpečí tento stav nesvědčí, autonomii vůle také 

ne.  

Zřejmě proto kdyţ se připravovala novela obchodního zákoníku, zasáhl zákonodárce do 

vládního návrhu přidáním úpravy nejoţehavějšího ustanovení této problematiky, čímţ 

ukončil éru ohromné nejistoty v této otázce;  po této novele se počet problémů 

spojených s tímto ustanovením markantně sníţil. 

6.1 Relevantní ustanovení 

Některá ustanovení důleţitá pro limitaci výše náhrady škody byla předeslána 

v dosavadním výkladu, přesto bych ráda v této kapitole uvedla ustanovení 

nejdůleţitější, které v současné chvíli ovlivňuje moţnost stran smluvit si omezení 

náhrady škody. Tím nejzásadnějším ustanovením, jak před novelou obchodního 

zákoníku č. 351/2011 Sb., tak po této novele, zůstává kogentní ustanovení § 386 odst. 1 

ObchZ.  

                                                 
125

 Naráţím tím na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2008 sp. zn. 32 Odo 1651/2005. 
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Znění před novelou: 

Nároku na náhradu škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může 

skutečná škoda vzniknout. 

Novelizované znění:  

Ve vztazích upravených tímto zákonem se lze dohodou vzdát práva na náhradu škody či 

toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Před 

porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout, se však nelze vzdát práva na 

náhradu škody způsobené úmyslně ani toto právo omezit. 

Další ustanovení důleţité pro naši věc je § 574 odst. 1 ObčZ: 

Věřitel se může s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí; 

tato dohoda musí být uzavřena písemně. 

6.2 Přípustnost smluvní limitace náhrady škody 

6.2.1 Přípustnost před novelou 

Původní znění § 386 odst. 1 ObchZ nabízelo řadu sloţitých interpretačních problémů, 

které bych ráda krátce připomněla. Prvním problémem byla v souvislosti 

s dispozitivním ustanovením o rozsahu náhrady škody otázka, zda součástí mnoţiny 

vzdání se nároku je i podmnoţina omezení výše náhrady. K tomuto problému se ještě 

dostaneme v části práce věnované občanskému právu. Druhým problematickým bodem 

je ohraničení časového momentu, do kterého není moţné se vzdát práva: jaký význam 

má objektivní kritérium porušení povinnosti pro ochranu subjektu, který smlouvá 

omezení náhrady škody? To bude rozebráno v kontextu současné úpravy v příští 

podkapitole. Přípustnost smluvní limitace i před porušením povinnosti byla nakonec 

autory aprobována (ovšem pod různými podmínkami), riziko neplatnosti limitační 

klauzule však bylo stále vysoké.
126

 

                                                 
126

 Nejvýraznější odpůrce, Josef Bejček, připustil smluvní limitaci náhrady škody mezi profesionály 

nejpozději na symposiu Nejvyššího soudu dne  9. 6. 2009. Blíţe viz LASÁK, Jan. Op. cit. sub 60. 
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6.2.2 Přípustnost po novele 

6.2.2.1 Rozbor ustanovení § 386 odst. 1 ObchZ 

V aktuálním znění si můţeme všimnout, ţe spíše neţ vedené snahou naformulovat 

ustanovení právnicky co nejčistším způsobem, je nové ustanovení vlastně negací toho 

dřívějšího. 

Slovo „nelze“ bylo zaměněno za „lze“, namísto pojmu nároku byl zvolen jistě vhodnější 

pojem „právo“, coţ mimo jiné umoţní zakotvit i moţnost omezení výše náhrady 

škody
127

 a je výslovně zakotveno, ţe je moţné se jak vzdát práva na náhradu škody, tak 

i toto právo omezit. Excesům se má bránit ustanovením, ţe škoda způsobená úmyslně 

nemůţe být před porušením povinnosti ani limitována, ani zcela umazána.  

Zůstáváme-li myšlenkově jen v obchodním zákoníku, můţe se zdát věta první § 386 

ObchZ nadbytečná a proto nevhodná. Vţdyť soukromé právo je postaveno na 

dispozitivnosti úpravy, jaký má tedy smysl stanovit, ţe i v tomto případě mají strany 

moţnost vyuţít své smluvní svobody? V kontextu celého práva si však uvědomíme, ţe 

ustanovení věty první zde je třeba, bez něj bychom byli nuceni aplikovat kogentní 

ustanovení § 574 odst. 2 občanského zákoníku, který je k ustanovení § 386 odst. 1 

ObchZ lex generalis.
128

 

Za nešťastné ovšem povaţuji přidrţení se onoho časového kritéria „porušení 

povinnosti“, které, jak jsem stručně shrnula, bylo pro svou nelogičnost také předmětem 

mnoha analýz. Zde se pouhá negace předchozího ustanovení projevila v plném rozsahu.  

Pokud chceme, aby strany měly za moţnost omezit či vůbec vyloučit náhradu škody 

v kterémkoliv časovém momentu, proč toto právo nestanovit zcela obecně, namísto 

speciálního povolení takového ujednání vázaného na nelogické časové kritérium?  

V první větě toto kritérium způsobí nanejvýš pozdvihnutí obočí, avšak ţádné praktické 

problémy. Problém nastává opět ve větě druhé, je-li škoda způsobena úmyslně. Není 

                                                 
127

 Nárok buď je, nebo není (a nelze jej tedy omezit). Kromě toho nárok jakoţto vymahatelné právo 

nevznikne dřív, neţ jsou naplněny všechny předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, při doslovném 

výkladu by tak ustanovení nebylo vůbec aplikovatelné. SALAČOVÁ, Michaela. Vzdání se práva, které může 

v budoucnu teprve vzniknout. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 24. 2. 2013]. 
128

 Ustanovení § 545 odst. 2 ObčZ zní: „Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jeţ mohou v budoucnosti 

teprve vzniknout, je neplatná.“  
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opět jasné, proč se eventuální poškozený nemůţe vzdát nároku na náhradu úmyslně 

způsobené škody předtím, neţ k porušení povinnosti vůbec dojde (ačkoliv třeba o 

úmyslu druhé strany jiţ ví), avšak můţe se vzdát poté, co eventuální škůdce jiţ 

povinnost porušil, ačkoliv eventuální poškozený třeba ještě o tomto porušení nemá 

ţádných informací. 

Smysluplná úprava by tak opět tkvěla spíše v subjektivně konstruovaném časovém 

kritériu, tedy v okamţiku, kdy se subjekt o porušení povinnosti dozví. Jak upozorňuje 

Josef Šilhán, interpretace v tomto smyslu však je často zcela automatická,
129

 a je také 

vysoce ţádaná, a to ačkoliv odporuje jazykovému výkladu. V tomto ohledu se můţeme 

těšit na NOZ, který jiţ tento časový moment neobsahuje (ačkoliv přináší jiné 

interpretační obtíţe). 

Dá se tedy shrnout, ţe náhradu škody s výjimkou škody způsobené úmyslně lze 

limitovat či se jí vzdát jiţ před porušením povinnosti (respektive předtím, neţ se 

poškozený o porušení povinnosti dozví). Po tomto časovém okamţiku uţ pak limitace 

ani vzdání se práva na náhradu škody nečiní ţádné potíţe.  

6.2.2.2 Zákonné omezení 

Vidíme, ţe právní úprava tohoto institutu prodělala ohromný skok. Od pochyb, zda je 

moţné vůbec nějak smluvně omezit výši náhrady škody (bez pouţití jiných zákonem 

dovolených prostředků) se pozměňovacím návrhem k novele obchodního zákoníku 

dostáváme k úpravě, která umoţňuje nejen předchozí omezení, ale i úplné vyloučení 

práva na náhradu škody předem, a to pokud nebyla škoda způsobena úmyslně. 

Takové omezující kritérium se můţe zdát nedostatečné. Veronika Petrová navrhuje 

rozšířit omezující kritérium o hrubou nedbalost.
130

   

V zahraničních právních řádech není obvyklé, ţe by nebyly stanoveny specifičtější 

kritéria pro moţnost omezit či vyloučit náhradu škody předem;
131

 legislativně-technicky 
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 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 52. Příkladem uvádí BEJČEK, Josef. Op. cit. sub 51, s. 375: „(…) 

pokozený (…) sice nemusí znát jeho výši, ale musí vědět o protiprávnosti, z níţ ušlý zisk můţe povstat“. 
130

 PETROVÁ, Veronika. Smluvní limitace náhrady škody v obchodním právu - převratná změna právní 

úpravy. Bulletin advokacie. 2012, č. 5, s. 33. 
131

 V podrobnostech odkazuji na komparativní exkurz provedený Josefem Šilhánem in ŠILHÁN, Josef. 

Op. cit sub 52, s. 93 a násl. 
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by bylo jistě vhodnější přinést konkrétnější měřítka pro přijatelnost aplikace tohoto 

institutu. Smluvní strany by pak měly návod, čeho si při sjednávání limitačních klauzulí 

všímat a co zohlednit, aby byla naplněna jejich vůle a jejich ujednání bylo platné a 

poţívalo právní ochrany.  

Přesto můţeme na omezenou dobu účinnosti tohoto ustanovení sáhnout po korektivech 

obecných, tedy rozporu s dobrými mravy
132

 a rozporu se zásadami poctivého 

obchodního styku
133

. 

Dosavadní literatura ke smluvní limitaci se těmito obecnými korektivy zabývá 

s ohledem na přiměřenost, coţ je dáno předchozím zákazem vzdát se práva předem.
134

 

135
 Přesto lze dle mého názoru nalezená konkrétnější kritéria přiměřenosti aplikovat i na 

rozhodování o souladu s dobrými mravy i zásadami poctivého obchodního styku za 

situace, kdy je obecně připuštěna moţnost se těchto svých práv zcela vzdát. Josef Šilhán 

vymezuje tato kritéria obecně: povaha subjektů, vyváţení protizávazků stran v celé 

smlouvě, rovnost či nerovnost postavení subjektů, a konečně charakter povinnosti, 

z níţ škoda vznikla.
136

 Veronika Petrová uvádí specifické okolnosti, které povaţuje za 

protivící se dobrým mravům či zásadám poctivého obchodního styku, a to absence 

písemné formy a zakotvení limitační klauzule v obchodních podmínkách.
137

 
138

 Petr 

Čech se domnívá, ţe preventivní limitace či vyloučení odpovědnosti za škodu by mohla 

být shledána v případě hrubé nedbalosti za nemravnou, stejně tak omezení či 

vyloučení odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví nebo na ţivotě.
139

  

Domnívám se, ţe poţadavek písemnosti je dán ve vztahu k vzdání se práva na náhradu 

škody před porušením povinnosti samotným ustanovením § 574 odst. 1 ObčZ. Bylo jiţ 
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 Srov. ustanovení § 39 ObčZ. 
133

 Srov. ustanovení § 265 ObchZ. 
134

 Tento zákaz pak vyţadoval hledání hranice mezi omezením práva a jeho faktickým vzdáním se; která 

byla spatřována v přiměřenosti. 
135

 Např: ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 77. OVEČKOVÁ, Oľga. Limitovanie rozsahu náhrady škody 

v obchodných vzťahoch. In: Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 300-

309. ISBN 8086898814, s. 305.  
136

 ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 78. 
137

 PETROVÁ, Veronika. Op. cit. sub 130, s. 33. 
138

 Veronika Petrová soudí, ţe taková ujednání jsou v rozporu s poctivým obchodním stykem, současně 

však uvádí, ţe taková ujednání je třeba povaţovat za neplatná. Není tedy zcela jasné, zda nemá daná 

ujednání za protivící se jak zásadám poctivého obchodního styku, tak imperativu dobrých mravů.   
139

 ČECH, Petr. Hlavní změny v obchodním zákoníku po 1. lednu 2012: Moţnost předem omezit či 

vyloučit odpovědnost za škodu. Právní rádce. 2012, č. 1, s. 19-20. 
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řečeno, ţe § 386 odst. 1 ObchZ je lex specialis k § 574 odst. 2 ObčZ. Ustanovení § 574 

odst. 1 ObčZ však jiţ specialitou derogován není, v obchodním zákoníku normu 

upravující formu vzdání se práva totiţ nenacházíme. Uplatní se tak subsidiárně obecný 

poţadavek občanského zákoníku, ţe takové dohody musí být uzavřeny písemně. Ve 

vztahu k limitaci náhrady škody povaţuji však takový výklad za účelový. Písemná 

forma je třeba v souladu s § 40 ObčZ pouze pro ty právní úkony, u kterých to vyţaduje 

zákon či dohoda účastníků; teze, ţe lze s odvoláním na ustanovení § 39 ObčZ nebo 

§ 265 ObchZ povaţovat pouze z důvodu ústnosti za absolutně neplatné i ty právní 

úkony, u kterých není forma stanovena, je jen těţko obhajitelné, neboť rozšiřuje 

formálnost úkonů do neúměrných mezí.. Navíc by nešlo o zákaz „jasný a srozumitelný, 

nenechávající adresáty na pochybách, co je a co není zákonem zakázáno.“
1
  

Případ zakotvení limitace či vzdání se práva na náhradu škody v obchodních 

podmínkách můţe dle mého být na hraně rozporu se zásadami poctivého obchodního 

styku, tedy pokud nejde o vzdání se práva (či limitaci) pouze uţivatele obchodních 

podmínek vůči druhé smluvní straně. A to pro častou fiktivnost seznámení se 

s obchodními podmínkami a krajní neobvyklost daného ujednání (která je dána 

především dlouhou nejistotou ohledně moţnosti limitovat náhradu škody). Nicméně 

dozajista nepůjde o rozpor automatický, bude záleţet na jednotlivých okolnostech 

případu. Například za situace, kdy obě strany vzájemně předloţí vlastní obchodní 

podmínky omezující stejným způsobem výši náhrady škody obou stran smlouvy, lze jen 

těţko dojít k závěru, ţe takové ujednání se příčí zásadám poctivého obchodního styku. 

Bude tak třeba zváţit kaţdý případ jednotlivě. 

S korektivy navrţenými Petrem Čechem souhlasím, avšak bylo by vhodnější zakotvit je 

přímo v zákonné úpravě. 

6.2.2.3 Dosah § 386 odst. 1 ObchZ 

Je vhodné poznamenat, ţe dosah působení ustanovení § 386 odst. 1 ObchZ má své 

limity.  

Nenajde uplatnění u smluv mezi společností a jednatelem (potaţmo společností a 

členem představenstva či dozorčí rady). V ustanovení § 194 odst. 5 věta čtvrtá ObchZ je 

vyslovena neplatnost smluv vylučujících nebo omezujících odpovědnost člena 
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představenstva za škodu. Ustanovení § 200 odst. 3 a § 135 odst. 2 ObchZ pak rozšiřují 

působnost výše citovaného ustanovení i na členy dozorčí rady a jednatele. Na tom 

přirozeně nic nemění ani nová podoba § 386 odst. 1 ObchZ. 

Dále je vhodné upozornit na § 262 odst. 4 ObchZ, který stanoví, ţe nepodnikatel 

odpovídá podle občanského zákoníku, ačkoliv se vztah jinak řídí zákoníkem 

obchodním. Současně se podle stejného ustanovení pouţijí vţdy ustanovení občanského 

zákoníku nebo zvláštních právních předpisů směřující k ochraně spotřebitele, je-li to pro 

spotřebitele výhodnější. Nepodnikatel tak bude odpovídat za škodu podle občanského 

zákoníku a také jeho moţnost vzdát se práva na náhradu škody bude podléhat zákoníku 

občanskému, jelikoţ to je v jeho prospěch.  

6.3 Dílčí závěr 

I před porušením povinnosti stanoví obchodní zákoník zcela jednoznačně moţnost 

limitovat náhradu škody a také moţnost zcela se práva na náhradu škody vzdát. 

Smluvní ujednání omezují však dobré mravy a zásady poctivého obchodního styku, 

není také moţné vzdát se předem práva na náhradu škody způsobené úmyslně, ani toto 

právo předem omezit. Dá se předpokládat, ţe případné spory o platnost a vymahatelnost 

takových klauzulí budou spočívat na podrobné argumentaci týkající se dobrých mravů a 

zásad poctivého obchodního styku. Při delší časové působnosti této normy by byla 

v průběhu času pravděpodobně nalezena přesnější vodítka pro platnost či neplatnost, 

respektive vymahatelnost či nevymahatelnost těchto klauzulí. Nicméně dle všeho se 

norma nedoţije svých druhých narozenin, kdyţ ji nahradí nový občanský zákoník 

upravující tuto problematiku opět jinak. 

Po porušení povinnosti (resp. poté, co se poškozený o porušení povinnosti dozví) je 

přirozeně také moţné vzdát se práva na náhradu škody nebo toto právo omezit; za 

takových okolností se jiţ neuplatní zákaz vzdát se práva na náhradu škody způsobené 

úmyslně. 

K vzdání se práva na náhradu škody je však v souladu s § 574 odst. 1 ObčZ třeba zvolit 

písemnou formu, a to ať uţ jde o vzdání se ex ante či ex post.  
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7 Limitace výše náhrady škody v režimu současného 
občanského zákoníku 

Byla-li v obchodním právu otázka moţnosti limitovat předem výši náhrady škody 

nejasná, v oblasti občanského zákoníku se jí nedaří ani o píď lépe. Je zahalena 

tajemstvím, které jen tu a tam někdo prolomí nesmělou domněnkou, ţe to nejspíš 

přípustné není.
140

 Na mnoha místech se však můţeme dočíst, ţe není moţné vzdát se 

předem práva na náhradu škody – ovšem bez podrobnějších informací, z kterých by 

bylo moţno usuzovat, zda autoři daných slov mají na mysli pouze úplné faktické vzdání 

se práva, či zda do mnoţiny „vzdání se práva“ zahrnují také vzdání se částečné, o které 

se v obchodním právu vedly dlouholeté spory aţ do novely obchodního zákoníku, která 

otázku učinila pro obchodní právo nadále nezajímavou.
141

 Určitou výjimku tvoří např. 

Petr Bezouška, který uvádí poměrně jednoznačně: „Osoby nemohou před vznikem 

práva na náhradu škody uzavřít dohodu o rozsahu náhrady škody. Po vzniku práva je 

dohoda o omezení nebo rozšíření rozsahu náhrady škody přípustná.“
142

 Obdobně i Karel 

Eliáš: „V občanském právu je limitace náhrady škody vyloučena vzhledem k § 574 

odst. 2 občanského zákoníku.“
143

 

V občanském právu je odpověď na otázku o to těţší, ţe neznáme a priori povahu norem, 

které mají na řešení otázky vliv. V obchodním právu je kogentnost a dispozitivita 

vyřešena výčtovým ustanovením, které, přes všechnu kritiku a nepřesnost, staví co 

moţná nejlépe na jisto, které normy mají být povaţovány za kogentní a které za 

dispozitivní. V občanském zákoníku takové ustanovení nenajdeme a povaha norem je 

tak ponechána na výkladu, kterého v této věci mnoho nedohledáme.  

                                                 
140

 Naposledy jsem zaznamenala Janu Buršíkovou in BURŠÍKOVÁ, Jana. Moţnosti smluvní limitace 

náhrady škody po novele obchodního zákoníku k 1.1.2012. In: Epravo.cz [online]. [cit. 2012-03-28]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-smluvni-limitace-nahrady-skody-po-novele-

obchodniho-zakoniku-k-112012-81283.html 
141

 Komentář k § 574 odst. 2 ObčZ např. uvádí: “Nelze se platně vzdát majetkových práv, o kterých není 

známo, zda v budoucnu vzniknou, ani těch, která v době uzavření dohody ještě nevznikla (např. právo na 

náhradu škody). Nároku, který již vznikl, se ovšem lze vzdát, popř. dluh z něj již vzniklý prominout.“ 

Občanský zákoník I, II: Komentář § 574 [beck-online]. 2. vyd. C. H. Beck, 2009 [cit. 12. 11. 2013].  
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 FIALA, Josef a Milan KINDL. Občanské právo hmotné. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 

650 pages. ISBN 80-738-0228-7, s. 576. 
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 ELIÁŠ, Karel. Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu II. Právní rádce [online]. 

2008, č. 1 [cit. 2013-11-17]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-22809890-obsah-zpusob-a-

rozsah-nahrady-skody-v-soukromem-pravu-ii-sup-1-sup 
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I v obchodním právu, kde vcelku nikdo nepochyboval o povaze jednotlivých norem, 

bylo řešení problému velice sloţité a přední právníci se jím zabývali řadu let. 

V občanském právu bohuţel tato diskuze prakticky neprobíhala. Pokusím se tedy 

shrnout dosavadní poznání a na jeho základě dojít k závěru o moţnosti limitace náhrady 

škody. Vzhledem k sloţitosti otázky a omezenému rozsahu práce se však budu zabývat 

nejtypičtějším způsobem omezení rozsahu náhrady škody, tedy moţností stran určit 

rozsah náhrady škody odlišně od § 442 odst. 1 ObčZ, který jako obecné pravidlo udává, 

ţe se hradí skutečná škoda a ušlý zisk. Hrazené škody specifické, uvedené 

v navazujících ustanoveních, v této práci opominu. 

7.1 Relevantní ustanovení 

Jiţ v průběhu výkladu o odpovědnosti za škodu jsem poukazovala na ustanovení, která 

budou pro smluvní limitaci náhrady škody důleţitá. Přesto bych ráda paměť laskavého 

čtenáře tím, ţe daná ustanovení ještě jednou přehledně shrnu na tomto místě a doplním 

jejich potřebný výklad, který by byl v předchozích kapitolách ještě předčasný. 

Stěţejním ustanovením pro moţnost stran limitovat náhradu škody je kogentní
144

 

ustanovení § 574 ObčZ:  

Odst. 1: Věřitel se může s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh 

promíjí; tato dohoda musí být uzavřena písemně. 

Odst. 2: Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve 

vzniknout, je neplatná. 

Dalším významným ustanovením pro moţnost stran určit smluvně rozsah náhrady 

škody je § 442 odst. 1 a odst. 2 ObčZ: 

Odst. 1: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). 

                                                 
144

 O kogenci norem tohoto ustanovení zřejmě nikdo nepochybuje, přesto povaţuji za nutné alespoň 

okrajově zmínit, ţe důvodem kogence je povaha ustanovení – ze systematického pohledu by nemělo dané 

ustanovení prakticky ţádné opodstatnění, bylo-li by dispozitivní. V odstavci prvním jde o stanovení 

formy právního úkonu, které je opodstatněné pouze jako kogentní. V odstavci druhém se jedná o zákonný 

zákaz omezující smluvní svobodu stran. Jako takový musí být také kogentní, má-li mít v systému norem 

smysl. 
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Odst. 2: Škoda se hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a 

účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 

U prvého ustanovení bude třeba zjistit, jakou normu chování ve skutečnosti nese. U 

druhého ustanovení pak především, zda nese normy dispozitivní či kogentní. U obou 

ustanovení pak povaţuji za důleţité zjistit jejich vzájemný vztah v systému práva. 

7.1.1 Ustanovení § 574 ObčZ 

Ustanovení odstavce prvního není nijak zvlášť převratné – výslovně stanoví, ţe je 

moţné dohodnout se na vzdání se svého práva nebo prominutí dluhu, pokud bude 

taková dohoda uzavřena písemně. Z textace vyplývá, ţe vzdáním se práva je myšlen 

dvoustranný právní úkon, kterým se věřitel vzdává svých práv a dluţník toto vzdání se 

přijímá. Písemně je tak moţné vzdát se dohodou se škůdcem práva na náhradu škody. 

Ustanovení odstavce druhého však takto širokou moţnost vzdání se práva koriguje ve 

vztahu k vzdání se práva, které ještě nevzniklo, které prohlašuje za neplatné. 

Ustanovení odstavce druhého patří v civilistice asi k těm nejméně obvyklým nosičům 

zakazující normy. O jejím původu se vyjádřil Karel Eliáš takto: „Při přípravě návrhu 

nového občanského zákoníku jsem pátral po původu § 574 odst. 2 ObčZ. Od slovutných 

akademiků a civilistů se mi dostalo odpovědi, že se jedná o klasiku, kterou najdu v 

digestech. Po studiu digest jsem dospěl k závěru, že tam tato klauzule není, což jsem si 

ještě následně ověřil u prof. Skřejpka. Klauzule není dokonce ani v těch socialistických 

zákonících typu Maďarsko, SSSR, Polsko atd. Takže pouze doc. Kratochvíl, otec 

občanského zákoníku z roku 1964, píše, že občan by rozhodoval o něčem, co nezná, a že 

ho tudíž musí socialistický stát ochránit tím, že jeho projev vůle prohlásí za 

neplatný.“
145

  

Význam tohoto ustanovení pro občanské právo je značný, přesto jej nelze přeceňovat. 

Jde o ustanovení, které budí řadu pochybností o tom, jakým způsobem má být 

vykládáno. Proto povaţuji za důleţité provést podrobnější analýzu tohoto ustanovení. 
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 LASÁK, Jan. Op. cit. sub 60. 
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Ta by měla zohlednit relevantní výkladové metody; primární význam by však měly mít 

metody standardní, tedy jazyková, logická a systematická.
146

  

7.1.1.1 Interpretace § 574 odst. 2 ObčZ 

Z jazykového hlediska lze jednoznačně konstatovat, ţe odstavec druhý se týká 

dvoustranného právního úkonu týkajícího se (zatím) neexistujícího práva a tento úkon 

prohlašuje za určitých okolností za neplatný. Těmi okolnostmi je pak skutečnost, ţe 

právním úkonem má dojít k vzdání se výše uvedeného práva.  

A zde začínají veškeré trable: co znamená vzdát se práv? V běţné mluvě je „vzdát se“ 

pouţíváno v mnoha významech, mimo jiné ve smyslu zanechat něčeho, přestat o něco 

usilovat, přenechat něco jinému. V kontextu ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ, ale také 

ustanovení § 386 odst. 1 ObchZ, se v právnických kruzích hovoří o tom, ţe sloveso 

vzdát se můţe znamenat jak plné upuštění od práva, tak také tzv. částečné vzdání se, 

tedy upuštění od části svého práva, omezení svého.
147

 Takový význam se v češtině 

vyskytuje spíše při přehánění, přesto si jej lze představit: věta „Vzdali jsme se 

suverenity“ můţe znamenat jak úplné podrobení se jinému národu, tak ale také omezení 

suverenity citelným způsobem.  

Pozornost si zasluhuje také pouţití mnoţného čísla ve vztahu k předmětu vzdání se. 

Ustanovení nezakazuje vzdát se práva, ale práv! Co to z jazykového hlediska znamená? 

Snad moţnost vzdát se jednoho práva, ale ne uţ většího mnoţství práv před jejich 

vznikem? Taková interpretace by snad byla moţná, stejně tak by se ovšem dalo tvrdit, 

ţe text míří na vzdání se jakékoliv části z mnoţiny všech subjektivních práv; tím se 

dostáváme opět k pojmu vzdání se. Jazykovým výkladem je problém neřešitelný.   

Při další interpretaci vycházejme z principu, ţe právní řád je v zásadě bezrozporný 

systém, zdánlivý rozpor je třeba řešit interpretací.
148

  Argument a maiori ad minus pro 

závěr, ţe vzdáním se práva je také omezení tohoto práva,
149

 předpokládá sám o sobě jiţ 
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 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 343 s. Právnické učebnice 

(Aleš Čeněk). ISBN 80-864-7385-6, s. 146-151. 
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 Zastáncem tohoto názoru byl dlouhou dobu Josef Bejček, coţ přimělo i jiné autory se tímto názorem 

zabývat. Např.: ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 58, BEJČEK, Josef. Op. cit. sub 51, s. 371 a násl. 
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 KNAPP, Viktor. Op. cit. sub 10, s. 165. 
149

 Tento argument přináší Josef Bejček pro obdobné ustanovení § 386 odst. 1 ObchZ in BEJČEK, Josef. 

Op. cit. sub 51, s. 371 a násl. 
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druhý závěr jazykového výkladu, a nepřináší tedy nic nového. Jistě by se při obou 

jazykových výkladech uplatnil obrácený argument pro opačnou situaci: zakazoval-li by 

zákon omezit odpovědnost za škodu, hladce by se argumentovalo pomocí arg. a minori 

ad maius, ţe se tento zákaz vztahuje i na úplné vzdání se odpovědnosti za škodu.  

Ze standardních metod interpretace zbývá pouze systematický výklad. Jak jiţ bylo 

řečeno, ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ je kogentního charakteru a nese zákaz. 

V kontextu ústavního principu autonomie vůle by tedy mělo být vykládáno 

restriktivně, existují-li pochybnosti o jeho smyslu. Systematicky je ustanovení 

zařazeno do obecné části závazkového práva, v oddíle věnovaném zániku závazků. 

Odstavec první se zabývá dohodou o vzdání se práva či prominutím dluhu, odstavec 

druhý tedy upřesňuje, kdy není jednání z odstavce prvního právem aprobované (hovoří 

se zde však o „vzdání se práv“, přičemţ význam tohoto odklonu není příliš jasný). 

Srovnáním s jinými ustanoveními shledáme, ţe občanský zákoník rozlišuje ve svém 

ustanovení § 10 odst. 1 a odst. 2 varianty zbavení a omezení svéprávnosti
150

 a v § 56 

odst. 3 písm. a a b ObčZ (který je jistě pro náš případ přiléhavější, neboť se zabývá 

ustanoveními spotřebitelských smluv) výslovně pamatuje na (ne)moţnost vyloučit nebo 

omezit odpovědnost a vyloučit nebo omezit práva. Současně zná občanské právo 

institut smluvní pokuty, který v § 545 odst. 2 ObčZ stanoví, ţe pokud si strany 

nedohodnou jinak, není věřitel „oprávněn poţadovat náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta;“ smluvní pokuta bývá 

často označovaná jako paušalizovaná náhrada škody. Jde jistě o institut odlišný od 

omezení výše škody, ovšem odlišnost je dána pouze tím, ţe potenciální škůdce má 

povinnost vyplatit výši smluvní pokuty bez ohledu na to, zda škoda skutečně vznikla. 

Jde však o ujednání tolik odlišné situaci, kdy strany limitují odpovědnost jedné z nich 

na určitou částku a umoţní tak např. sníţení smluvní ceny? 

Z hlediska standardních výkladových metod, kdy nejednoznačnost jazykového výkladu 

koriguje výklad systematický, se tedy jeví, ţe ustanovení by mělo být vyloţeno 

restriktivně, tedy v tom smyslu, ţe vzdáním se práva je pouze fakticky úplné vzdání se 

práva, nikoliv vzdání se části práva (ad absurdum například pouze 1‰ výše škody); 
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 Přičemţ slovo „zbavení“ má podle mého názoru význam obdobný slovu „vzdání se“; rozdíl mezi 

zbavením a vzdáním se tkví v dobrovolnosti ztráty, nikoliv však v intenzitě. 
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tomu nasvědčuje i společné pouţívání slov „vyloučit“ a „omezit“ tam, kde jsou 

zamýšleny obě tyto varianty.  

Alternativně by bylo moţné tvrdit, ţe je ustanovením myšleno vzdání se celého 

komplexu všech práv. Takový výklad však povaţuji za natolik absurdní, ţe se jím dále 

jiţ nebudu zabývat; ustanovení by pak postrádalo jakékoliv opodstatnění, kdyţ 

některých práv se vzdát vůbec nelze. Zákaz vzdát se více práv při moţnosti vzdát se 

jednoho práva se také jeví nelogicky; téhoţ vzdání se by bylo moţno dosáhnout 

několika právními úkony, které by však neplatné nebyly.  

V této fázi interpretace se názory metodologů práva rozcházejí. Jeden názorový proud 

by interpretaci povaţoval za ukončenou, neboť se standardními výkladovými metodami 

došlo k jednoznačnému závěru –a nadstandardní metody nemohou popřít jednoznačné 

výsledky metod standardních (ostatně, dělení interpretačních metod na standardní a 

nadstandardní pochází, pokud je mi známo, právě od tohoto názorového proudu).
151

 
152

 

Druhý názorový proud je opřen o „argumentované hledání účelu zákona a větší prostor 

pro soudcovské dotváření práva“.
153

 

7.1.1.2 Hledání účelu zákona 

V tomto smyslu mám za to, ţe mnoho argumentů jiţ bylo sneseno v názorové bitvě o 

moţnost limitovat náhradu škody v obchodním právu před citovanou novelou 

obchodního zákoníku, kdy liberálnější proud došel k závěru, ţe limitace náhrady škody 

je moţná, nepůjde-li o faktické vzdání se práva na náhradu škody a budou-li dodrţeny 

poţadavky nepřekročení zásad poctivého obchodního styku a zásady dobrých mravů. 

Dovolím si tedy jen stručně okomentovat některé argumenty, které se dle mého názoru 

dají bez větších potíţí vztáhnout i na občanské právo. Plánovaná stručnost můţe některé 

body poněkud zjednodušit, podrobnější zdůvodnění je však vesměs k nalezení 
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 Asi nejobsáhlejší argumentaci obsahuje v současné době pojednání Gerloch, A.; Tryzna, J.: Závaznost 

právních textů při interpretaci a aplikaci práva soudy a argumentace lege artis, in: Gerloch, A.; Tomášek, 

M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva, Praha 

2010, s. 25-66. 
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 Přinejmenším je skloňován především v GERLOCH, Aleš. Op. cit. sub 146. 
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 WINTR, Jan. Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva. Vstupní úvahy o metodologii 

interpretace práva [online]. 2010, č. 11 [cit. 2013-11-15]. Dostupné z: 
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v mnoţství literatury k tomuto tématu
154

 a není a ani nemůţe být cílem této práce 

dopodrobna je přepisovat.  

Přehledně shrnul své výhrady vůči moţnosti stran smlouvy limitovat výši náhrady 

škody Josef Bejček ve svém článku Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za 

škodu
155

, vycházím tedy z něj. Následně přidám další argumenty ve prospěch limitace 

náhrady škody. 

7.1.1.2.1 Argument morální 

„Apriorní vyloučení odpovědnosti za výsledek vlastního protiprávního jednání je 

porušením nejen elementárních zásad soukromého práva, ale i mravnosti.“ Je nemravné, 

ţe škodu by musel snášet ten, kdo ji utrpěl, nikoliv kdo ji zavinil. 

Protiargument:  

Při ctění zásady autonomie vůle lze jen těţko mít za to, ţe je nemravné rozhodovat o 

svých záleţitostech, pokud ctí určitý morální standard. Ten je v právu zaručen zásadou 

dobrých mravů a kogencí vybraných zákonných norem slouţících narovnání či zmírnění 

reálné nerovnosti mezi subjekty práva – tyto kogentní normy však je třeba v případě 

moţných rozdílných výkladů interpretovat restriktivně. Navíc vzhledem k tomu, ţe 

rozebírané ustanovení i výklad upřednostňující nepřípustnost smluvní limitace náhrady 

škody jsou (nejen) v evropském kontextu osamělé, nabízejí se dva výklady: buďto je 

náš právní řád zrnkem morality v písku nemorálnosti, nebo ustanovení samotné křiví 

morálku. Vysvětlení jeho původu nahrává spíše druhé variantě. 

Fakt, ţe by někdo nekontrahoval, pokud by měl nést plnou odpovědnost za škodu, 

dokládá, ţe transakce nese vysoké riziko. To však neodůvodňuje přenesení tohoto rizika 

na poškozeného. 

Protiargument:  
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 Např. BEJČEK, Josef. Op. cit. sub 149, s. 371 a násl. OVEČKOVÁ, Oľga. Limitovanie rozsahu 

náhrady škody v obchodných vzťahoch. In: Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2006, s. 300-309. ISBN 8086898814. Rozhodnutí NS ČR ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2005. 

Cit. sub 157, 1b a násl. ŠILHÁN, Josef. Op. cit. sub 118. 
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 BEJČEK, Josef. Op. cit. sub 149, s. 371 a násl. 
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I rizikové transakce mohou být pro společnost prospěšné. Ostatně, omezení ručení 

společníků kapitálových obchodních společností za závazky společnosti není nic jiného 

neţ právem chtěné přenesení rizika na jiný subjekt, a to proto, ţe se to jeví uţitečné. Na 

rozdíl od zákonného přenosu odpovědnosti však v případě limitace výše náhrady škody 

jde o smluvní ujednání, tedy dobrovolnou vůli dvou či více stran smlouvy omezit svá 

práva ve prospěch dosaţení cíle sledovaného smlouvou (přičemţ vycházejme 

z předpokladu, ţe kontrahující strany jsou v zásadě v rovném postavení). 

7.1.1.2.2 Argument neurčitosti vůle 

Osoba vzdávající se práva na náhradu škody neví co činí, ani čeho se vzdává. Vůle je 

tedy neurčitá a právní úkon je tak neplatný. Dohoda o smluvní pokutě je určitá, zatímco 

dohoda o limitaci náhrady škody je neurčitá. 

Protiargument: 

Dohoda o smluvní pokutě je stejně určitá jako dohoda o limitaci náhrady škody, tedy je-

li limitace sjednána absolutní částkou. Kontraktující ví, ţe do této částky bude mít nárok 

na náhradu veškeré vzniklé škody – stejně jako ví v případě smluvní pokuty, ţe tuto 

částku můţe poţadovat, dojde-li k porušení povinnosti druhé strany.  Z pohledu od této 

částky výše však ani v jednom případě kontraktující neví, čeho se vzdává. A přesto je 

moţnost sjednání smluvní pokuty nepochybná. 

Ostatně pokud bychom přistoupili na argument, ţe nelze limitovat výši náhrady škody, 

protoţe tento úkon je neurčitý, nepomohlo by nám následně ţádné pozměnění zákona  

ve prospěch smluvní limitace – neurčitost vůle by totiţ neodstranilo (snad jen 

s výjimkou odstranění poţadavku určitosti vůle, coţ je myslím absurdní). Navíc 

poţadavek určitosti právního úkonu je součástí i jiných právních řádů – a přesto to 

nepůsobí neplatnost smluvního omezení práva na náhradu škody. Další argumenty 

ohledně neurčitosti řady úkonů praktického ţivota uvádí Josef Šilhán.
156

  

Vţdy však bude třeba zkoumat, zda smluvní strana měla určitou vůli v tom smyslu, ţe 

chápala podstatu práva na náhradu škody a tím pádem i věděla, čeho se vzdává. 
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7.1.1.2.3 Argumenty problémů s aplikací 

Bylo by obtíţné posoudit, v který moment došlo ještě k vzdání se částečnému a v který 

moment jde jiţ o faktické plné vzdání se práva na náhradu škody. Judikatura by navíc 

nedokázala aplikovat (či neaplikovala) obecná ustanovení cílená na ochranu slabší 

strany. 

Protiargument:  

Domnívám se, ţe řešením aplikačních problémů dispozitivního soukromého práva 

nemůţe být apriorní zákaz zasahující do smluvní svobody stran i v případech, které by 

z hlediska aplikace práva nečinily ţádné potíţe. Stejně tak obavy z ochoty judikatury 

aplikovat obecná omezení smluvní volnosti stran nepovaţuji za vhodný argument pro 

omezení smluvní volnosti ve všech případech (byť snad mohou být tyto obavy 

opodstatněné).  

7.1.1.2.4 Argument účelu odpovědnosti (za škodu) 

Limitace můţe vést k potlačení prevenčního úsilí potenciálních škůdců. 

Protiargument: 

S tímto argumentem se v zásadě ztotoţňuji, prevenční funkce odpovědnosti za škodu se 

tím zpravidla sniţuje. Nicméně nemusí tomu tak být ve všech případech, a je na 

rozhodnutí potenciálního poškozeného, zda o plné působení této funkce vůbec stojí (za 

předpokladu, ţe je v rovném postavení a dostatečně informovaný). Můţe být pro 

potenciálního poškozeného výhodnější souhlasit s tím, ţe jeho partner bude odpovídat 

za škodu jen omezeně (nebo vůbec), pokud tomu bude odpovídat zvýšení peněţního 

plnění náleţícího poškozenému nebo naopak sníţení plnění, které musí sám vydat.   

Tato úvaha vychází z oblasti ekonomie práva, dle které „výše náhrady škody je 

z pohledu smluvních stran jen rubovou stranou výše kupní či jiné ceny“
157

. Mohou-li 

strany volně kontrahovat o ceně, musí být také moţné volně kontrahovat o 

odpovědnosti za škodu. A to s výjimkou situací, kdy chybí skutečná svobodná vůle.  
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V obchodním právu se nakonec pojetí, dle kterého nelze výši náhrady škody limitovat, 

ukázalo jako mylné a došlo v zásadě ke shodě, ţe limitace zřejmě moţná je, kdyţ 

ustanovení § 379 ObchZ týkající se rozsahu náhrady škody je dispozitivní a 

z kogentního § 386 ObchZ zákaz omezit výši náhrady škody nevyplývá. 

7.1.1.3 Závěr o § 574 odst. 2 ObčZ 

Na základě výše uvedených argumentů se domnívám, ţe ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ 

nemůţe nést normu, která pro všechny myslitelné situace zakazuje se vzdát svého práva 

nebo částečně své právo omezit. Mám za to, ţe i při tom nejmenším důrazu na princip 

autonomie vůle v občanském právu je třeba toto ustanovení vykládat restriktivně, tedy 

tak, ţe není moţné se nějakého práva vzdát zcela; jeho přiměřené omezení však moţné 

je.  

Další aplikace tohoto ustanovení bude pak záviset na tom, kolik důrazu na šíři smluvní 

autonomie v občanském právu ten který interpret dá. V tomto bodě lze očekávat, ţe 

bude docházet k největším kontroverzím. Otázkou, v jakém vztahu je tato norma 

k ostatním normám občanského práva, se budu zabývat v následující podkapitole. 

7.1.2 Vztah § 574 odst. 2 ObčZ k jiným ustanovením 

Přístup ke vztahu § 574 ObčZ ke zbytku právního řádu můţe být (a je!) různý. Nastíním 

proto jednotlivé varianty přístupu a uvedu argumenty pro přednost toho či onoho 

přístupu. 

První náhled na tuto normu by mohl být takový, ţe koriguje všechna ujednání, kterými 

se subjekt svých práv vzdává. Druhý přístup je zaloţený na tezi, ţe § 574 ObčZ se 

uplatní pouze ve vztahu ke kogentním normám, dispozitivní normy jím dotčeny být 

nemůţou. Třetí přístup naopak částečně omezuje dispozitivitu norem přihlédnutím ke 

kogentnímu ustanovení. Přístup čtvrtý pak tvrdí, ţe § 574 odst. 2 ObčZ lze aplikovat 

jen, pokud není pro stranu smlouvy předvídatelné, čeho se vzdává. Pátý přístup stojí na 

tezi, ţe § 574 ObčZ je v občanském právu neaplikovatelný. 

První přístup v podstatě postuluje, ţe ustanovení § 574 ObčZ je všeobecnou normou 

závazkového práva zakazující vzdát se jakéhokoliv práva před tím, neţ vznikne. Dle 

Marty Škárové se „nelze vzdát práv, o kterých není známo, zda v budoucnu vzniknou, 
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ani těch, která v době uzavření dohody ještě nevznikla.
158

 Michaela Salačová dokonce 

dochází k závěru ještě přísnějšímu: „Vzdát se lze pouze nároku, tedy dospělého práva, 

práva bohatšího právě o realizovatelnost.“
159

  

Tento přístup však nebere ohled na to, zda tato práva vyplývají ze zákonem neupravené 

smlouvy, dispozitivních ustanovení zákona či zákonných ustanovení kogentních. 

Současně není v tomto názorovém proudu seznatelné, jaký je vztah § 574 ObčZ k jiným 

zákonným normám z hlediska speciality. 

Další přístupy jiţ vidí moţnou aplikaci této normy úţeji.  

Druhý přístup vidí aplikaci ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ ve vztahu ke kogentním 

normám. Tento přístup zastává částečně judikatura Nejvyššího soudu: "Neplatnost 

vzdání se budoucích práv na základě dohody podle ust. § 574 odst. 2 o. z. může nastat 

jen ohledně těch práv (budoucích nároků), která vzniknou na základě zákona nebo 

smlouvy, popřípadě jiných právních skutečností, přičemž vznik těchto práv (nároků) je 

založen obligatorně. Avšak tam, kde zákon umožňuje odchylnou úpravu, tj. dohodu mezi 

účastníky, jíž lze určitou úpravu modifikovat nebo i vyloučit, nelze takovou dohodu 

kvalifikovat jako dohodu o vzdání se budoucích práv, a tak dohodu neplatnou.“
160

  

Jiří Handlar však poukazuje na to, ţe ve vztahu ke kogentním zákonným normám se 

ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ neuplatní, neboť od těchto norem se subjekty práva 

nemohou odchýlit vůbec, bez ohledu na to, zda se kogentní norma vztahuje na práva, 

která jiţ v době úkonu existují nebo na práva potenciální.
161

  

S tímto závěrem se neztotoţňuji. Mám za to, ţe § 574 odst. 1 ObčZ umoţňuje i takovou 

dohodu, která by jinak byla v rozporu s některou kogentní normou. Aby však kogence 

normy nebyla negována zcela, je v § 574 odst. 2 ObčZ stanoveno, ţe dohoda o vzdání 

se práva předem je neplatná; ve vztahu ke kogentní normě se tedy strany nemohou 
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práva vzdát předem. Ještě jsme si nevyloţili povahu § 442 odst. 1 ObčZ, 

předpokládejme však na chvíli, ţe je kogentní. Proto nelze změnit dohodou stran rozsah 

náhrady škody před vznikem práva na její náhradu. Poté umoţní § 574 odst. 1 ObčZ 

„překročit“ kogenci § 442 odst. 1 ObčZ, a strany si tak mohou sjednat vzdání se práva 

na náhradu škody (či její limitaci). 

Aplikace ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ pouze ve vztahu ke kogentním normám 

občanského práva se mi jeví logicky. Zohledňuje princip autonomie vůle a zaručuje 

pouze, aby strany nemohly obejít kogentní normy zákona tím, ţe se práv nabývaných 

z kogentních právních norem vzdají ještě před vznikem těchto práv.   

Přístup třetí můţeme vypozorovat analogií s obchodní právem před novelou. Autoři 

zabývající se moţností limitace výše náhrady škody pracovali se vztahem kogentního 

§ 386 a dispozitivního § 379 ObchZ, došli přitom k závěru, ţe kogentní § 386 ObchZ 

neanuluje dispozitivitu § 379 ObchZ, současně však nevyloučili jeho aplikaci na toto 

ustanovení. Řešení, které ve vztahu těchto dvou ustanovení nalezli, je následující: 

kogentní § 386 ObchZ omezuje dispozitivitu § 379 ObchZ tak, ţe strany mohou 

sjednat odlišný obsah § 379, avšak pokud v důsledku dojde k omezení rozsahu náhrady 

škody oproti zákonnému standardu, je třeba zkoumat, zda toto zúţení je přiměřené.  

Přístup čtvrtý, zastávaný Filipem Melzerem, klade vyšší akcent na princip autonomie 

vůle, který prozařuje do občanského práva; v souladu s ním lze zasahovat do smluvní 

svobody pouze tehdy, je-li to racionálně odůvodnitelné. V tomto případě to můţe být 

snaha zabránit takovému jednání, jehoţ důsledky jsou pro jednajícího nepředvídatelné, 

čili je třeba provést teologickou redukci. Dohoda o vzdání se potenciálního práva je pak 

platná, pokud je pro strany předvídatelná míra pravděpodobnosti vzniku práva a 

rozsah takového práva.
162

  

Jiří Handlar tento závěr zpochybňuje s tím, ţe Filip Melzer nedistinguje mezi 

způsobem, jakým je vznik budoucích práv upraven, zda jsou upravena dispozitivně, 

kogentně či autonomní normou účastníků. V případě práv vznikajících na základě 
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kogentních norem není moţné tato práva předem vyloučit dohodou účastníků (a ani 

omezit). I u norem dispozitivních nachází případy, kdy nízká předvídatelnost nemá být 

důvodem pro odmítnutí dohody účastníků, jako příklad uvádí úroky z prodlení, o 

kterých není jisto, zda, s jakou pravděpodobností a v jaké výši by mohly nastat, přesto 

není v obchodněprávních vztazích důvod nepřipustit dohodu o tom, ţe úroky z prodlení 

v případě prodlení placeny nebudou. V případě autonomní dohody pak jsou výsledky 

tohoto pojetí vůbec nespravedlivé, kdyţ by se nemohli vzdát práva, které si předtím 

sami zaloţili dohodou, jen proto, ţe je nedostatečně předvídatelné.
163

  

Tyto argumenty proti pojetí Filipa Melzera se mi jeví jako dostatečně pádné, metoda 

teologické redukce by mohla v tomto případě dopadat nanejvýš na dispozitivní právní 

normy, bylo by však třeba najít jiné měřítko odůvodňující zásah do smluvní svobody, 

neboť vţdy bude moţné najít případy nepředvídatelného, leč neškodného vzdání se 

práva.  

Pátý přístup zastává Jiří Handlar, který tvrdí, ţe § 574 odst. 2 ObčZ není v současném 

občanském právu vůbec aplikovatelný. Argumentace pro tento názor byla jiţ částečně 

uvedena výše, pro kogentní normy nenachází Jiří Handlar uplatnění § 574 odst. 2 ObčZ, 

strany se od těchto ustanovení dle jeho názoru nemohou odchýlit bez ohledu na 

ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ. V případě dispozitivní či autonomní smluvní úpravy 

nezávislé na kogentních či dispozitivních normách je teoreticky aplikace ustanovení § 

574 odst. 2 ObčZ moţná, nejeví se ale autorovi přijatelná. Zákaz vzdát se práv před tím, 

neţ vzniknou, omezuje autonomii vůle stran nepřijatelným způsobem. Jak jiţ bylo 

řečeno, omezení autonomie vůle je moţné, nastane-li z ospravedlnitelného důvodu (jako 

je ochrana fakticky slabší strany). Takovými důvody však ustanovení § 574 odst. 2 

ObčZ podloţeno není, a proto je třeba jeho aplikaci s ohledem na principy nejen 

občanského práva, ale také ústavněprávní odmítnout.  

7.1.2.1 Závěr o vztahu § 574 odst. 2 ObčZ k jiným ustanovením ObčZ 

Mám za to ţe aplikace § 574 odst. 2 ObčZ se jednoznačně vztahuje ke kogentním 

právním normám, tak jak jsem uvedla v předchozím výkladu. V případě autonomní 

smluvní úpravy povaţuji zákaz vzdát se svých autonomně nabytých práv za vysloveně 
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absurdní. Mají-li strany moţnost dát vzniku právu, aniţ by vyuţily dispozitivních či 

kogentních zákonných norem, měly by mít také moţnost se tohoto práva opět vzdát.  

Zde by bylo málem moţné skončit, ovšem obávám se, ţe to by byl pro české právní 

prostředí příliš velký skok. Přeskočme opět náleţité úvahy a představme si, ţe § 442 

odst. 1 ObčZ je dispozitivní. S tímto závěrem by bylo třeba dovodit, ţe strany mohou 

zcela vyloučit právo na náhradu škody ve smyslu § 442 odst. 1 ObčZ tím, ţe škodu 

definují jako prázdnou mnoţinu. Takovou změnu nejsme zřejmě připraveni připustit, ať 

jiţ vzdání se práva na náhradu škody omezíme jakýmikoliv doplňujícími kritérii 

plynoucími z dobrých mravů. 

Akceptuji proto kompromisní řešení obchodněprávní i do občanskoprávní úpravy. Toto 

řešení sice omezuje smluvní autonomii stran, ale současně umoţňuje vyslyšet přání 

těch, kteří si intenzivněji uvědomují, ţe i smluvním ujednáním si můţe člověk nemálo 

uškodit a snaţí se jej chránit před jím samým. Ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ tak stírá 

čistý řez mezi dispozitivními a kogentními normami (do kterého řadím i skupinu norem 

jednostranně kogentních) a činí dispozitivní normu toliko částečně dispozitivní. 

Dispozitivnost omezuje zákonný zákaz vzdát se svých práv předtím, neţ vzniknou, 

proto před vznikem konkrétního práva bude v návaznosti na mé předchozí závěry 

moţné právo pouze omezit. Míru určující, zda jde ještě o omezení práva, či zda se 

strana práva jiţ prakticky vzdala, by měla ztělesňovat přiměřenost vzhledem 

k okolnostem případu.
164

  

Pro náhradu škody bude mít můj závěr význam v tom případě, kdy shledáme ustanovení 

§ 442 odst. 1 ObčZ dispozitivním; strany budou moci změnit ve smlouvě rozsah 

náhrady škody, avšak jen pokud to nebude znamenat faktické vzdání se práva na 

náhradu škody. Původně dipozitivní ustanovení se tak stane ustanovením „částečně 

dispozitivním“.  
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7.1.3 Ustanovení § 442 odst. 1 a odst. 2 ObčZ 

Povaha ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ není zcela jasná. Jiří Švestka ve své učebnici 

uvádí, ţe je kogentní
165

, Irena Pelikánová upozorňuje na nejasnost povahy těchto 

ustanovení s tím, ţe „formulace nasvědčuje spíše kogentnosti“.
166

 Většina autorů se 

však povaze ustanovení nevěnuje vůbec a ani argumenty pro kogentní povahu daného 

ustanovení se mi nepodařily objevit, s výjimkou citovaného argumentu Ireny 

Pelikánové. Ve většině případů jsou pochyby o moţnosti stran smluvit rozsah náhrady 

škody řešeny spíše odkazem na výše rozebrané ustanovení § 574 ObčZ. Ani judikatura 

nenabízí na tuto otázku ţádnou odpověď. Závěr, zda je § 442 ObčZ kogentní či 

dispozitivní, má přitom dalekosáhlé důsledky pro moţnost stran smluvně omezit 

odpovědnost za škodu. Proto je nezbytné neodbýt tuto otázku jednou větou, nýbrţ 

poměrně důkladně se jí zabývat. 

7.1.3.1 Ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ stanoví, ţe se hradí skutečná 

škoda a ušlý zisk. Otázkou je, zda tato norma umoţňuje stranám svým ujednáním 

rozsah náhrady škody sníţit, zvýšit či jinak změnit. 

Ráda bych se vrátila k názoru Ireny Pelikánové, ţe formulace ustanovení svědčí spíše 

kogentnosti.
167

 Následnou publikaci jiného názoru jsem nezaznamenala. V tomto ohledu 

sdílím názor Tomáše Zacha i Karla Berana, ţe ze samotné dikce ustanovení lze jen 

zřídka vyvodit jeho kogentní povahu.
168

 Karel Beran správně upozorňuje na potřebnost 

vnímání rozdílu mezi normou dispozitivní a dovolující a mezi normou kogentní a 

zakazující. Kogentnost či dispozitivnost má plynout vţdy  z hypotézy normy (jakkoliv 

implicitní), zatímco modalita normativity plyne z její dispozice.
169

 Problémem při 

praktickém rozlišení povahy konkrétní právní normy je přitom fakt, ţe hypotéza je často 
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implicitní – v některých případech nalezneme výslovnou hypotézu u dispozitivních 

norem, zdaleka však ne u všech.
170

 Hypotéza dispozitivní normy však můţe být dle 

Karla Berana k ustanovení zákona doplněna nanejvýš v případech, kdy „důvodem 

vzniku subjektivního práva je smlouva a nikoliv jiná právní skutečnost“.
171

 Tento 

předpoklad moţné dispozitivnosti je u smluvní odpovědnosti za škodu naplněn, 

v případě deliktní odpovědnosti však ne. Současná právní úprava však dle převaţujícího 

názoru občanskoprávní vědy stojí na principu jednotnosti civilněprávního deliktu a 

„porušení jakékoliv povinnosti je podrobeno stejnému reţimu“.
172

  

Je však otázkou, zda i v současném právu nemůţeme při interpretaci rozlišit kontraktní 

a deliktní odpovědnost za škodu. Ţe tyto pojmy nejsou obsaţeny v občanském zákoníku 

ještě neznamená, ţe by nemohly být zohledněny při výkladu právních norem.  

Tím můţe dojít k rozštěpení povahy této normy; vzhledem k deliktní odpovědnosti bude 

kogentní, avšak vzhledem k odpovědnosti kontraktní bude třeba dále hledat její 

skutečnou povahu.  

Kogence právní normy je výrazem vysoké intenzity společenského zájmu na přidrţení 

se daného pravidla chování.
173

 Pro zváţení, zda je norma kogentní či dispozitivní, je 

třeba vzít v potaz článek 2 odst. 3 Listiny a ustanovení § 2 odst. 3 ObčZ, který obecně 

stanoví, které normy jsou výjimkou z dispozitivity soukromého práva. Připustili jsme, 

ţe ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ můţe být i v případě dispozitivnosti částečně kogentní 

vlivem ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ. Zbývá se tedy ptát, zda má ustanovení § 442 

odst. 1 ObčZ povahu, ze které vyplývá, ţe se od něj nelze vůbec odchýlit.
174

  

Taková povaha by měla být dána silným veřejným zájmem, který převáţí nad principem 

autonomie vůle. Prostředkem naplnění veřejného zájmu můţe být v tomto případě 

ochrana slabší strany. Jde o dva často protichůdné zájmy a kaţdý je bezpochyby 

relevantní; proto mám za to, ţe lze dojít výkladem v jednotlivých případech k různým 

závěrům, a to podle toho, která hodnota bude akcentována více.  
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Dalším myslitelným řešením by zdánlivě mohla být tzv. jednostranná kogence,
175

 která 

by stranám umoţnila smluvní rozšíření § 442 odst. 1 ObčZ, ne však jeho omezení. 

Zdánlivě chráníme slabší stranu tím, ţe nemůţe smluvně sníţit výši případné náhrady 

škody, proč jí však neumoţnit získat víc, neţ jí dle zákona náleţí, souhlasí-li s tím druhá 

smluvní strana. Aprobace tohoto přístupu v různých právních situacích je poměrně 

častá, dle mého názoru je však chybná.  Jakmile si představíme slabší stranu v pozici 

toho, jehoţ odpovědnost se tímto  zpřísňuje, je jednostranná kogence opět nesmyslná, ať 

jiţ máme za vyšší hodnotu autonomii vůle či ochranu slabší strany. 

Mám však za to, ţe ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ by mělo být chápáno spíše jako 

dispozitivní. Aţ v případech faktické nerovnosti stran můţe přistoupit aspekt ochrany 

slabší strany, který se bude opírat buďto o spotřebitelské právo či zcela obecně o dobré 

mravy. Jiné řešení ohroţuje jak smluvní svobodu stran, tak i princip pacta sunt servanda 

a v konkrétních případech můţe vést k nespravedlivým důsledkům.
176

 

7.1.3.2 Ustanovení § 442 odst. 2 ObčZ 

Výklad ustanovení § 442 odst. 2 ObčZ můţe moţnost limitovat náhradu škody také 

ovlivnit. Bylo jiţ řečeno, ţe pro omezení výše náhrady škody je optimální náhrada 

v penězích. Otázkou tedy je, zda strany mohou předem ve smlouvě takovou náhradu 

závazně sjednat. 

Dle ustanovení § 442 odst. 2 se škoda principielně hradí v penězích, poškozený můţe 

poţádat o uvedení v předešlý stav, je-li to moţné a účelné.  

Dle Karla Eliáše jsou strany vázány dohodou o způsobu náhrady vázány.
177

 Dle 

Komentáře občanského zákoníku musí o uvedení do původního stavu poškozený sám 

poţádat, nejen s tím souhlasit.
178

 Tato formulace je mi nejasná, mám za to, ţe je-li 

rozhodnutí o způsobu náhrady škody jednostranným právním úkonem, musí být platné i 

                                                 
175

 BERAN, K.. Op. cit. sub 169, s. 689 a násl. 
176

 Je ostatně příznačné, ţe při studiu judikatury nacházíme spíše případy, kdy se vyslovení neplatnosti 

pro rozpor s § 574 odst. 2 ObčZ domáhají strany nespolehlivé, nedodrţující smlouvy i co do jiných 

povinností nebo strany evidentně silnější. Takto např. v rozhodnutí NS ČR ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 32 

Odo 1651/2005, rozhodnutí NS ČR ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007 nebo rozhodnutí NS ČR 

ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2855/2004. 
177

 ELIÁŠ, Karel. Op. cit. sub 143. 
178

 Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 

978-807-4001-086, s. 1284. 



 

 

62 

 

 

ve formě dvoustranného právního úkonu, byť návrh takového úkonu přišel od škůdce. 

Snad je tím však jen myšleno, ţe projevená vůle poškozeného musí být opravdová, ţe 

mu takové ujednání nesmí být vnuceno. Petr Bezouška dodává, ţe jiţ učiněná volba 

můţe být změněna pouze za výjimečných okolností, např. pokud zvolené řešení jiţ není 

snadno realizovatelné, avšak realizaci druhého řešení nic nebrání.
179

 

 Ani po prostudování odborné literatury však není zcela jasné, v kterém časovém 

okamţiku má poškozený moţnost svou volbu učinit, resp. zda stranám něco brání 

v předešlé dohodě jiţ v prvotní smlouvě. Domnívám se, ţe je na místě předpokládat, ţe 

stranám nic nebrání dohodnout se v kterémkoliv časovém okamţiku.  

7.2 Limitace výše náhrady škody ve spotřebitelských 
smlouvách 

Spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 52 odst. 1 ObčZ chrání spotřebitele jakoţto slabší 

smluvní stranu. Účinnost této ochrany je ve vztahu k limitaci náhrady škody zajištěna 

ustanovením § 55 ObčZ, který zakazuje v odstavci prvním odchýlit se ve 

spotřebitelských smlouvách od zákona v neprospěch spotřebitele. Specificky pro 

spotřebitelské vztahy je zde dán zákaz spotřebiteli vzdát se práv, které mu zákon 

poskytuje nebo jinak zhoršit své smluví postavení. V odstavci třetím je navíc vysloveno 

výkladové pravidlo pro spotřebitelské smlouvy – v pochybnostech o významu 

spotřebitelské smlouvy se upřednostní výklad pro spotřebitele příznivější.  

Odstavec druhý pak stanoví neplatnost ujednání uvedených v § 56 ObčZ. Pro závěr o 

moţnosti či nemoţnosti limitace náhrady škody jsou pak důleţitá ustanovení § 56 odst. 

2 písm. a a b ObčZ uvádějící jako neplatná ujednání vylučující nebo omezující 

odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla způsobena spotřebiteli 

smrt či újma na zdraví a ujednání vylučující nebo omezující práva spotřebitele při 

uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.  

 Lze tedy snadno shrnout, ţe pro omezení odpovědnosti dodavatele za škodu není ve 

vztahu ke spotřebiteli místo. Moţnost omezit odpovědnost spotřebitele za škodu však 

předpisy spotřebitelského práva vyloučena není.  
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 Bezouška, Petr in FIALA, Josef a Milan KINDL. op. cit. sub 142, s. 583. 
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7.3 Přehled judikatury Nejvyššího soudu 

V otázce moţnosti limitace náhrady škody je moţné najít několik dílčích rozhodnutí, 

která mohou poslouţit jako vodítko při snaze omezit výši náhrady škody v občanském 

právu. Ne vţdy jde o rozhodnutí týkající se náhrady škody, všechna rozhodnutí však 

pojednávají o klíčovém § 574 odst. 2 ObčZ. 

Nejvyšší soud se povahou ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ zabýval několikrát. K jeho 

vztahu k obchodněprávním dispozitivním normám se vyjádřil Nejvyšší soud ČR 

v rozhodnutí ze dne 1. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 645/2001.  

Spor se týkal privatizace podniku. Strany ve smlouvě sjednaly, ţe vylučují ze 

smluvního vztahu ustanovení § 20 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb.
180

 a ustanovení § 486 odst. 

1 ObchZ. Nejvyšší soud dovodil, ţe obě ustanovení jsou dispozitivní a mohou tak být 

nahrazena jinou dohodou stran. K argumentu neplatnosti ustanovení smlouvy pro rozpor 

s § 574 odst. 2 ObčZ pak vyjádřil v této práci jiţ citovaný názor: „(…) neplatnost 

vzdání se budoucích práv na základě dohody podle cit. ustanovení může nastat jen 

ohledně těch práv (budoucích nároků), která vzniknou na základě zákona nebo 

smlouvy, popř. jiných právních skutečností, přičemž vznik těchto práv (nároků) je 

založen obligatorně. Avšak tam, kde zákon umožňuje odchylnou úpravu, tj. dohodu mezi 

účastníky, jíž lze určitou úpravu modifikovat nebo i vyloučit, nelze takovou dohodu 

kvalifikovat jako dohodu o vzdání se budoucích práv (nároků) a tudíž dohodu 

neplatnou; o takovou dohodu jde právě v předmětném čl. XIII. smlouvy mezi stranami.“  

Stejný závěr pak Nejvyšší soud zopakoval i ve vztahu k občanskoprávním normám 

v rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 1222/2007 ze dne 30. 5. 2007.  

Tento spor se týkal nájemní smlouvy na nebytové prostory. Strany, obchodní společnost a 

občanské sdruţení, ve smlouvě dohodly, ţe nájemce, obchodní společnost, nemá nárok na 

náhradu vynaloţených nákladů na rekonstrukci resp. náhradu za zhodnocení předmětu 

nájmu. Nájemce v dovolání argumentoval, ţe ujednání o vzdání se práva, které můţe 

v budoucnu teprve vzniknout, je neplatné, tedy ustanovením § 574 odst. 2 ObčZ.  
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 Toto ustanovení zní: „Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak nebo nevyplývá-li ze smlouvy něco 

jiného, je nabyvatel oprávněn poţadovat přiměřenou slevu za věci zahrnuté do zápisu o převzetí, pokud 

mají vady nebo mu nebyly vydány.“ 
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Nejvyšší soud dovodil, ţe vůle vyjádřená v daném smluvním ujednání mohla směřovat 

k vyloučení aplikace ustanovení § 667 odst. 1 poslední věta ObčZ (coţ je však otázka 

skutková). Dále se dovolací soud zabýval otázkou, zda se lze platně předem vzdát práva 

vyplývajícího z § 667 odst. 1 poslední věta ObčZ, a to ve vztahu k § 574 odst. 2 ObčZ. 

Zdůrazňuje, ţe při řešení této otázky je třeba brát ohled na „rozhodující zásadu soukromého 

práva, kterou je autonomie vůle.“ Postuluje, ţe „omezení autonomie vůle (…) přichází 

v úvahu jen tehdy, kdy by její důsledné uplatňování vedlo k ohrožení právem uznaného 

veřejného zájmu – tedy mj. tehdy, kdy by její aplikace mohla směřovat k založení či 

prohloubení přirozené nerovnosti mezi subjekty právních vztahů – např. u spotřebitelských 

smluv, kdy na jedné straně vystupuje spotřebitel (slabší strana) a na druhé dodavatel 

(profesionál). (…) Za takový veřejný zájem není ovšem možné považovat ochranu věřitele 

před jeho vlastním nerozvážným jednáním, zvláště pak jedná-li se o subjekt práva, který je 

dostatečně vybaven k tomu, aby svá vážná rozhodnutí předem a důkladně zvážil se vší 

pečlivostí a odborností. Takovou ochranu nemá a nemůže mít § 574 odst. 2 o. z. na mysli, 

neboť by naopak a paradoxně zakládalo nerovnost mezi subjekty soukromoprávního 

vztahu.“ 

Posuzované ustanovení posoudil NS ČR jako jednoznačně dispozitivní a následně 

v podstatě ocitoval závěr předchozího rozhodnutí NS ČR sp. zn. 29 Odo 645/2001 

uvedený výše. Mimo principu autonomie vůle subjektů občanskoprávních vztahů také 

zdůraznil význam zásady, ţe smlouvy se dodrţují, a to i pro případ, ţe by smlouva byla pro 

některou ze stran nevýhodná.  

Začátkem téhoţ roku byla Nejvyšším soudem v rozhodnutí ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 

Cdo 2855/2004 připuštěna faktická smluvní limitace náhrady škody nepojmenovanou 

smlouvou, a to v občanskoprávním vztahu.  

Strany sporu uzavřely smlouvu o nájmu osobního automobilu, součástí které bylo ujednání 

o tzv. CDW (collision damage waiver). Pronajímatel prodal nájemci CDW, označené jako 

„příplatek za případnou nehodu“, které mělo s výjimkou ve smlouvě uvedených okolností 

slouţit jako zdroj pro úhradu náhrady škody ze strany nájemce. Pronajímatel se současně 

smlouvou zavázal pojistit vůz s tím, ţe případné nároky související s poškozením či ztrátou 

vozu budou uspokojeny touto cestou a nikoliv uplatněním nároku na náhradu škody vůči 

ţalovanému. Nejvyšší soud dovodil, ţe jde o inominátní smlouvu ve smyslu § 51 ObčZ a 
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při výkladu tohoto ujednání zohlednil, ţe pronajímatel byl podnikatelem a nájemce 

spotřebitelem a smlouva vyuţila předtištěného smluvního vzoru pronajímatele.  

Od případů, na které by dopadalo ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ, tento případ dle 

Nejvyššího soudu ČR odlišuje skutečnost, ţe pronajímatel nesjednal s nájemcem, ţe se bez 

dalšího předem vzdává práva na náhradu škody, ale za úplatu ujednal, ţe „při případně 

vzniklé škodě své nároky proti nájemci uspokojí přijetím pojistného plnění podle pojistné 

smlouvy, již se výslovně zavázal uzavřít, a nebude náhradu požadovat vůči žalovanému 

samotnému.“ Nejvyšší soud dovozuje: „Nejde tedy o vzdání se práva z odpovědnosti za 

škodu (ve smyslu základu nároku jako takového), (…) nýbrž o ujednání o způsobu a rozsahu 

náhrady škody pro případ, že vznikne určitým způsobem vymezeným ve smlouvě, a to pouze 

ve vztahu mezi účastníky závazkového právního vztahu; výše škody se tím vůči žalovanému 

redukuje na paušálně stanovenou částku.“ Na závěr uvádí, ţe jde o přístup souladný se 

zásadou výkladu příznivějšího spotřebitele i se zásadou pacta sunt servanda. K motivacím 

stran uzavřít právě takovou dohodu dále podává: „(…) pronajímatelem garantované 

pojištění vozidla (…) může být velmi důležitým prvkem pro rozhodování nájemce, zda 

uzavře smlouvu. Na základě takové nabídky pronajímatele totiž vynakládá poměrně 

významnou částku (v daném případě šlo o více než třetinu celkové úplaty) bez nároku na její 

vrácení v případě bezeškodného průběhu nájemního vztahu, a to právě proto, že jej zbavuje 

obav z důsledků případné škody na věci; bez toho by možná k uzavření nájemní smlouvy ani 

nepřistoupil.“ 

Alespoň krátkou zmínku si jistě zaslouţí i tolikrát kritizovaný obchodněprávní judikát 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2005. 

Kouzlo tohoto judikátu spočívá v tom, ţe vyplašil celou řadu odborníků odpovědí na 

otázku, která je pro tento případ zcela nerelevantní. Dovolatelka uzavřela se ţalobci 

smlouvu o poskytování právní sluţby, na základě které se ţalobci následně domáhali 

přisouzených nákladů právního zastoupení a úroku z prodlení. V průběhu řízení se předmět 

zúţil na úroky z prodlení, samotné náklady řízení totiţ dovolatelka uhradila po podání 

ţaloby. Dovolatelka se snaţila vyargumentovat příliš vysokou sazbu úroku z prodlení svým 

„nerovnoprávným postavením“, které má být doloţeno sjednáním limitace odpovědnosti 

ţalobců za škodu do výše 1 000 000 Kč. Nejvyšší soud se zabýval právě především výší 
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smluveného úroku z prodlení,  ale při své argumentaci se „vypořádal“ i s námitkou limitace 

odpovědnosti, a to takto: 

„(…) sjednali účastníci limitaci náhrady škody způsobené žalované jednním či opomenutím 

žalobců na částku 1 milion Kč. Podle § 386 odst. 1 ObchZ platí, že nároku na náhradu 

škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Vzhledem 

k tomu, že se podle § 263 odst. 1 ObchZ jedná o kogentní ustanovení, je předmětné 

ujednání účastníků o omezení nároku žalované na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti žalobci, neplatné pro rozpor s tímto ustanovením. (…) Tento názor nemůže 

ovlivnit ani existence druhého názoru na limitaci náhrady škody v obchodních vztazích 

vycházející z dispozitivnosti ustanovení § 379 ObchZ upravující rozsah náhrady škody, 

podle něhož by byla možná jen dohoda o určitém omeezení přiměřeně okolnostem daného 

případu a obchodního vztahu při jejich hodnocení podle zásad poctivého obchodního 

styku.“   

Z neplatnosti daného ustanovení pak NS ČR poněkud absurdně dovodil, ţe argumentace o 

nerovnoprávném postavení  ţalobců a dovolatelky je lichá. 

Ačkoliv tedy v občanskoprávních vztazích najdeme rozhodnutí, která jsou limitaci náhrady 

škody alespoň v určité podobě nakloněna, existují na Nejvyšším soudě ČR i pro jinak 

smluvní volnosti otevřenější obchodněprávní vztahy názory, ţe kogentní ustanovení § 386 

odst. 1 ObchZ přebíjí dispozitivní povahu ustanovení jiných a je ho třeba vykládat v tom 

smyslu, ţe vzdáním se práva je i jakékoliv omezení.181  

Závěrem tohoto judikaturního exkurzu bych ráda uvedla ještě jedno rozhodnutí, které taktéţ 

dokresluje postavení § 574 odst. 2 ObčZ v právním řádu. Jde o rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 29 Odo 768/2004. 

V tomto případě byla uzavřena směnečná smlouva, která legitimovala na základě čl. I § 17 

zákona směnečného a šekového ţalovaného k podání kauzálních námitek. Následně strany 

uzavřely dohodu pojmenovanou „dohoda o mimosoudním vypořádání,“ ve které se 

ţalovaný zavázal, ţe bezpodmínečně zaplatí jím avalované směnky.  
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 Vycházím zde z podrobnější argumentace Zdeňka Dese na 3. Odborném symposiu Nejvyššího soudu. 

Viz Rozhodnutí NS ČR ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. 32 Odo 1651/2005. Právní rozhledy. 2009, č. 24, 1b a 

násl. 
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Ţalovaný dovozoval neplatnost této poslední dohody z rozporu s ustanovením § 574 odst. 4 

ObčZ s argumentací, ţe dle původní smlouvy mu náleţelo právo vznést kauzální námitky. 

Tohoto práva se však novou dohodou předem vzdal, coţ dle něj právě § 574 odst. 2 ObčZ 

nepřipouští.  

Nejvyšší soud odmítl tvrzený rozpor s hmotným právem se stručným argumentem: „touto 

dohodou byly nahrazeny práva a závazky z původní směnečné dohody, a nešlo proto o 

vzdání se práva“. 

7.4 Dílčí závěr 

V této kapitole jsem co moţná nejpodrobněji rozebrala dle mého názoru klíčová 

ustanovení občanského zákoníku, která měla potenciál odpovědět na otázku, zda je 

moţné smluvně limitovat náhradu škody i v reţimu občanskoprávním. Vzhledem 

k rozsáhlosti kapitoly bych krátce shrnula závěry, ke kterým jsem došla a na těchto 

závěrech vystavila komplexnější názor na tuto problematiku. 

Na moţnost stran limitovat výši náhrady škody smlouvou má dalekosáhlý dopad princip 

autonomie vůle a z něj vyvěrající zásadu smluvní volnosti. Proti moţnosti této limitace 

pak hovoří ochrana účastníků občanskoprávních vztahů, především ochrana spotřebitele 

či slabší smluvní strany. 

Po zváţení obou těchto principů je myslím na místě chápat ustanovení § 574 odst. 2 

ObčZ jako kogentní normu zakazující straně smlouvy vzdát se svého práva předtím, neţ 

vzniklo, přičemţ vzdáním se práva máme na mysli pouze vzdání se v plném rozsahu. 

Otázku, jak odlišit skutečné vzdání se práva od pouhého omezení práva, které by mohlo 

sledovat obcházení zákona, je vhodné řešit především zváţením přiměřenosti tohoto 

omezení vzhledem k okolnostem případu.  

Ve vztahu § 574 odst. 2 ObčZ jsem přes spektrum náhledů jiných autorů došla k závěru, 

ţe se uplatní vţdy vzhledem ke kogentním a dispozitivním normám, ovšem pouze ve 

svém restriktivním
182

 pojetí z předchozího odstavce. Dispozitivní norma umoţňující 
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 Ve skutečnosti se domnívám, ţe jde o výklad adekvátní a výraz „restriktivní“ pouţívám spíše jako 

zkratku vyjadřující, ţe jde o uţší z obou uvaţovaných pojetí. 
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zdánlivě vzdání se práva se tak stává normou částečně dispozitivní, kdy je moţné právo 

omezit, nelze se jej však fakticky vzdát.  

Dále jsem dovodila, ţe ustanovení § 442 odst. 1 ObčZ je vzhledem k smluvní 

odpovědnosti v principu dispozitivní, avšak aplikací § 574 odst. 1 ObčZ není moţné 

určit rozsah náhrady škody tak, aby šlo o faktické vzdání se práva předem. 

Spotřebitel se nemusí obávat, ţe by dodavatel zneuţil jeho slabšího postavení – omezení 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem není ze zákona přípustné, stejně jako 

jakékoliv ujednání odchylující se od zákona v neprospěch spotřebitele. 

Zdá se, ţe judikatura Nejvyššího soudu ČR otázku moţnosti limitace náhrady škody 

konzistentně vyřešenou nemá. Ve dvou rozhodnutích vztahuje aplikovatelnost § 574 

odst. 2 ObčZ jen ke kogentním normám
183

, v jiném rozhodnutí aprobuje moţnost 

smluvit jinak rozsah a způsob náhrady škody, v konkrétním případě sjednáním tzv. 

CDW.  

Akcent je přitom kladen na skutečnost, ţe nedošlo bez dalšího ke vzdání se 

odpovědnosti, nýbrţ byla ve vztahu k moţnému škůdci inominátní smlouvou 

odpovědnost omezena výměnou za prodej CDW (společně se závazkem pojistit předmět 

plnění). Zde můţeme pozorovat spíše důraz na vzájemnost smluvních ujednání, vztah 

§ 574 odst. 2 ObčZ k § 442 odst. 1 ObčZ zcela mizí.
 184

 Situace by byla pravděpodobně 

jiná, kdyby strany standardní smlouvu pozměnily jen co do odpovědnosti jedné strany.
 

Je však otázkou, jak by se soud postavil ke zvýšení ceny o částku odpovídající CDW a 

současnému omezení odpovědnosti na toto navýšení, pokud by takový postup byl jen 

implicitní.  

Úplně jiný přístup pak vidíme v tolik kritizovaném rozhodnutí, které se k moţnosti 

omezit odpovědnost za škodu smluvně postavilo velice striktně, a to interpretací § 574 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 645/2001 a rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 30.5.2007, sp.zn. 28 Cdo 1222/2007. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2007 sp. zn. 25 Cdo 2855/2004. 
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odst. 2 ObčZ v jeho širším slova smyslu a jeho plné aplikaci na dispozitivní ustanovení 

o rozsahu náhrady škody tak, ţe dispozitivní povaha ustanovení zcela zanikla.
185

 

Vzhledem k obrovské roztříštěnosti názorů jak v teorii, tak v judikatuře, doplněnou 

často nedostatečnou argumentací k jednotlivým dílčím problémům, je však vhodné 

doporučit značnou obezřetnost při snaze omezit výši náhrady škody v současném 

občanském právu. Tradičně nejúspěšnější jsou pokusy „limitovat bez limitace“, tedy 

nepřímá limitace pomocí jiných právních prostředků.
186

 Judikaturou aprobovaná byla 

varianta CDW, alespoň je-li odpovědnost limitována spotřebiteli vzhledem k dodavateli. 

Stejně tak moţnost vyuţití smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody nikdo 

nezpochybňuje. Při zvaţování způsobu limitace je vhodné také myslet na vzájemnost 

úpravy práv a povinností; limitování odpovědnosti jedné strany by mělo druhé straně 

přinést adekvátní výhodu.  

Mé závěry jiţ pravděpodobně neprojdou větší diskuzí, přesto věřím, ţe tato práce 

přinejmenším zevrubně ukázala problémové působení ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ 

v hodnotově zcela jiném právním řádu, neţ ve kterém své působení začalo. Mám za to, 

ţe interpretační potíţe spočívají právě v nejasném účelu a významu tohoto ustanovení 

v demokratickém českém právním řádu a kvituji s povděkem, ţe v novém občanském 

zákoníku jiţ není k nalezení. 

Ostatně více neţ prostředkem ochrany slabšího působilo toto ustanovení často jako 

výmluva těch, kteří nemají dostatečnou vůli řídit se zásadou pacta sunt servanda. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2005 sp. zn. 32 Odo 1651/2005. 

 
186

 Připouštění nepřímých způsobů limitace náhrady škody za současného odmítání přímého ujednání o 

rozsahu, do kterého bude škoda hrazena, vyčítá Nejvyššímu soudu Josef Šilhán s posteskem, ţe „touto 

svou praxí vybízí adresáty práva k hledání zbytečných oklik a potemnělých cestiček právní úpravou.“ Viz 

ŠILHÁN, Josef. Op. cit sub 52, s. 84-85. 
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8 Limitace výše náhrady škody po rekodifikaci 

Nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014, zásadním způsobem mění přístup 

k moţnosti stran smluvně omezit výši náhrady škody nebo se jí vůbec vzdát. Z právního 

řádu s koncem účinnosti současného občanského zákoníku mizí tolik sporné ustanovení 

§ 574 odst. 2 ObčZ zakazující stranám vzdát se svých práv. Otázka moţnosti limitace 

výše náhrady škody se tak stane mnohem jasnější. 

Ţádné obecné ustanovení zakazující stranám vzdát se nároku na náhradu škody 

v novém občanském zákoníku nenacházíme, stejně jako nenalezneme výslovnou 

moţnost stran limitovat náhradu škody dohodou. Tato moţnost však plyne 

z dispozitivnosti občanského práva, především pak z dispozitivnosti normy o rozsahu 

náhrady škody
187

, o které snad není důvod pochybovat.
188

 Moţnost stran sjednat limitaci 

či vyloučení odpovědnosti za újmu přímo, bez vyuţívání oklik a jiných institutů, je 

třeba v nové úpravě ocenit.  

Přesto tato moţnost nesmí být bezbřehá. Z dosavadního textu myslím jasně vyplynulo, 

ţe je společensky ţádoucí umoţnit stranám realizaci své vůle, současně však zasahovat 

tam, kde se neprojevuje skutečná vůle a nebo by tato realizace odporovala obecné 

představě spravedlnosti. 

Zákonné omezení v otázce smluvní limitace výše náhrady škody (či plného vyloučení 

práva na náhradu škody) má dvě linie, obecnou a specifickou právě pro ujednání o 

limitaci náhrady škody. Začněme specifiky.  

8.1 Ustanovení § 2898 NOZ 

Ve vztahu k smluvní limitaci je vhodné stanovit konkrétnější meze, které určují, která 

práva lze omezit či se jich vzdát a za jakých podmínek resp. naopak za jakých 

podmínek takové ujednání není právně relevantní.  

Tak činí i nový občanský zákoník, a to především v ustanovení § 2898 NOZ: 
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 Srov. ustanovení § 2952 NOZ. 
188

 Bliţší rozbor dispozitivnosti v NOZ viz ZACH, Tomáš. Op. cit. sub 168. 
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„Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě 

újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje 

právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu 

nelze ani platně vzdát.“ 

Z citovaného ustanovení je patrné, ţe v případech, na které okolnosti uvedené v tomto 

ustanovení nedopadají, zákon předpokládá moţnost stran předem smluvně omezit výši 

náhrady škody i vyloučit náhradu škody v jejím celku.  

Taxativně stanovené okolnosti, za nichţ naopak zákoník do svobody vůle zasahuje, jsou 

zákonným limitem moţnosti omezení výše náhrady škody resp. újmy. Jde o újmu na 

přirozených právech, újmu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí a právo na 

náhradu újmy slabší strany. V těchto případech se k ujednáním slovy zákona nepřihlíţí, 

tedy jsou nicotná. S výjimkou úmyslu a slabší strany zde oproti novelizovanému 

obchodnímu zákoníku nacházíme nové hranice smluvní svobody v této otázce. Je však 

vhodné podotknout, ţe Petr Čech tyto hranice v zásadě dovodil z imperativu dobrých 

mravů i pro novelizovaný obchodní zákoník.
189

 

Limity stanovené v § 2898 NOZ jsou poměrně obecné a zákonem často blíţe 

nedefinované, otázky vzbuzuje „újma na přirozených právech člověka“, „slabší strana“ 

či „hrubá nedbalost.“
190

 Domnívám se však, ţe právě méně určitých pojmů je třeba, aby 

zákon nebyl příliš rigidní a bylo moţné výkladem dojít k adekvátnímu závěru o 

účinnosti či neúčinnosti limitační klauzule. Např. slabší stranu zákon zakotvuje v § 433 

NOZ ve vztahu k podnikateli. Podnikatel vystupující v hospodářském styku nesmí 

podle tohoto ustanovení „svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneuţít 

k vytváření nebo k vyuţití závislosti slabší strany a k dosaţení zřejmé a nedůvodné 

nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.“
191

 Důvodová zpráva blíţe 

osvětluje, ţe chráněny jsou jak spotřebitelé, tak i právnické osoby a podnikatelé „kteří 

se za určité situace ocitnou v postavení slabší strany (typicky uzavírá-li smlouvu 

                                                 
189

 ČECH, Petr. Op. cit. sub 139, s. 20. 
190

 PETROVÁ, Veronika. Náhrada škody v obchodních závazkových vztazích. (Ne)možnost smluvní 

limitace škody v České republice v porovnání s Německem. Praha, 2012. Rigorózní práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Vedoucí práce Vít Horáček, s. 95. 
191

 Srov. § 433 NOZ.  
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právnická osoba nebo podnikatel v pozici neprofesionála s osobou, která je v daném 

oboru profesionálem)“.
192

  

Nicméně myslím, ţe palčivějším problémem bude výklad toho, co vlastně tato právní 

norma vůbec říká.  

8.1.1 Výklad § 2898 NOZ 

Značné výkladové potíţe působí vztah mezi větou první a větou druhou citovaného 

ustanovení. Zní-li věta druhá: „V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně 

vzdát,
193

“ není zcela jasné, zda zákaz vzdát se práva na náhradu je nepodmíněný 

časovým okamţikem, nebo zda do „v těchto případech“ lze zahrnout i okolnost, ţe by k 

tomuto jednání mělo dojít předem. K tomu se přidávají nejasnosti ohledně významu 

slov „vzdát se“.  

Komentář k § 53 ZOK dochází k závěru, ţe z formulace § 2898 NOZ vyplývá 

nemoţnost vzdát se (vůbec) náhrady újmy pro případ např. hrubé nedbalosti škůdce, 

přičemţ z kontextu lze vyrozumět, ţe v tomto je myšleno vzdáním se smluvní ujednání 

stran.
194

 Větu poslední citovaného ustanovení, ve které není slovo „předem“, tak autoři 

komentáře vyloţili tak, ţe smluvní vzdání se takových práv není moţné vůbec, ani před, 

ani posléze.  

Bohumil Havel dochází k závěru, ţe věta druhá zakazuje vzdát se práva následně, 

přičemţ není jasné, zda to dovozuje ve vztahu k jednostrannému nebo i dvoustrannému 

právnímu jednání, kdyţ na jednom místě uvádí, ţe druhá věta míří na jednání 

jednostranné, ale dále v textu pléduje za názor, ţe NOZ nerozlišuje „vzdání se“ od 

„ujednání předem“.
195

 
196

 Zdá se však, ţe jeho závěr je dovozen k oběma druhům 

právního jednání. 

                                                 
192

 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. 2011. Ustanovení § 412.  

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf, ELIÁŠ, 

Karel. Op. cit. sub 106, s. 200-201. 
193

 Ustanovení § 2898 NOZ. 
194

 Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a 

evropské předpisy. Praha: Linde, 2013, 783 s. ISBN 978-80-7201-917-5, s. 142. 
195

 HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového 

soukromého práva. Obchodněprávní revue. 2013, č. 1, s. 13 a násl.  
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Zde se jiţ projevuje nesystematičnost v pouţívání pojmu „vzdát se“, kdy důvodová 

zpráva neuznala za vhodné zabývat se tím, zda má na mysli úkon jednostranný, či 

dvoustranný (či zda je ţádoucí směšovat oba druhy jednání) a zda je myšleno vzdání se 

celého nároku, nebo i tzv. částečné vzdání se.  

Komentářový výklad reflektuje chybějící slovo „předem“ v dané větě, ovšem 

v kontextu celého ustanovení se mi nejeví logickým. Takové chápání § 2898 NOZ by 

znamenalo, ţe zákonodárce první větou zakáţe stranám sjednat si předcházející 

vyloučení či sníţení povinnosti náhrady újmy způsobené např. hrubou nedbalostí a 

druhou větou zakáţe stranám sjednat si vyloučení (případně i sníţení, přistoupíme li na 

širší interpretaci pojmu „vzdát se“) povinnosti náhrady újmy vůbec.  

Z hlediska tvorby obecných norem si lze takový postup zákonodárce jen těţko 

představit. Měl-li by právě tento záměr, pravděpodobně by ve větě první zakázal 

stranám předem omezit povinnost k náhradě té které újmy a ve větě druhé by stanovil, 

ţe se práva na náhradu té které újmy nelze nikdy vzdát, případně obráceně. Lze jen stěţí 

předpokládat, ţe by zákonodárce ve větě první zakázal vzdát se práva předem a ve větě 

druhé by zákaz gradoval ve smyslu, ţe není moţné vzdát se práva vůbec, navíc za 

pouţití slov „ujednání, které (…) vylučuje povinnost“ ve větě první a „vzdát se“ ve větě 

druhé. Tento výklad je proto dle mého nutné odmítnout. Nelogičnost přitom spočívá 

v předpokladu, ţe „vzdáním se“ je myšleno smluvní ujednání. Obdobně interpretuje 

dané ustanovení Vlastimil Pihera.
197

 

Ze systematiky daného ustanovení se mi jeví jednoznačné, ţe věta první se zabývá 

smluvním ujednáním, zatímco věta druhá míří na jednostranný právní úkon vzdání se 

práva na náhradu.
198

 Ţádná výkladová varianta, které níţe uvedu, by nedávala smysl 

s předpokladem, ţe ve větě druhé se operuje s dvoustranným právním jednáním. 

Důvodová zpráva tento můj závěr zřejmě potvrzuje, kdyţ uvádí: „Proto se vylučuje 

možnost poškozeného vzdát se předem (…), ať již prohlášením samostatně učiněným, 

                                                                                                                                               
196

 HAVEL, Bohumil. A ještě k tzv. absolutoriu a také k přenosu obchodního vedení na správní radu. 

Obchodněprávní revue. 2013, č. 6, s. 171 a násl. 
197

 PIHERA, Vlastimil. Znovu k absolutoriu. Obchodněprávní revue. 2013, č. 3, s. 75 a násl. 
198

 Neztotoţňuji se tedy s tvrzením Veroniky Petrové, ţe platné sjednání limitační klauzule má být 

podmíněno oboustrannou dohodou in PETROVÁ, Veronika. Op. cit. sub 190, s. 94. 
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nebo ujednáním s potenciálním škůdcem.“
199

 Nicméně nekonzistence i ve vztahu 

zákona a důvodové zprávy v uţívání „vzdát se“ je asi zřejmá.  

Je však myšleno i vzdání se částečné nebo jen vzdání se úplné?  

S novým občanským zákoníkem jistě mnohý doufal, ţe je u konce diskuze o tom, zda 

vzdání se je vzdáním se všeho, nebo zda k němu dojde i při omezení. Nevím, zda 

debatu, ale krátké zastavení si tento problém i nyní zaslouţí.  

Můţeme poměrně snadno dovodit, ţe nelze-li se předem dohodnout s druhou smluvní 

stranou na omezení povinnosti k náhradě škody způsobené např. úmyslně, nelze tím 

spíše danou povinnost předem ani jednostranně omezit potenciálním věřitelem. 

Potud je to jasné. Avšak ještě jsme neodpověděli na otázku, zda k větě poslední se 

vztahuje i předpoklad „předem“. Pokud ano, můţeme uzavřít, ţe se nový občanský 

zákoník odklání od toho, co se zdálo být v současné soukromoprávní úpravě 

většinovým konsensem, tedy ţe vzdání se je jen vzdání se úplné, a nikoliv tzv. vzdání se 

částečné. Pokud bychom totiţ uvaţovali za této situace o tom, ţe vyloučení je jen to 

úplné, vedlo by to k nelogickému závěru, ţe není sice moţné omezit právo smluvně, ale 

lze je omezit jednostranně. 

Druhou moţností je, ţe součástí normy, kterou nese převáţně věta druhá, ono kouzelné 

slovíčko „předem“ není a tedy není moţné se vyjmenovaných práv vzdát vůbec. Z této 

varianty vznikají dvě moţnosti – buďto míníme vzdání se jako úplné, či i jako částečné. 

Obě varianty nepostrádají logiku: Jednostranným právním jednáním nelze nikdy 

vyloučit vyjmenovaná práva či nikdy nelze vyjmenovaná práva jednostranným právním 

jednáním ani vyloučit ani omezit.  

Vznikly tak tři varianty výkladu, které je třeba konfrontovat. Jiţ citovaný úryvek 

v důvodové zprávy by nám snad mohl pomoci, jiţ v předešlé úvaze však bylo zřejmé, ţe 

se slovy „vzdát se“ nebylo zacházeno nikterak obezřetně. Věta: „Proto se vylučuje 

moţnost poškozeného vzdát se předem (…), ať jiţ prohlášením samostatně učiněným, 

                                                 
199

 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. 2011. Ustanovení § 2864-

2869 NOZ Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf a ELIÁŠ, Karel. Op. 

cit. sub 106, s. 1022. 
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nebo ujednáním s potenciálním škůdcem,“
200

 by mohla naznačovat, ţe vzdáním se je 

myšleno i omezení, které v komentovaném ustanovení figuruje vedle vyloučení. 

Současně, coţ povaţuji za mnohem důleţitější, mluví důvodová zpráva o vyloučení 

moţnosti poškozeného vzdát se předem práva na náhradu škody prohlášením učiněným 

samostatně. Lze si jen s obtíţemi představit, ţe by jazyková nepřesnost způsobila jiné 

vyznění věty v důvodové zprávě, naopak si lze velmi snadno představit, ţe zákonodárce 

měl za tak samozřejmé, ţe se § 2898 týká vzdání se práva na náhradu škody předem, ţe 

dané slovo nezakotvil do druhé věty.
201

  

Pro nedostatek jakýchkoliv dalších indicií a myslím dostatečnou přesvědčivost indicie 

nalezené proto beru za svůj výklad, ţe dispozice normy zakotvené v druhé větě 

citovaného ustanovení zní přibliţně takto: „Nelze jednostranným úkonem předem 

omezit či vyloučit právo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených 

právech, anebo způsobené úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti, ani právo na náhradu 

škody slabší straně“.  

Bohumil Havel naproti tomu z domnělé koncepce odpovědnosti v NOZ dovozuje, ţe 

větou první „se řeší jednání a jeho možné omezení, kdežto ve větě druhé již řeší osud 

vzniklé sekundární povinnosti.“
202

 
203

 Vzhledem k tomu, ţe obě věty řeší omezení 

povinnosti k náhradě škody či vzdání se práva na náhradu škody, se skromně 

domnívám, ţe osud sekundární povinnosti řeší věty obě; nanejvýš lze přistoupit na tezi, 

ţe věta první řeší případ, kdy by sekundární povinnost v důsledku ujednání neměla 

vzniknout (či měla vzniknout v jiné míře) a věta druhá pak případ, kdy sekundární 

povinnost jiţ vzniklá má zaniknout. 

Dále vychází Bohumil Havel z teze, ţe věta první upravuje omezení či vyloučení práva 

na náhradu škody předem, ať jiţ jednostranně či oboustrannou dohodou. Věta druhá pak 
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 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. 2011. Ustanovení § 2864-

2869 NOZ Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/OZ_Duvodova_zprava_11042011.pdf a ELIÁŠ, Karel. Op. 

cit. sub 106, s. 1022. 
201

 S obdobným předporozuměním ostatně sama bojuji v průběhu této své práce. 
202

 HAVEL, Bohumil. Op. cit. sub 196, s. 171 a násl. 
203

 Vazba na jednostranné ujednání ve větě druhé jiţ zdůrazněna není, a není tak jasné, zda se dle autora 

řeší ve druhé větě osud vzniklé sekundární povinnosti pomocí jednostranného, nebo i dvoustranného 

právního jednání. 
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podle jeho názoru upravuje situace vyloučení práva na náhradu škody po vzniku tohoto 

práva. Při tomto výkladu bychom museli dojít k závěru, ţe tuto důleţitou regulaci, která 

je navíc přísnější oproti občanskému zákoníku, důvodová zpráva opomněla, coţ si však  

představit lze.  

Úvaha ale spočívá především na tezi, ţe ve větě druhé není uvedeno, ţe by mělo jít 

pouze o vzdání se předem. Protoţe věta první slovo „předem“ pouţívá, zbylo podle 

Bohumila Havla pak pro druhou větu regulovat případy vzdání se následovného. 

Sledoval-li by zákonodárce účel předpokládaný Bohumilem Havlem, věta by měla znít 

spíše takto: „V těchto případech se práva na náhradu nelze ani posléze platně vzdát.“ 

Ţe tak nezní, však samozřejmě mnou rozporovaný výklad nevyvrací.  

Je myslím potřeba říci, ţe věta sice neobsahuje výslovně vyjádření „předem“, 

nevyjadřuje však ani následnost vzdání se práva. Navíc věta druhá oplývá spojkou ani, 

která v sobě typicky nese rozdíl oproti předchozímu tvrzení. A ten rozdíl lze spatřovat 

jedině v „platně vzdát“, protoţe nic nového věta jinak nenese. „Vzdát se“ je tedy to, co 

odlišuje větu druhou od věty první, nikoliv následnost. Proto myslím, ţe je třeba pod 

slovy „vzdát se“ rozumět pouze jednostranný právní úkon, kdyţ ve větě první je jasné, 

ţe jde o dvoustranný úkon, ujednání. 

Zajímavý je ovšem argument Bohumila Havla, podle kterého věta první nese nicotnost 

jednání, zatímco věta druhá nese pouze neplatnost jednání. Jazykově je třeba tomuto 

argumentu přisvědčit a svědčí tezi, ţe první věta míří na jednání předem a věta druhá na 

následné. Naopak si lze těţko představit, ţe by zákonodárce stíhal dvoustranný právní 

úkon nicotností, zatímco jednostranný pouhou neplatností.  

I přesto se však domnívám, ţe nelogičnost výstavby daného ustanovení při přistoupení 

na teze Bohumila Havla je tak vysoká, ţe interpretaci v těchto intencích je třeba 

zamítnout.
204

 Taková logická výstavba ustanovení nemohla být zákonodárcem 

zamýšlena. Pravděpodobněji se mi jeví lapsus zákonodárce při stanovení jednou 

                                                 
204

 Kromě toho jde o interpretaci, která značně zasahuje do autonomie vůle, kdyţ neumoţňuje 

poškozenému vzdát se svého práva na náhradu škody ani poté, co jiţ bezpečně ví, jak vysoká je, a to jen 

proto, ţe byla např. způsobena hrubou nedbalostí. Je jistě právem poškozeného dané právo nevymáhat, za 

situace, kdy poškozený má všechny dostupné informace, však nevidím důvod, proč takto extenzivně 

omezovat jeho kontraktační svobodu. 
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nicotnosti a podruhé neplatnosti a absence slova „předem“ v druhé větě, kdy ustanovení 

věty druhé můţe budit dojem, ţe navazuje na všechny podmínky věty první. O lapsus 

kaţdopádně jde, ať jiţ přijmeme za své kterýkoliv z výkladů. 

Ačkoliv tedy zůstává otázka značně sporná a bylo by zřejmě vhodné ji vyřešit 

novelizací daného ustanovení, mám za to, ţe i druhá věta § 2898 NOZ reguluje jednání 

předem. Dále mám za to, ţe pod „vzdáním se“ musíme v novém občanském zákoníku 

rozumět jak vzdání se úplné, tak i tzv. částečné vzdání se. Současně si můţeme 

všimnout posunu v pojmosloví, kdy souslovím „vzdát se práva“ jiţ není myšlen 

dvoustranný právní úkon, nýbrţ úkon jednostranný. Co bylo ve starší právní úpravě i 

literatuře označeno za „vzdání se práva“ je nyní v textu zákona „ujednání o vyloučení 

povinnosti k náhradě.“ Je však otázkou, nakolik jde v případě volby konkrétních slov o 

záměr zákonodárce a nakolik jen o intuitivní proces, kdyţ důvodová zpráva pouţívá 

„vzdát se“ promiscue. Při pojednání o této problematice tak bude zřejmě vţdy vhodné 

vysvětlit, v jakém smyslu je ten který pojem pouţíván. 

Posledním problematickým bodem by mohlo být samotné „předem“, nicméně věřím, ţe 

lze bez dalších okolků uzavřít, ţe hraničním bodem zde bude vznik povinnosti hradit 

škodu. 

8.2 Související otázky 

Je vhodné vzpomenout i ustanovení § 2897 NOZ, byť jakoţto jednostranné právní 

jednání není stricto sensu předmětem této práce. Toto ustanovení umoţňuje, aby vzdání 

se práva domáhat se náhrady škody na pozemku působilo i vůči pozdějším vlastníkům 

pozemku. Podmínkou je, ţe toto vzdání se je zapsáno do katastru nemovitostí. 

Ustanovení § 2896 stanoví snad samozřejmou věc, tedy ţe vyloučení vlastní povinnosti 

k náhradě újmy vůči jiným osobám nemá právní účinky. Věta druhá však dodává, ţe je-

li tak učiněno ještě před vznikem újmy, můţe být toto oznámení vyhodnoceno jako 

varování před nebezpečím.  

A konečně ustanovení § 2899 NOZ stanoví, ţe se nevzdává práva na náhradu ten, kdo 

na sebe přijal nebezpečí oběti, byť to můţe být povaţováno za neprozřetelné. 
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I v novém občanském zákoníku pak najdeme zákonné omezení výše náhrady škody 

nebo naopak nicotnost ujednání o odlišné výši náhrady škody v konkrétních smluvních 

typech.
205

 

8.3 Spotřebitelské právo 

I nový občanský zákoník akcentuje ochranu spotřebitele. Jeho definici nalezneme v 

§ 419 NOZ. V novém občanském zákoníku jiţ není spotřebiteli druhou smluvní stranou 

dodavatel, ale podnikatel (definovaný v § 420-422 NOZ). Ve vztahu k limitaci náhrady 

škody zakazuje nový občanský zákoník ujednání, které by vylučovalo nebo omezovalo 

spotřebitelova práva na náhradu škody
206

 a současně stanoví, ţe se nepřihlíţí 

k ujednáním odchylujícím se od ustanovení stanovených k ochraně spotřebitele, ani ke 

spotřebitelovu vzdání se práva, které mu zákon poskytuje.
207

 Stejně jako v případě 

současného občanského zákoníku lze shrnout, ţe prostor pro omezení odpovědnosti 

podnikatele za škodu ve vztahu ke spotřebiteli zde není, a to ani prostřednictvím 

spotřebitelova jednostranného právního úkonu, tedy vzdání se práva.  

8.4 Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou zakotveny v novém občanském zákoníku v části čtvrté, hlavě 

první – Všeobecná ustanovení, Díl 2 Smlouva, takţe se vztahují na všechny smluvní 

vztahy v reţimu občanského zákoníku. Dle ustanovení § 1751 NOZ lze určit část 

obsahu smlouvy odkazem na obchodní podmínky. V kontextu smluvní limitace je 

podstatné ustanovení § 1753 NOZ, dle kterého je neúčinné takové ustanovení 

obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, pokud ovšem 

výslovně toto ustanovení nepřijala.  

Ustanovením obchodních podmínek, které strana nemohla očekávat, by mohla být i 

limitační klauzule, resp. ustanovení, kterým se odpovědnost zcela vylučuje. Tzv. 

přepracovaná důvodová zpráva k tomu uvádí: „Takovým ustanovením mohou být např. 

ustanovení vylučující odpovědnost strany za splnění určitých povinností ze smlouvy, ač 
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 Srov. ustanovení § 2544, 2566 odst. 4, 2580, 2645 NOZ. 
206

 Srov. ustanovení § 1814 písm. a NOZ. 
207

 Srov. ustanovení § 1812 odst. 2 NOZ. 
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smlouva sama navozuje rozumné očekávání, že odpovědnost za splnění smlouvy nebude 

dotčena.“
208

  

Pokud tedy ze smlouvy samotné nebude vyplývat jediný náznak limitační klauzule, dalo 

by se uzavřít, ţe tato klausule je překvapivá, a proto neúčinná. Nicméně je třeba 

dovodit, ţe klauzuli omezující či vylučující odpovědnost druhé smluvní strany je třeba 

povaţovat za účinnou. Účelem ustanovení § 1753 NOZ je totiţ chránit druhou stranu, 

proti uţivateli obchodních podmínek. Otázkou však zůstává, jak naloţit s ustanovením, 

které omezuje či vylučuje odpovědnost obou stran za splnění některých povinností. 

Mám za to, ţe pak by měla být neúčinná celá, neboť jde o v zásadě vyrovnané omezení 

či vyloučení odpovědnosti a nebylo by spravedlivé odejmou odpovědnost druhé 

smluvní straně, ale zachovat ji uţivateli obchodních podmínek. 

8.5 Adhezní smlouvy 

Mám za to, ţe adhezní smlouvy nepřinášejí v kontextu limitace náhrady újmy nic 

nového, tedy nesouhlasím s tvrzením Veroniky Petrové, která má za to, ţe ustanovení 

NOZ o adhezních smlouvách se „na limitaci náhrady škody rovněž vztahují a zároveň 

z nich vyplývá řada omezení.“
209

 Úprava adhezních smluv je vztaţená ke slabší straně, 

která neměla příleţitost ovlivnit obsah základních podmínek.
210

 Slabší straně však jiţ 

§ 2898 NOZ poskytuje maximální ochranu tím, ţe pokládá ujednání, která její právo na 

náhradu újmy sniţují či vylučují, za nicotná.
211

 Proto otázka, zda byla sjednána adhezní 

smlouva, můţe mít nanejvýš význam pro odpověď na otázku, zda je jeden z účastníků 

smluvního vztahu slabší stranou. 

8.6 Modifikovaná akceptace 

Nový občanský zákoník netrvá na úplném konsensu stran o obsahu smlouvy. Je-li 

nabídka přijata s dodatkem, který podstatně nemění podmínky nabídky, jde skutečně o 

přijetí, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.
212

 Ačkoliv 

to není výslovně stanoveno, mám za to, ţe smlouva je uzavřena ve znění s akceptačními 
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 ELIÁŠ, Karel. Op. cit. sub 106, s. 716. 
209

 PETROVÁ, Veronika. Op. cit. sub 190, s. 97-98. 
210

 Srov. § 1798 NOZ. 
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 Srov. § 2898 NOZ 
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 Srov. § 1740 odst. 3 NOZ. 
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změnami.
213

 Odlišení podstatných změn od těch méně podstatných však NOZ 

neposkytuje a je třeba dojít k němu výkladem.  

Nicméně vzhledem k tomu, ţe v českém právním prostředí probíhal přes desetiletí spor 

o moţnost limitovat náhradu škody v obchodním právu a v občanském právu to bylo 

v zásadě rovnou odmítnuto, je myslím na místě rovnou předpokládat, ţe odchylka 

omezující odpovědnost za škodu podstatnou změnou zajisté je. Znamená to tedy, ţe pro 

smluvní limitaci náhrady škody je nutno dosáhnout konsensu plného. 

8.7 Obecné hranice smluvní limitace 

Zcela obecně ohraničuje nový občanský zákoník smluvní svobodu v ustanovení § 1 

odst. 2 NOZ. Podle něj jsou zakázána ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek 

nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osob. Kromě toho je 

kaţdý povinen v právním styku jednat poctivě.
214

 

8.8 Kdy se povinnost nahradit škodu řídí novým občanským 
zákoníkem 

Dle § 3028 odst. 3 NOZ se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ a 

práva a povinnosti vzniklé na jejich základě, a to včetně práv a povinností z porušení 

smluv uzavřených před účinností NOZ, řídí dosavadními právními předpisy. Nicméně 

strany si mohou ujednat, ţe se jejich práva a povinnosti budou řídit novým občanským 

zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti. V případě práva na náhradu škody vzniklého 

porušením povinnosti stanovené právními předpisy před účinností nového občanského 

zákoníku se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
215

 

Především v případě smluv v reţimu občanského zákoníku tak lze stranám doporučit, 

mají-li zájem o platnou limitační klausuli, sjednat si, ţe se jejich právní vztah má od 1. 

1. 2014 řídit novým občanským zákoníkem. V případě smluv uzavřených 

v obchodněprávním reţimu po novele obchodního zákoníku jiţ toto doporučení nemusí 

                                                 
213

 Shodně Kateřina Šejdová in ŠEJDOVÁ, Kateřina. Uzavírání smluv - úplný konsensus ano či ne? 

Praha, 2012. Dostupné z: http://seminar-v-peci.cz/uzavirani-smluv-plny-konsensus-ano-ci-ne/ SVOČ. 

Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
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 Srov. ustanovení § 6 odst. 1 NOZ. 
215

 Srov. § 3079 NOZ. 
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vţdy platit, omezení nastavená novým občanským zákoníkem jsou větší neţ ta 

nastavená současným obchodním zákoníkem, přesto lze v případě úpravy nového 

občanského zákoníku ocenit vyšší jistotu ohledně ujednání, která jsou povaţována za 

zakázaná. 

8.9 Limitace odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace 

Součástí společných ustanovení zákona o obchodních korporacích je také ustanovení 

omezující smluvní svobodu obch. korporace ve vztahu k jednání omezujícím 

odpovědnost člena jejího orgánu; k takovým jednáním se nepřihlíţí.
216

 Dále je 

stanoveno: „Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře obchodní korporaci újma, 

může ji obchodní korporace vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou.“ 

K účinnosti takové smlouvy je pak vyţadován souhlas nejvyššího orgánu přijatý 

přinejmenším dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.
217

 

V současné době probíhá spor, zda z § 53 odst. 2, 3 ZOK vyplývá zdánlivost ujednání 

vylučujícího náhradu škody i po porušení povinnosti, která v zásadě pracuje 

s předpokladem, ţe porušení péče řádného hospodáře bude často v reţimu přinejmenším 

hrubé nedbalosti.  

Komentář zákona o obchodních korporacích dochází k zákazu jakéhokoliv omezujícího 

jednání ex ante i ex post.
218

 Vlastimil Pihera naopak dovozuje zákaz takového ujednání 

ex ante s tím, ţe ex post jiţ nejde o omezení odpovědnosti, neboť účinky odpovědnosti 

se vyčerpávají vznikem pohledávky na náhradu škody. Následně jde dle Vlastimila 

Pihery jiţ jen o změnu závazku ex delicto a ne o omezení odpovědnosti škůdce.
219

 

S tímto závěrem se ztotoţňuje i Bohumil Havel s argumentací, ţe odpovědnost je 

primární povinnost řádně jednat a její porušení vede ke vzniku sekundární povinnosti – 
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 Srov. ustanovení § 53 odst. 2 ZOK. 
217

 Srov. ustanovení § 53 odst. 3 ZOK. 
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 Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a 

evropské předpisy. Op. cit. sub 194, s. 142. Dostupné z: www.beck-online.cz 
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 PIHERA, Vlastimil. Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu kapitálových 
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povinnosti k náhradě škody. „Povinnost k náhradě škody je tedy samostatnou 

povinností, již nikoliv per se povinností odpovědností, ale povinností následnou.“
220

  

Chápání obsahu pojmu odpovědnost je v tomto případě klíčové. Vlastimil Pihera i 

Bohumil Havel zřejmě pojímají odpovědnost jako totoţnou s povinností, přičemţ 

sankce uţ součástí odpovědnosti není. Je myslím zbytečné znovu prokazovat, ţe nový 

občanský zákoník jednotnou koncepci odpovědnosti za škody nepřináší
221

, a je tedy 

komplikované dovozovat, v jakém slova smyslu byla „odpovědnost“ v tomto případě 

pouţita. Důvodová zpráva uvádí, ţe člověk „odpovídá za své jednání v plném rozsahu, 

a odpovídá tedy především za to, že se chová řádně, po právu a za splnění 

povinnosti.“
222

 Dále se uvádí, ţe slovo odpovědnost se vyuţívá zřídka, protoţe zákonný 

text si vystačí s pojmem povinnost. Ráda bych akcentovala, ţe dle důvodové zprávy je 

těţiště odpovědnosti „zejména“ na primární povinnosti, tedy zřejmě se odpovídá (i 

kdyţ nikoliv zejména) také prostřednictvím povinnosti sekundární. Je-li navíc v textu 

zákona zakotveno slovo „odpovědnost“, naznačuje to, ţe je jiţ nelze zaměnit za prostou 

povinnost. 

Na základě výše uvedených argumentů mám za to, ţe odpovědností ve smyslu § 53 

odst. 2 ZOK nelze chápat pouze povinnost chování, ale také následek nedodrţení 

stanovené povinnosti. Proto se domnívám, ţe zákaz omezit odpovědnost člena orgánu 

se vztahuje jak na předchozí, tak následné omezení a stejně tak dopadá i na prostředek 

privativní novace či narovnání. 

Výkladové nejasnosti vzbuzuje i § 53 odst. 3 ZOK, kde je sporný význam slova 

„vypořádat“ a význam ustanovení je chápán v důsledku odlišné interpretace ustanovení 

§ 2898 NOZ a § 53 ZOK různě.  

Je vypořádáním třeba rozumět ekvivalentní plnění, či i jiné způsoby, neţ je plné 

uhrazení újmy? A v tom případě, je moţné vypořádat újmu vyloučením práva na její 

                                                 
220

 HAVEL, Bohumil. Op. cit. sub 196, s. 171 a násl. 
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 V podrobnostech: NAVRÁTIL, Petr. Systém a koncepce odpovědnosti za škodu v novém občanském 

zákoníku [online]. Praha, 2012 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: http://seminar-v-peci.cz/system-a-

koncepce-odpovednosti-za-skodu-v-novem-obcanskem-zakoniku/. SVOČ. Univerzita Karlova v Praze.  

PRAŢÁK, Pavel. Op. cit. sub 12, 101 a násl. 
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 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku. 2011. Dostupné z: 
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náhradu dohodou? Komentář k zákonu o obchodních korporacích se kloní k názoru, ţe 

vypořádání nemusí být ekvivalentní, nesmí však jít o vzdání se práva na náhradu škody 

(v podobě dvoustranného právního jednání). K tomuto závěru dochází z několika 

zdrojů: funkce smlouvy o vypořádání, významu slova „vypořádání“ a z výše uvedené 

interpretace ustanovení § 2898 NOZ: „Navíc § 2898 NObčZ zakazuje účinně se vzdát 

náhrady újmy pro případ hrubé nedbalosti škůdce (…).“
223

  

Vlastimil Pihera dochází k závěru, ţe vypořádání můţe být provedeno i vyloučením 

práva na náhradu škody, a to na základě své interpretace ustanovení § 53 odst. 2 

ZOK
224

, ustanovení § 2898 NOZ
225

 a jazykovému a systematickému výkladu pojmu 

„vypořádat“. Ustanovení § 53 odst. 3 ZOK pak interpretuje tak, ţe závazek v dohodě 

nahrazuje závazek původní a je tedy „důvodem zániku původní povinnosti k náhradě 

újmy společnosti“. Proto můţe společnost rozhodnout i o zániku této povinnosti bez 

dalšího.
226

 Navíc při interpretaci ve smyslu, ţe jde pouze o dohodu o úhradě újmy, má 

za to, ţe úprava by pak byla přepjatá, kdyţ by pro účinnost takového úkonu vyţadovala 

dvoutřetinovou většinu všech společníků.
227

  

Bohumil Havel naopak dochází k závěru, ţe vypořádání musí být vţdy ekvivalentní. 

Vychází přitom především ze své interpretace § 2898 NOZ
228

 
229

a § 53 odst. 2 ZOK
230

 a 

jazykové interpretace pojmu „vypořádat“
231

.  

 

Mám-li vycházet ze svých předešlých závěrů o obsahu § 2989 NOZ a § 53 odst. 2 ZOK, 

je třeba uzavřít, ţe ustanovení § 53 odst. 3 ZOK je výjimka ze zákazu stanoveného § 53 

odst. 2 ZOK, po vzniku újmy je tedy moţné újmu vypořádat. Význam pojmu 

„vypořádat“ vidím, obdobně jako Komentář zákona o obchodních korporacích, i v jiné 
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 Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a 

evropské předpisy. Op. cit. sub 194, s. 142. 
224

 PIHERA, Vlastimil. Op. cit. sub 219, s. 142 a násl. 
225

 PIHERA, Vlastimil. Op. cit. sub 197, s. 75 a násl. 
226

 PIHERA, Vlastimil. Op. cit. sub 219, s. 142 a násl. 
227

 PIHERA, Vlastimil. Op. cit. sub 197, s. 75 a násl. 
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 HAVEL, Bohumil. Op. cit. sub 195, s. 13 a násl. 
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 HAVEL, Bohumil. Op. cit. sub 196, s. 171 a násl. 
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 Tamtéţ, s. 171 a násl. 
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 HAVEL, Bohumil. Op. cit. sub 195, s. 13 a násl. 
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formě neţ úplného nahrazení újmy, avšak nemyslím si, ţe v obsahu slova vypořádat 

můţeme spatřovat i úplné prominutí újmy společností. Argument potřeby dvoutřetinové 

většiny všech společníků sice naznačuje, ţe transakce by mohla být potenciálně 

nevýhodná pro společnost a potaţmo její věřitele, přesto se domnívám, ţe ani takto 

vysoké kvórum nemůţe ospravedlnit úplné vyloučení práva na náhradu škody. 

8.10 Dílčí závěr 

Z této kapitoly, věnované institutu limitace náhrady škody v novém občanském 

zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích, vyplynula obecná moţnost smluvně 

limitovat náhradu škody. 

Tato moţnost je však vyloučena především v případech stanovených v § 2898 NOZ: 

způsobení škody úmyslně či hrubou nedbalostí, při újmě na přirozených právech 

člověka nebo v případě újmy slabší strany. Bohuţel se ukázalo, ţe výklad tohoto 

ustanovení můţe být dvojí, a sice ţe buďto ustanovení neumoţňuje sníţit či vyloučit 

povinnost k náhradě škody v těchto případech vůbec, nebo ţe neumoţňuje takto činit 

předem. V tomto názorovém sporu se, i přes některé plausibilní argumenty pro první 

řešení, kloním k výkladu druhému. 

Pro limitaci povinnosti k náhradě škody není prostor, jde-li o povinnost vůči 

spotřebiteli. V obchodních podmínkách si limitační klauzuli lze představit jen za 

specifických okolností, jako je výslovná dohoda stran či shoda obchodních podmínek 

obou smluvních partnerů v této věci, ve většině případů bude myslím moţné povaţovat 

tuto klauzuli za překvapivou. Limitace náhrady škody nebude moţná ani 

modifikovanou akceptací. Všeobecně je pak třeba při smluvní limitaci náhrady škody 

brát ohled na dobré mravy, veřejný pořádek a poctivost v právním styku. 

Vzhledem ke členu obchodní korporace je výklad moţnosti smluvně limitovat právo na 

náhradu škody různý a navazuje i na výklad ustanovení § 2898 NOZ. První výklad 

tvrdí, ţe předem nelze právo na náhradu limitovat vůbec, posléze pak nelze limitovat 

právo na náhradu škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí. Je však díky § 53 

odst. 3 ZOK moţné vypořádat náhradu škody smlouvou uzavřenou s povinnou osobou, 

přičemţ vypořádáním je myšleno pouze ekvivalentní vyrovnání. Druhý výklad se od 
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prvního liší ve výkladu „vyrovnání“, kterým rozumí i jinou formu sanace neţ plné 

uhrazení újmy. Třetí výklad dochází k závěru, ţe limitace předem moţná není, ale 

posléze se lze práva na náhradu i zcela vzdát. Ačkoliv v myšlenkovém postupu se 

prakticky shoduji s výkladem třetím, mám za to, ţe vyrovnáním nemůţe být chápáno 

úplné vyloučení práva na náhradu škody a v této otázce tak přisvědčuji výkladu 

druhému.  
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9 Limitace náhrady škody v německém právu 

Německé soukromé právo upravuje odpovědnost za škodu v občanském zákoníku (dále 

„BGB“). Základní úprava náhrady škody je k nalezení v § 249-255 BGB. Pro obchodní 

vztahy se uplatní navíc obchodní zákoník (dále „HGB“).  

 Německé právo s moţností omezit či vyloučit odpovědnost za škodu počítá a reguluje 

toliko negativní efekty tohoto ujednání, čímţ nechává prostor pro smluvní svobodu 

stran a současně pro ochranu strany nějak znevýhodněné. Neregulované otázky jsou 

ponechány výkladu s ohledem na princip autonomie vůle a zásadu smluvní svobody na 

jedné straně a na důsledky podmínek řádného projevu vůle na druhé straně, jakými jsou 

například důsledky omylu
232

 nebo hrozby
233

 při projevu vůle, a neplatnost smlouvy 

porušující dobré mravy
234

. 

Omezení rozsahu náhrady škody můţe být jak zákonné, tak smluvní povahy. Současně 

lze rozlišit dva druhy omezení náhrady škody. Prvním z nich je omezení odpovědnosti, 

v německém právu označované jako „Haftung“, určením maximální sumy náhrady 

škody, v takovém případě je při zkoumání nároku taková klauzule brána v potaz aţ po 

prokázání samotné existence nároku.
235

 Druhým způsobem omezení odpovědnosti je 

ohraničení míry zavinění, která je nutná pro vznik odpovědnosti za škodu. V tomto 

případě posuzujeme míru zavinění jiţ ve fázi ověřování, zda byly splněny podmínky 

vzniku nároku.
236

 Zatímco v prvním případě omezujeme jenom výši nároku na náhradu 

škody, v druhém případě omezujeme jiţ samotnou odpovědnost tím, ţe určujeme další 

podmínky vzniku odpovědnosti. Nárok na náhradu škody je tak limitován teprve jako 

důsledek limitované odpovědnosti a jeho omezení spočívá v tom, ţe kvůli zpřísněným 

                                                 
232

 Srov. ustanovení § 119 odst. 1, 2 BGB. 
233

 Srov. ustanovení § 123 odst. 1 BGB. 
234

 Srov. ustanovení § 138 odst. 1, 2 BGB. 
235

  MAND, Elmar. Haftungsbeschräkungen. In: [online]. [cit. 2013-07-09], S. 1. Dostupné z: 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.staff.uni-

marburg.de%2F~mand%2FMaterialien%2FHaftRSS2006%2FHaftungsbeschraenkungen.pdf&ei=gQ7cU

ajDCsvHsgaY5IDQCg&usg=AFQjCNES2seabUesgWXqlTaDoIM77BJ1VQ&bvm=bv.48705608,d.Yms 
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 MAND, Elmar. Op. cit. sub 235. 
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podmínkám odpovědnost vůbec nevznikne, vznikne s niţší pravděpodobností nebo 

vznikne jen v ohraničeném rozsahu.  

Přestoţe je cílem práce zabývat se smluvním omezením odpovědnosti za škodu, 

z podstaty věci je také třeba určit mantinely, ve kterých se smluvní limitace nachází. 

Tyto mantinely jsou zákonné povahy, proto se budu věnovat i zákonnému omezení 

rozsahu náhrady škody resp. odpovědnosti za škodu. 

9.1 Principiální základy 

I německé právo stojí přirozeně na principu autonomie vůle a zásadě smluvní svobody, 

vyvěrající z článku 2 odst. 1 základního zákona (dále „GG“).
237

 Další významnou 

zásadou ovládající úpravu práva na náhradu škody jsou zásada plné reparace a zákaz 

obohacení se na úkor škůdce, coţ bylo zakotveno Nejvyšším soudem jako součást 

veřejného pořádku. Judikaturou zakotvené výjimky z poslední jmenované zásady tvoří 

náhrada imateriální újmy a náhrady autorskému svazu GEMA.
238

 

9.2 Zákonné meze práva na náhradu škody 

9.2.1 Stanovení maximální výše náhrady škody 

Pro riskantní činnosti a činnosti, u kterých vzniká mimoodpovědnostní povinnost 

k náhradě škody, je zákonem stanovena maximální výše náhrady.
239

 V automobilové 

dopravě jde o ustanovení § 12 zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsgesetz), kde 

je stanovena maximální výše náhrady při usmrcení či zranění osob při jedné události a 

při poškození věcí. Limit odpovědnosti stanoví i ustanovení § 10 zákona o odpovědnosti 

                                                 
237

 Beck'scher Online Kommentar zum BGB. Komentář k § 249, Randnummer 2. BGB In: Beck-online.de 

[online]. 2013 [cit. 2013-11-18]. Dostupné z: http://beck-online.beck.de. 
238

 Tamtéţ. 
239

  MAND, Elmar. Op. cit. sub 235. 
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výrobce za škody způsobené vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz), ustanovení § 88 

zákona o lécích (Arzneimittelgesetz) či § 15 zákona o odpovědnosti za škody způsobené 

na ţivotním prostředí (Umwelhaftungsgesetz). 

9.2.2 Stanovení jiné míry zavinění 

Občanský zákoník stanoví v § 276 odst. 1 větě první BGB jako základní podmínku pro 

vznik odpovědnosti dluţníka úmysl či nedbalost, a to za podmínky, ţe není stanoven či 

sjednán niţší či vyšší stupeň zavinění pro vznik odpovědnosti.  

Zákon však v mnoha případech stanoví potřebnou míru zavinění mírněji vůči 

dluţníkovi, čímţ ve svém důsledku omezí či vůbec vyloučí nárok věřitele na náhradu 

škody; je však třeba si uvědomit, ţe v tomto případě se jedná o omezení samotného 

vzniku odpovědnosti za škodu, jeţ má za teprve fakticky za následek omezení či úplné 

vyloučení nároku na náhradu škody. 

Účel tohoto zvýhodnění dluţníka, tedy škůdce, můţe být různý. Od osvobození určitých 

právních vztahů od sporů týkajících se nároků na náhradu škody (funkce usmiřovací – 

Friedenfunktion) po fakt, ţe určité činnosti nesou v důsledku těsných vztahů riziko 

vysokých škod, které by však nemělo zajišťování těchto záleţitostí ochromovat (jako 

příklad lze uvést vedení podniku či výchovu dětí).
240

  

9.2.2.1 Úmysl a hrubá nedbalost 

Toto zvýhodnění lze nalézt v následujících případech : 

 Zvýhodněná smluvní strana Ustanovení BGB 

Výpůjčka Půjčitel § 599 

Dar Dárce § 521 

Nález Nálezce § 968 

Prodlení věřitele Dluţník § 300 

Nepřikázané jednatelství Jednatel § 680 
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 MAND, Elmar. Op. cit. sub 235. 



 

 

89 

 

 

 

9.2.2.2 Svědomitost, která je danému jedinci vlastní 

Je-li povinnost péče takto omezena, vzniká odpovědnost pouze v případě, ţe škůdce 

nejednal s péčí, kterou uplatňuje ve vlastních záleţitostech. Důkazní břemeno, ţe ve 

vlastních záleţitostech by škůdce jednal obdobně, nese škůdce sám. Toto měřítko 

v sobě ale vţdy obsahuje měřítko předchozí, tedy hrubou nedbalost a úmysl.
241

 

Toto zvýhodnění lze nalézt v následujících případech: 

 Zvýhodněná smluvní strana Ustanovení BGB 

Bezúplatná úschova Schovatel § 690 

Spolek Členové spolku § 708 

Manţelství manţelé § 1359 

Rodičovská odpovědnost  Rodič § 1664 

Substituční dědictví První dědic
242

 § 2131 

 

9.3 Smluvní omezení práva na náhradu škody 

Ze zásady smluvní svobody v zásadě vyplývá moţnost stran sjednat si limitaci či úplné 

vyloučení práva na náhradu škody
243

 v mezích § 138 a § 242 BGB. 
244

 Výjimku z této 

smluvní svobody tvoří ustanovení § 276 odst. 3 BGB, které zakazuje zbavit předem 

dluţníka odpovědnosti za úmysl, a dále omezení vyplývající z § 307 aţ 309 BGB, mají-

li být pouţity k omezení odpovědnosti všeobecné smluvní podmínky.  

Příčí-li se právní úkon dobrým mravům, je dle ustanovení § 138 odst. 1 BGB neplatný. 

V odstavci druhém je k nalezení demonstrativní výčet takovýchto ujednání, kterým je 
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 MAND, Elmar. Op. cit. sub 235. 
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 Dědic s omezenou způsobilostí nakládat s dědictvím, protoţe existuje následný dědic. HORÁLKOVÁ, 

Milena. Německo-český právnický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2003, 382 s. ISBN 80-733-5019-X.  s. 

356.  
243

 Beck'scher Online Kommentar zum BGB. Op. cit. sub 237. 
244

 MAND, Elmar. Op. cit. sub 235. 
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společné, ţe výhody získané silnější stranou jsou ve výrazném nepoměru k protiplnění. 

Dle ustanovení § 242 BGB je pak dluţník povinen plnit tak, jak to vyţaduje dobrá víra 

s ohledem na zvyky obchodního styku. A dále je dle § 134 BGB neplatné právní 

jednání, které se příčí zákonnému zákazu neplatné, pokud ze zákona nevyplývá něco 

jiného. 

9.3.1 Všeobecné smluvní podmínky 

Další překáţku smluvní svobody jsou pravidla pro pouţití a obsah všeobecných 

smluvních podmínek
245

 
246

, na kterých je závislá účinnost jednotlivých klauzulí těchto 

podmínek.  

Následující text se uplatní pro ustanovení všeobecných smluvních podmínek, která se 

od právních předpisů odchylují nebo je doplňují. Do této mnoţiny zcela bezesporu 

spadají také jakékoliv snahy o limitaci nebo vyloučení práva na náhradu škody.  

Bez moţnosti obsahové kontroly (ohne Wertungsmöglichkeit) jsou totiţ neúčinná 

ustanovení všeobecných smluvních podmínek, která: 

1) Paušalizují nároky uţivatele všeobecných smluvních podmínek na náhradu škody, 

pokud: 

a) takový paušál převyšuje škody, které by v daných případech dle obvyklého běhu 

věci bylo moţno očekávat
247

 nebo 

b) není druhé smluvní straně výslovně povolen důkaz, ţe škoda vůbec nevznikla, 

nebo ţe je podstatně niţší neţ paušál
248

  

2) Vylučují nebo omezují odpovědnost za
249

: 

                                                 
245

 Pojem všeobecné smluvní podmínky je pouţit záměrně pro zdůraznění, ţe jde o obecnou 

občanskoprávní úpravu se speciálními ustanoveními pro případ, jsou-li obě strany podnikatelem. 
246

 Všeobecné smluvní podmínky jsou smluvní podmínky formulované předem pro mnoţství smluv, které 

uţivatel klade druhé smluvní straně při uzavírání smlouvy, srov. § 305 odst. 1 věta první BGB. 

Všeobecné smluvní podmínky jsou velice širokým pojmem, který zahrnuje také formulářové smlouvy, 

smluvní vzory uloţené v počítači, i veřejné vývěsky (například v provozovně či ve stánku). I notářská 

smlouva můţe být dle okolností chápána jako všeobecné smluvní podmínky. SCHACK, Von Haimo. 

BGB - allgemeiner Teil. 12., neu bearb. Aufl. Heidelberg: Müller, 2008. ISBN 978-381-1481-022, s. 108-

109. 
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a) ublíţení na ţivotě, těle, zdraví spočívající v nedbalostním porušením 

povinností uţivatele smluvních podmínek (nebo v úmyslném či nedbalostním 

porušení povinností zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění
250

 uţivatele 

obchodních podmínek).  

b) jiné škody, které spočívají v hrubě nedbalostním porušení povinností uţivatele 

smluvních podmínek nebo v úmyslném či nedbalostním porušení povinností 

zákonného zástupce nebo pomocníka při plnění uţivatele obchodních podmínek.  

Pokud jde o hrubou nedbalost pomocníka při plnění, rozlišujeme porušení podstatných 

povinností, kdy je omezení nároku na náhradu škody nepřípustné; omezení nároku na 

náhradu škody je naopak přípustné, pokud jde o porušení ostatních, nepodstatných 

smluvních povinností.
251

 

Výjimky z neúčinnosti takových ustanovení pak jsou k nalezení v § 310 BGB. 

Neúčinnost se tak nevztahuje na klauzule všeobecných smluvních podmínek uţívaných 

vůči podnikateli či právnickým osobám veřejného práva a v dalších specifických 

případech. V odstavci druhém jsou navíc stanovena další výkladová pravidla ve vztahu 

ke spotřebiteli a okolnosti, za kterých se tato ustanovení neuplatní vůbec. 

Je zřetelné, ţe při sjednávání limitační klausule ve všeobecných smluvních podmínkách 

je třeba být velice obezřetný. Ani absence výše uvedených klauzulí ještě nemusí vést 

k účinnosti limitujících klauzulí všeobecných smluvních podmínek.  

Je třeba si dále poloţit otázku, zda se jednotlivé klauzule staly součástí smlouvy. Dle 

§ 305c odst. 1 BGB se jednotlivé klauzule nemusejí stát součástí smlouvy, pokud jsou 

překvapivé, tj. tak nezvyklé, ţe s nimi smluvní partner uţivatele všeobecných 

smluvních podmínek nemusí počítat. Klausule je přitom dle judikatury neobvyklá, 

pokud je jí vlastní efekt zaskočení či překvapení a mezi jejím obsahem a očekáváním 

zákazníka je jasný rozpor.
252

 Očekávání zákazníka se pak určí dle typu smlouvy
253

 a 

podstatné jsou přitom rozlišovací moţnosti okruhu zákazníků, kteří přicházejí 
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v potaz.
254

 Smluvní partner má mít moţnost věřit, ţe všeobecné smluvní podmínky se 

drţí rámce toho, co lze očekávat u smluv tohoto typu při zváţení všech okolností.
255

 

Po vyloučení moţnosti neúčinnosti v důsledku § 309 a § 305 c BGB je třeba zváţit ještě 

generální klauzuli, tedy § 307 BGB. Dle té jsou neúčinná ustanovení, která nepřiměřeně 

znevýhodňují druhou smluvní stranu
256

. Nepřiměřené znevýhodnění můţe spočívat také 

v nejasných a nesrozumitelných ustanoveních
257

. Za takové ustanovení je mnohými 

povaţováno vyloučení nároku na náhradu škody namísto plnění (statt der Leistung) 

podle § 437 BGB při běţné nedbalosti, které je povaţováno za neúčinné dle § 307 odst. 

2 č. 1 BGB,
258

 tedy jde o nepřiměřené znevýhodnění, které spočívá v odchýlení se od 

základních představ zákonného zakotvení takovým způsobem, ţe není s těmito 

představami slučitelné. Proti tomuto pojetí lze ovšem argumentovat existencí mnoţství 

dalších potenciálních nároků kupujícího vůči prodávajícímu, takţe na nárok na náhradu 

škody nemusí vůbec dojít
259

. Podobně lze mít pochybnosti o účinnosti ustanovení, která 

vylučují právo na náhradu jiné škody dle § 437 č. 3, § 280 odst. 1 BGB, a to ze stejného 

zákonného důvodu
260

.  

Účel zákonného omezení smluvní volnosti při pouţití všeobecných smluvních 

podmínek snad není třeba zevrubně rozebírat. V prvé řadě jde o ochranu strany, která je 

zpravidla ve slabším postavení nebo u které se nedá předpokládat, ţe bude věnovat 

plnou pozornost kaţdému ustanovení všeobecných smluvních podmínek. Účelem 

normy je tak omezit volnost uţivatele smluvních podmínek pokud jde o nepřiměřené, 

nečekané nebo nesrozumitelné klauzule, a to obzvláště ve vztahu ke spotřebiteli.  
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 BAG NJW 2000, 3299, 3300. 
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 SCHMIDT, Von Rolf. Bürgerliches Gesetzbuch - Allgemeiner Teil: Grundlagen des Zivilrechts ; 

Aufbau des zivilrechtlichen Gutachtens. 3. Aufl. Grasberg bei Bremen: Schmidt, 2006. ISBN 38-665-

1004-7, s. 421. 
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 Ustanovení § 307 odst. 1, věta první BGB. 
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 Ustanovení § 307 odst. 1 věta druhá BGB. 
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 JUNKER, Abbo a Sudabeh KAMANABROU. Op. cit. sub 251, s. 58. 
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 Tamtéţ, s. 58. 
260

 Tamtéţ, s. 58. 
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9.3.2 Omezení ve zvláštní části závazkového práva 

Je třeba také dávat pozor na případy, kdy speciální ustanovení prohlašují určité 

podmínky smlouvy za neúčinné.
261

 Těm je určena tato podkapitola. 

V kupní a směnné smlouvě a smlouvě o dílo se nemůţe prodejce či podnikatel dovolat 

takových ustanovení, která omezují nebo vylučují právo kupujícího či objednatele 

plynoucí z vady, pokud prodejce vadu lstivě zamlčel nebo převzal záruku za kvalitu 

věci či díla
262

. Právem plynoucím z vady je přitom i právo na náhradu škody z této 

vady.
263

 

Při spotřebitelské koupi se uplatní ustanovení § 475 odst. 1 BGB, které v zásadě 

neumoţňuje prodejci odchýlit se od určitých obecných ustanovení upravujících koupi 

před okamţikem sdělení vady. Nicméně odstavec třetí výslovně postuluje, ţe citovaný 

odstavec první se nevztahuje na vyloučení nebo omezení nároku na náhradu škody. 

I ve spotřebitelské koupi je tak moţné omezit či zcela vyloučit nárok z odpovědnosti za 

škodu, dá-li si prodejce pozor na ustanovení § 307-§ 309 BGB, tedy na riziková 

ustanovení všeobecných smluvních podmínek uvedená výše.
264

 

9.4 Podpůrné normy 

9.4.1 Stupeň zavinění potřebný pro vznik odpovědnosti 

Jak bylo řečeno výše, § 276 odst. 1 BGB určuje míru zavinění potřebnou pro vznik 

odpovědnosti za škodu na úmysl a nedbalost, pokud není stanoveno nebo sjednáno 

jinak. Z dikce tohoto ustanovení plyne moţnost smluvních stran určit smluvně hranici 

zavinění, které je třeba pro vznik odpovědnosti za škodu. Tato moţnost je však omezená 

odstavcem třetím, který stanoví, ţe odpovědnosti za úmysl se nelze zprostit předem. 
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9.4.2 Rozsah náhrady škody 

Rozsah náhrady škody je v občanském zákoníku stanoven za vyuţití teorie rozdílu, kdy 

§ 249 odst. 1 BGB stanoví, ţe povinný k náhradě škody má obnovit stav, který by 

existoval, kdyby nedošlo k okolnosti zavazující povinného k náhradě. Obnovením je 

přitom myšlena naturální restituce.
265

 Odstavec druhý pak stanoví moţnost poţadovat 

náhradu relutární pro případy poškození věci či porušení práv osoby. Další podmínky, 

za kterých lze poţadovat relutární náhradu, jsou pak stanoveny v ustanoveních § 250, 

251 BGB. Případy, ve kterých se v penězích nahrazují nemajetkové újmy, jsou pak 

zachyceny v § 253 BGB. 

9.5 Dílčí závěr  

Z této kapitoly vyplynulo, jaká je podpůrná úprava rozsahu náhrady škody a zavinění 

potřebného pro vznik odpovědnosti a jak je náhrada škody limitována jiţ ze zákona. 

S ohledem na dobrou víru a dobré mravy je pak v zásadě na smluvních stranách, jak si 

sjednají limitační klauzuli.  

Stranám však není umoţněno vyvázat se předem z odpovědnosti za úmysl a při zahrnutí 

limitační klauzule do všeobecných obchodních podmínek je třeba velké opatrnosti, má-

li být klauzule vynutitelná. I při spotřebitelské koupi je moţné omezit právo na náhradu 

škody, ovšem pouze za předpokladu, ţe prodejce vadu věci, z které by škoda pramenila, 

lstivě nezamlčel nebo nepřevzal záruku za kvalitu; tato podmínka se uplatní vţdy ve 

smlouvě o koupi, směně a ve smlouvě o dílo. 

V německém právu je tedy prostor pro smluvní limitaci náhrady škody poměrně široký, 

je však vţdy korigován dobrými mravy a dobrou vírou. 
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10 Smluvní limitace náhrady škody de lege ferenda 

Na základě toho, co jsem doposud zjistila o moţnosti limitace náhrady škody 

v současném občanském zákoníku, současném obchodním zákoníku, podle nového 

občanského zákoníku a podle německého soukromého práva se pokusím shrnout své 

výhrady a úvahy de lege ferenda na tomto místě. 

Pokud jde o současné občanské právo, myslím,  ţe ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ je 

základním problémem úvah o moţnosti limitovat náhradu škody. Tak jako toto 

ustanovení mohlo fungovat v převáţně kogentním předrevolučním občanském 

zákoníku, v občanském zákoníku porevolučním vyvolává jak v akademické sféře, tak 

v judikatuře ohromné interpretační potíţe, kdyţ existují přinejmenším čtyři přístupy, 

jakou roli mu vůči ostatním soukromoprávním normám přisoudit.  

Proto oceňuji, ţe takto problematická norma z právního řádu zmizí a poskytne tak 

prostor pro racionálnější omezení chránící občany při zachování maximální smluvní 

volnosti.  

Bohuţel nový občanský zákoník odpověď na otázku „Co lze limitovat?“ poskytuje také 

poměrně zamlţenou. Nesdílím příliš obavy z nejasností ohledně hrubé nedbalosti či 

slabší strany, nicméně výklad jednotlivých norem § 2898 NOZ je přinejmenším dvojí, a 

diametrálně odlišný. Mám za to, ţe problém není způsoben neschopností interpretace 

některého z názorových proudů, ale spíše nedůsledností zákonodárce, který pouţívá 

různá slova pro totoţné situace, případně vypouští z právního textu poměrně zásadní 

slova.  

Mám za to, ţe ustanovení § 2898 NOZ by si zaslouţilo reformulaci, kterou se pokusím 

na základě výše uvedeného provést: 

„Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo na náhradu újmy 

způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje 

právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se nepřihlíží ani 
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k právnímu jednání, kterým osoba jednostranně předem vylučuje nebo omezuje své 

právo na náhradu škody.“ 

Ustanovení tak sjednocuje terminologii, kdyţ „povinnost k náhradě škody“ je 

přeformulována na „právo na náhradu škody“, které se tak stalo předmětem obou vět 

ustanovení. Dále bylo do poslední věty explicitně přidáno chybějící slovo „předem“, 

vynechán nejednoznačný pojem „vzdát se“, který byl nahrazen po vzoru věty první 

slovesy „vyloučit nebo omezit“ a příslovce „jednostranně“, které jiţ postaví zcela na 

jisto, ţe věta první se týká dvoustranného právního jednání, zatímco věta druhá jednání 

jednostranného. Konečně byla neplatnost tohoto jednostranného jednání nahrazena jeho 

nicotností, čímţ došlo ke sjednocení následků jednostranného a dvoustranného 

vyloučení či omezení práva na náhradu škody. 

Alternativně, při příklonu k druhému moţnému výkladu, by mohlo ustanovení § 2898 

NOZ znít takto: 

„Nepřihlíží se k jednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo na náhradu újmy 

způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k jednání, které předem vylučuje nebo omezuje 

právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. „V těchto případech nelze právo na 

náhradu platně omezit či vyloučit ani posléze.“ 

Vzhledem k dosavadní tendenci spíše nepřipouštět ani moţnost limitovat předem právo 

na náhradu škody bych povaţovala za vhodné zakotvit písemnou formu tohoto jednání, 

která by plnila funkci ochrany před ukvapeným rozhodnutím a slouţila by stranám 

k přesné formulaci limitační klausule. 

Současně mám za to, ţe na limitační klausule budou uplatňovány judikaturou poměrně 

přísné poţadavky z hlediska dobrých mravů, případně z hlediska překvapivosti 

v obchodních podmínkách, a bude tedy vhodné vyváţit případné jednostranné omezení 

odpovědnosti jinými výhodami. Předpokládám, ţe strany projevující vůli dohodnout se 

na limitační klausuli nakonec ve většině případů k písemné formě sáhnout tak jako tak, 

aby si usnadnili následné prokazování existence takové klausule i prokazování 

přiměřenosti smluvních klausulí vzhledem k imperativu dobrých mravů. 
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Vzhledem ke srovnávanému německému právnímu řádu věřím, ţe alespoň prozatím 

není vhodné zakotvit v právní úpravě moţnost uplatňování klauzulí limitujících předem 

i vůči spotřebitelům a i v obchodních podmínkách mám za to, ţe by měly být limitační 

klausule posuzovány poměrně přísně. Jiţ nyní prodělala právní úprava ohromný skok 

od nejistoty, zda je moţné předem vůbec limitovat k rozsáhlé moţnosti limitovat 

náhradu škody předem, a dokonce se jí i vzdát. 
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Závěr 

V této práci jsem se ve všech právních okruzích vţdy pokusila podat 

vyargumentovanou odpověď, zda je limitace náhrady škody moţná, a to s důrazem na 

spornější a také asi uţitečnější limitování náhrady škody předem.  

V obchodním zákoníku po jeho novele je smluvní svoboda v tomto ohledu vůbec 

nejvyšší – strany se mohou dohodnout na omezení i vyloučení práva na náhradu škody, 

a to s výjimkou škody způsobené úmyslně. Další omezení však lze vyvodit z dobrých 

mravů a poctivého obchodního styku. Podstatné také je, ţe pro toto předchozí ujednání 

není poţadována písemná forma a nedá se dle mého názoru dovodit ani z výše 

zmíněných korektivů.  

V současném občanském právu bylo nejprve třeba podrobit relevantní ustanovení 

důkladné analýze. Z té jasně vyplynulo, ţe § 574 odst. 2 ObčZ je velice problematický a 

nemá v českém soukromém právu jednoznačné postavení. Z mnoţství náhledů na jeho 

vztah k dalším ustanovením, především k ustanovení § 442 ObčZ, jsem došla k závěru, 

ţe toto ustanovení má vliv na kogentní i dispozitivní normy soukromého práva, čímţ 

ovšem z dispozitivních norem dělá normy částečně dispozitivní. Stranám je ponechána 

moţnost upravit rozsah hrazené škody, nemohou ji však zcela vyloučit. Spotřebitel se 

však nemusí bát o svá práva, pozitivní právo jasně zakazuje omezit jeho práva na 

náhradu škody. Závěrem lze dodat, ţe názory na limitaci náhrady škody jsou značně 

roztříštěné a k této roztříštěnosti přispívá také Nejvyšší soud se svou značně 

nekonzistentní judikaturou. 

Nový občanský zákoník posouvá hranice dispozitivity uţ jenom tím, ţe ustanovení § 

574 odst. 2 ObčZ jiţ neobsahuje. Namísto toho stanoví v § 2898 NOZ okolnosti, za 

kterých nelze náhradu škody omezit či vyloučit. Vlivem nepřesné legislativní práce je 

však i toto ustanovení vykládáno dvěma způsoby. Já jsem se ve své práci přiklonila 

k výkladu, dle kterého zakazuje vyloučit ve vyjmenovaných případech právo na 

náhradu škody předem, a to ať uţ dvoustranným jednáním (ve větě první), nebo 

jednáním jednostranným (ve větě druhé). Nicméně existuje zde i výklad, dle kterého 

není moţné vyloučení ani omezení práva na náhradu škody ani následně. 
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V případech vyjmenovaných v § 2898 NOZ tak bude třeba být nadále obezřetný. 

Optimální by byla novelizace tohoto problematického ustanovení, alternativně bude 

nutné počkat na soudní výklad. Právní nejistota v této otázce je však značná. 

Z nejasného výkladu tohoto ustanovení navíc plyne i nejednoznačný výklad ustanovení 

§ 53 odst. 2 a 3 ZOK. Mám za to, ţe je třeba je chápat tak, ţe není moţné ujednat se 

společností omezení práva na náhradu škody ani předem, ani posléze, s výjimkou 

zakotvenou v odstavci třetím, který dle mého umoţňuje členu statutárního orgánu 

vypořádat újmu se společností následně dohodou schválenou dvoutřetinovou většinou 

všech společníků, přičemţ .vypořádáním rozumím i omezení povinnosti hradit škodu, 

nikoliv však její vyloučení. 

V německém právním řádu bylo patrné, ţe moţnost smluvní limitace či smluvního 

vzdání se práva na náhradu škody je poměrně široká, hlavními korektivy jsou zde dobré 

mravy a dobrá víra, přičemţ aţ judikatura tvoří přesnější kritéria naplnění či porušení 

těchto korektivů. Dále nelze omezit či vyloučit povinnost k náhradě škody způsobené 

úmyslně. Limitační klauzuli je moţné zakotvit i do všeobecných smluvních podmínek, 

je však třeba dbát na celou řadu omezení vyplývajících ze zákona. I ve vztahu ke 

spotřebiteli je ve většině případů vyloučení práva na náhradu škody moţné. Podobně 

jako v novém občanském zákoníku není stanovena povinná písemná forma. 

De lege ferenda bych povaţovala za vhodné novelizovat ustanovení § 2898 NOZ, které 

by mělo znít, v návaznosti na preferovanou interpretaci, takto:  

„Nepřihlíží se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo na náhradu újmy 

způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje 

právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se nepřihlíží ani 

k právnímu jednání, kterým osoba jednostranně předem vylučuje nebo omezuje své 

právo na náhradu škody.“ nebo takto:  

„Nepřihlíží se k jednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo na náhradu újmy 

způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k jednání, které předem vylučuje nebo omezuje 
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právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. „V těchto případech nelze právo na 

náhradu platně omezit či vyloučit ani posléze.“ 

Jinak povaţuji úpravu za poměrně adekvátní, ačkoliv bych plédovala za povinnou 

písemnou formu ujednání. Na druhou stranu ale věřím, ţe strany budou samy 

motivovány písemnou formu vyuţít. Oceňuji vyloučení moţnosti smluvní limitace či 

vzdání se spotřebitelova práva na náhradu škody stejně jako obtíţnost vpravit 

nenápadně limitační klausuli do obchodních podmínek.  

Za hlavní přínos této práce povaţuji zevrubné a snad i netradiční zhodnocení dosavadní 

právní úpravy smluvní limitace náhrady škody, podrobnou interpretaci relevantních 

ustanovení nového občanského zákoníku, a především navrţení úpravy, která by vedla 

k bezproblémovému výkladu moţnosti stran smluvně limitovat náhradu škody v novém 

občanském zákoníku. 
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Seznam zkratek 

1. BAG  

2. BGB  

3. BGH  

4. BGHZ  

5. BGHZ  

6. DFCR   

7. LZPS   

8. NJW  

9. NOZ  

10. ObčZ 

11. ObchZ  

12. OOZ  

13. PETL  

14. ZOK 

15.  

16. Spolkový pracovní soud 

17. Občanský zákoník Spolkové republiky Německo 

18. Spolkový soudní dvůr 

19. Bundesgerichtshofs in Zivilsachen – Spolkový soudní dvůr pro věci civilní 

20. Rozhodnutí spolkového soudního dvora v civilních věcech 

21. Návrh společného referenčního rámce 

22. Listina základních práv a svobod 

23. Neue Juristische Wochenschrift 

24. Nový občanský zákoník 

25. Občanský zákoník 

26. Obchodní zákoník 

27. Obecný občanský zákoník 

28. Principy evropského deliktního práva 

29. Zákon o obchodních korporacích 

30.  
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Summary in English 

Ways of Contractual Limitation or Exclusion of Liability and Their Enforeability 

The purpose of this theses is to analyze whether a contractual limitation of liability for 

damage resp. compensation for damage is acceptable in the Czech law, what are the 

limits of limitation and what they should be. The main focus is given on the issue of the 

prior limitation. 

The thesis is composed of an introduction, ten chapters and a conclusion. First four 

chapters cover the background information and terminology needed for the remaining 

part of the work, such as liability for damage, its division, prerequisites and scope. The 

many ways of limitation and basic prevailing principals of limitation are given in 

chapter five. Chapters six, seven and eight deal with the very possibility of 

compensation for damage limitation in three spheres that are: contemporary civil and 

commercial law and the united civil law under the law No. 89/2012, so called The New 

Civil Code. Chapter nine provides a short view into the German regulation before there 

are given the conclusions on possible practical regulation in Czech law in chapter ten. 

The chapter six dealing with contemporary commercial law summarizes the 

development of the issue and deals with the restrictions in this matter. In the chapter 

seven the importance and meaning of Section 574 of the Civil Code is deeply analyzed 

and conclusion made that the compensation for damage can be also previously limited 

under The Civil Code. The chapter eight deals with The New Civil Code, analyses the 

interpretation difficulties and comes out with conclusions on how to understand the 

limits of the issue. Chapter nine shows the approach of Germany’s law in this issue. The 

last chapter suggests possible wording of the crucial provision. The conclusion 

summarizes the partial conclusions of chapters six to ten. 
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Resumé v češtině 

Účelem této diplomové práce je analyzovat, zda je v českém právu přípustné smluvní 

omezení odpovědnosti za škodu (resp. náhrady škody), jaké jsou limity tohoto omezení 

a jaké by měly být. Pozornost je přitom soustředěna na otázku limitace práva na 

náhradu škody předem. 

Diplomová práce se skládá z úvodu, deseti kapitol a závěru. První čtyři kapitoly 

poskytují podkladové informace a terminologii nutnou pro zbývající část práce, jako je 

odpovědnost za škodu, její dělení, předpoklady a rozsah. V páté kapitole je představeno 

spektrum způsobů limitace a principielní základy limitace. Šestá, sedmá a osmá kapitola 

se zabývají samotnou moţností limitace odpovědnosti za škodu ve třech oblastech: 

současné občanské a obchodní právo a nové občanské právo dle z. č. 89/2012 Sb., tzv. 

nového občanského zákoníku. Devátá kapitola pak poskytuje krátký pohled do německé 

regulace otázky ještě předtím, neţ jsou v desáté kapitole poskytnuty závěry o moţné 

praktické regulaci v českém právu. 

Kapitola šestá zabývající se současným obchodním právem shrnuje vývoj ve zkoumané 

otázce a identifikuje omezení v tomto ohledu. V kapitole sedmé je hluboce zkoumán 

význam a smysl § 574 odst. 2 občanského zákoníku a docházím k závěru, ţe i v reţimu 

občanského zákoníku je moţné limitovat předem výši náhrady škody. Osmá kapitola 

zkoumá nový občanský zákoník, analyzuje interpretační potíţe a přichází se závěrem, 

jak rozumět zákonným omezením limitace. Devátá kapitola pak ukazuje přístup 

německého práva k této otázce. V poslední kapitole je navrţeno znění klíčového 

ustanovení. Závěr shrnuje dílčí závěry kapitoly šesté aţ desáté.  
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náhrada škody, limitace náhrady škody, občanské právo 
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