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I. Úvod 

 

Dne 1. ledna 2014 nabyde účinnosti nový občanský zákoník. Jeho autoři tvrdí, že 

reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť současný občanský zákoník byl 

přijat již v roce 1964 a údajně tedy vychází z poměrů 60. let a z tehdejších názorů na 

soukromé právo, což zapříčinilo jeden z největších nedostatků tohoto zákoníku, a to 

roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech a 

jeho svázání s ideologií doby, ve kterém vznikal.  

Osobně mám za to, že většina namítaných nedostatků aktuálního zákoníku byla 

překlenuta jak jeho novelizacemi, tak zejména rozsáhlou výkladovou praxí Ústavního 

soudu a Nejvyššího soudu, nicméně se nehodlám ve své práci zabývat polemikou nad 

výhodami a nevýhodami současné právní úpravy a tím, která z úprav je z jakých důvodů 

lepší. 

Rozhodl jsem se v této práci zaměřit na otázku osobnostních práv člověka, kterou 

považuji za jednu z nejzásadnějších oblastí práva vůbec a které se ve své advokátní 

praxi často věnuji. Právě z pohledu praxe mi pak vedle samotných změn, které jsou 

v novém občanském zákoníku obsaženy, přijde zajímavé, jaký dopad těchto změn lze 

očekávat v rozhodovací praxi soudů a naopak jakou měrou bude možné aktuální 

mnohaletou výkladovou praxi soudů aplikovat na tento nově nastolený stav. 

Obsahem této práce není celá materie nového občanského zákoníku, ale právě jen ta 

část týkající se osobnostních práv člověka a s nimi spojených práv a povinností třetích 

osob a jejich nositelů, oprávnění vyplývajících z narušení těchto osobnostních práv a 

souvisejících ustanovení, umožňujících odpovědět na otázky možnosti jejich ochrany 

vynutitelnosti či například promlčení.  

Ve své práci jsem ohledně nového předpisu vycházel jak z jeho samotného textu a jeho 

výkladu obsaženém v důvodové zprávě, kterými jej vykládají jeho autoři, tak 

z připomínek vznášených v odborných publikacích ze strany kritiků tohoto kodexu.  

Vedle aktuálního a nastupujícího občanského zákoníku se ve své práci dotýkám i 

předpisů dalších. Nejenom těch, se kterými oba kodexy souvisí, se kterými se prolínají a 
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doplňují a jejichž obsahem je právo hmotné, ale vzhledem k tomu, že tuto práci věnuji 

zejména aplikovatelnosti judikatury v oblasti osobnostních práv, tak zejména předpisy 

procesními. 

Osobně mám za to, že ve vášnivých diskuzích, které provázely přijetí, počátek účinnosti 

a obsah základního zákona civilního práva hmotného zcela zanikla zpráva o návrzích 

zcela nové právní úpravy týkající se civilního procesu.  

Rád bych, aby výsledkem této práce byl vedle nalezení nejzásadnějších rozdílů 

v obsahu chápání osobnostních práv a v pravidlech jejich ochrany dle stávající a 

budoucí úpravy, především nástin budoucího vývoje rozhodovací praxe s ohledem na 

tyto rozdíly a s přihlédnutím k jejímu dosavadnímu vývoji. 

Úvodem práce tedy rozebírám zejména pojem osobnostních práv jako takových, včetně 

jejich jednotlivých složek. Dále se pak, v souladu se zamýšleným účelem této práce, 

zabývám prostředky ochrany osobnostních práv, z nichž dále vzhledem k tomu, že za 

nejpodstatnější z těchto prostředků považuji ochranu soudní, podrobněji rozebírám 

právě ji. 

V návaznosti na tento výklad se dále ve své práci zabývám funkcí relutární náhrady 

nemajetkové újmy, jako jednoho ze zásadních způsobů nápravy nemajetkové újmy, 

včetně jejího obsahu, možnosti moderačního práva soudu s ohledem na její výši a 

možnosti jejího promlčení. 

Druhá část práce je pak zaměřena na procesní předpisy a jejich změny. 
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II.  Ochrana osobnosti  

II. I.  Obsah nároků na ochranu osobnostních práv  

 

V občanskoprávní teorii se názory na povahu všeobecného osobnostního práva v 

objektivním smyslu lišily. Jednalo se především o otázky, zda je všeobecné osobnostní 

právo součástí systému občanského, resp. soukromého práva a zda existuje všeobecné 

osobnostní právo jako jednotné právo, v jehož rámci lze vymezit dílčí osobnostní práva 

(tzv. monistická teorie), anebo zda existuje pouze soustava tolika dílčích osobnostních 

práv v objektivním smyslu, kolik je chráněných jednotlivých hodnot osobnosti fyzické 

osoby (tzv. pluralitní teorie).  

Kloním se k v současnosti zastávanému pojetí, které je ostatně v novém občanském 

zákoníku ještě daleko patrnější, než v současné úpravě, že předmětem společenských 

vztahů upravovaných všeobecným osobnostním právem v objektivním smyslu je 

osobnost, jakožto imateriální, objektivně nedělitelná, neoddělitelná a jedinečná 

hodnotová součást každé lidské bytosti, resp. fyzické osoby ve smyslu právním, 

projevující se ve své somatické a psychické jednotě. Tato lidská bytost je sama výlučně 

oprávněna s touto svojí osobností disponovat erga omnes a je zároveň v této dispozici s 

vlastní osobností omezena vlastní dispozicí jiné bytosti, resp. jiných lidských bytostí, 

tedy ostatních fyzických osob, které mají stejné rovné právní postavení vymezené, 

omezené a chráněné právním řádem.  

Souhrn právních norem, které upravují výše charakterizovanou osobnost fyzické osoby 

a z toho vyplývající společenské vztahy, nazýváme všeobecné osobnostní právo v 

objektivním smyslu. Tyto uvedené znaky všeobecného osobnostního práva jsou shodné 

s obecnými znaky občanského resp. soukromého práva, z čehož lze dovodit, že 

všeobecné osobnostní právo je součástí práva občanského, resp. soukromého. 

Jestliže pak budeme posuzovat osobnost člověka jako objektivně nedělitelnou, potom 

jakýkoliv neoprávněný zásah do této osobnosti se jeví jako újma celé osobnosti. 
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Z toho důvodu je třeba osobnost fyzické osoby chránit komplexně a vycházet tedy ze 

shora uvedeného principu monistického
1
.  

Jednotlivé hodnoty osobnosti fyzické osoby, které vytvářejí integritu osobnosti, jsou 

předmětem všeobecného osobnostního práva. 

Jedná se o právo na tělesnou integritu, právo na osobní svobodu, právo na jméno právo 

na, právo na čest a důstojnost, právo na podobu a právo k podobizně, právo na slovní 

projevy a právo k záznamům slovního projevu a právo na osobní soukromí. 

Ne všechna tato práva, resp. jejich ochrana, jsou upravena v aktuálním občanském 

zákoníku 

Ústavní základ ochrany osobnosti fyzické osobnosti je tvořen Ústavou ČR, Listinou 

základních práv a svobod, především v Čl. 6, 7 a 10. Další úpravu tvoří ve smyslu Čl. 

10 Ústavy ČR rovněž Čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož 

i Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny – Úmluva o biomedicíně a Dodatkový protokol o zákazu klonování 

lidských bytostí.  

Ústava ČR stanoví, že Česká republika je právní stát založený na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.  

Východiskem pro úpravu a právní režim dílčích osobnostních práv jsou dále zejména 

zásady upravené v Listině základních práv a svobod: nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí je zaručena (Č1.7), osobní svoboda je zaručena (Č1.8), každý má právo, aby 

byla zachována jeho lidská důstojnost, jeho osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho 

jméno, každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života (Č1.10), nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných 

písemností a záznamů, stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, 

telegrafem nebo jiným podobným zařízením (Č1.13), každý má právo vyjadřovat své 

názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně 

                                                 

1
 Karel Knapp, Jiří Švestka: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. Panorama, 

Praha 1989 
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vyhledávat, přijímat a rozšiřovat údaje a informace bez ohledu na hranici státu (Č1.17 

odst. 2), každý má právo na ochranu zdraví (Č1.31) apod. 

Všechna výše uvedená práva a svobody lze omezit zákonem, je-li to v zájmu ochrany 

práv a svobod druhých (např. Čl.17 odst.4, Čl.7 odst.1 atd.) Listiny základních práv a 

svobod.  

K omezení jednotlivých práv a svobod dochází i vzájemně mezi jednotlivými články 

Listiny základních práv a svobod, tedy nejen odkazem na případný omezující zákon. 

Obsah a poměrně vysoký stupeň konkrétnosti úpravy činí z Listiny základních práv a 

svobod právní normu, která v mnohých ustanoveních nepotřebuje ke své realizaci 

prováděcí normy nižší právní síly, což je nepochybně pozitivní moment z hlediska 

záruk ústavnosti a záruk realizace základních práv a svobod. 

V dalších kapitolách budou zmíněny i další prameny, nicméně vzhledem k obsahu této 

práce považuji nyní za vhodné přejít k úpravě obsažené v současnosti platném a 

účinném občanském zákoníku. 

 

II. II.  Generální klauzule 

 

Generální klauzulí nazýváme ustanovení § 11 aktuálního občanského zákoníku. Toto 

ustanovení pozitivně vymezuje jednotlivé oblasti osobnosti fyzické osoby, které mají 

být chráněny. Zákonodárce koncipoval tuto klauzuli jako tzv. všeobecná osobnostní 

práva, jež náleží každé fyzické osobě, která je ve smyslu aktuálního občanského 

zákoníku považována za subjekt práva. Předmětná úprava se tedy nevztahuje na osoby 

právnické, které těmito právy nedisponují. 

Občanskoprávní ochrana osobnosti podle § 11 a násl. aktuálního občanského zákoníku 

přísluší samozřejmě i těm fyzickým osobám, které pro svůj věk nebo psychický stav 

nejsou s to plně – nebo vůbec chápat újmu, která jim vznikla neoprávněným zásahem 
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jiného na jejich osobnosti, resp. na jednotlivé hodnotě jejich osobnosti
2
, s čímž se 

jednoznačně shoduje i ustálená judikatura.  

Výčet nehmotných statků spadajících pod pojem ochrany osobnosti uvedený v generální 

klauzuli je pozitivně vymezený a jedná se o výčet demonstrativní.  

Žádná z v generální klauzuli uvedených složek ochrany osobnosti nemůže být 

považována za samostatně stojící. Obsah jednotlivých práv vyplývající z těchto složek 

se často překrývá a jsou vzájemně neoddělitelné. Ochrana všeobecných osobnostních 

práv, resp. rozsah jejich ochrany může mezi sebou vzájemně kolidovat. Podrobněji je 

kolize jednotlivých složek ochrany všeobecných osobnostních práv rozebírána 

v následujících kapitolách, na tomto místě však alespoň zmíním, že v současnosti se pro 

posouzení upřednostnění jednotlivých nehmotných statků chráněných ústavními 

principy prosadil tzv. test proporcionality
3
, při kterém dochází ze strany Ústavního 

soudu k posuzování otázky, zda ochrana jednoho z práv omezující určité další právo 

umožňuje dosáhnout sledovaný a požadovaný cíl, dále zda umožňují dosáhnout stejného 

cíle i jiné prostředky a nakonec dochází k porovnávání závažnosti obou v kolizi 

stojících práv.  

Význam jednotlivých nehmotných statků lze při ústavně konformním výkladu mimo 

dalšího dovodit i podle pořadí, v jakém jsou tyto jednotlivé nehmotné statky v generální 

klauzuli řazeny.  

 

II.II.I.  Právo na tělesnou integritu 

 

Jako nejdůležitější složka ochrany osobnosti je na prvním místě generální klauzule 

uvedeno právo na život a zdraví. Z povahy těchto statků je zřejmé, že jsou od sebe 

neoddělitelné.  

                                                 

2
 Karel Knapp, Jiří Švestka, Oldřich Jehlička, Pavel Pavlík, Vladimír Plecitý: Ochrana osobnosti podle 

občanského práva, 4. vydání, Linde, Praha, 2004 
3
 David Kosař: Kolize dvou základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence. 2008, roč. 

8, č. 1, s. 3-19, ISSN 1212-9909 
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Aktuální občanský zákoník na rozdíl od nového občanského zákoníku nevyjmenovává 

jednotlivé složky práva na život a zdraví, tedy práva na tělesnou a duševní 

nedotknutelnost, které je nutno zahrnout pod tato práva, nicméně ustálená výkladová 

praxe, která se do nového občanského zákoníku zcela zřetelně promítla (viz níže) 

provedla jejich základní rozdělení na právo na ochranu života, a to již před narozením, 

právo na život ve zdravém životním prostředí, právo na respektování svého života, 

právo na důstojný život, právo k vlastnímu tělu a jeho částem a právo na informace o 

vlastním zdraví.  

Na tělesnou schránku člověka musí být nahlíženo jako na integrální součást jeho 

osobnosti, jelikož osobnost každé fyzické osoby je tvořena jednotou složky tělesné a 

morální. Pokud by totiž bylo tělo člověka, jeho zdraví, a to jak fyzické, tak psychické, 

chápáno pouze jako hmotný nosič nehmotných hodnot morálních, nemohla by být 

občanskoprávní ochrana osobnosti fyzické osoby poskytována v plném rozsahu. Jinými 

slovy, pouze při ochraně života a zdraví jedince jakožto nehmotných hodnot osobnosti 

fyzické osoby je možné v plném rozsahu aplikovat ostatní práva, a tím zajistit 

komplexní občanskoprávní ochranu osobnosti. 

Předmětem práva na tělesnou integritu jsou tedy nehmotné hodnoty osobnosti fyzické 

osoby jako je život, zdraví a tělo. Přičemž pod pojem zdraví je zahrnuto zdraví fyzické i 

psychické a chráněno není jen živé lidské tělo, ale i nasciturus a mrtvé tělo, kdy jde 

zejména o jeho jednotlivé části a orgány. 

Obsahem práva na tělesnou integritu je souhrn jednotlivých oprávnění náležejících 

fyzické osobě jako subjektu tohoto práva a sloužících jí k realizaci a ochraně jejích 

zájmů a potřeb ve společnosti. Obsah práva na tělesnou integritu má svou složku 

pozitivní a negativní.  

Pozitivní složka práva na tělesnou integritu zahrnuje jednak oprávnění fyzické osoby 

svou tělesnou integritu užívat, jednak oprávnění se svou tělesnou integritou disponovat. 

Negativní složka práva na tělesnou integritu obsahuje obecný zákaz protiprávních 

zásahů do tohoto chráněného práva všem ostatním právním subjektům s rovným 

postavením, jde tedy o oprávnění fyzické osoby vzepřít se takovému neoprávněnému 

zásahu, čili použít všechny zákonné možnosti ochrany tělesné integrity.  
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II.II.II.  Právo na občanskou čest a lidskou důstojnost 

 

V pořadí druhou skupinou práv vyplývajících z generální klauzule, je ochrana občanské 

cti a lidské důstojnosti. Ochrana ve smyslu generální klauzule navazuje na Čl. 10 

Listiny základních práv a svobod, který hovoří o lidské důstojnosti, osobní cti a dobré 

pověsti, jehož cílem je ochrana psychické, respektive duševní součásti komplexní 

integrity fyzické osoby. 

Ochranu osobní cti poskytuje aktuální občanský zákoník výlučně proti takovým 

jednáním, která jsou objektivně způsobilá přivodit újmu na osobnosti subjektu práva 

tím, že snižují jeho čest u jiných lidí a ohrožují tak vážnost jeho postavení a uplatnění 

ve společnosti. Není tu rozhodné, zda k újmě skutečně došlo; postačuje objektivní 

způsobilost příslušného jednání takovou újmu způsobit.  

K porušení práva na čest může dojít nepravdivými skutkovými tvrzeními difamačního 

charakteru i zveřejněním nepřípustných hodnotících úsudků o určité osobě. Jsou-li v 

kritice k charakterizaci určitých jevů a osob použity výrazy, jejichž míra expresivity je 

ve značném nepoměru k cíli kritiky, respektive je-li obsah kritiky nepřiměřený 

posuzovanému jednání kritizovaného a vyplývá-li z ní úmysl znevážit či urazit 

kritizovanou osobu, tzv. intenzivní exces, jde o kritiku nepřiměřenou, která je způsobilá 

zasáhnout do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby
4
.  

 

II.II.III.  Právo na soukromí 

 

Dalším nehmotným statkem chráněným generální klauzulí je právo na soukromí, které 

je, z ústavněprávní roviny navázáno na Listinu základních práv a svobod, a to zejména 

na její Čl. 7, 10 a 13.  

Právo na ochranu osobního soukromí je právem fyzické osoby rozhodnout se podle 

vlastního uvážení, zda, popř. v jakém rozsahu a jakým způsobem mají být skutečnosti 

jejího osobního soukromí zpřístupněny jiným subjektům, a zároveň se bránit (vzepřít) 

proti neoprávněným zásahům do této sféry ze strany jiných osob. Přílišná akcentace 

                                                 

4
 viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1941/2007 
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pozitivní složky práva na ochranu soukromého života vede k neadekvátnímu zúžení 

ochrany pouze na to, aby skutečnosti soukromého života fyzické osoby nebyly bez 

jejího souhlasu či bez důvodu uznávaného zákonem porušovány a tak nebyla 

narušována integrita vnitřní sféry, která je pro příznivý rozvoj osobnosti nezbytná.  

Součástí soukromého života je též např. rodinný život zahrnující i vztahy mezi blízkými 

příbuznými, když k rodinnému životu patří nejen sociální a morální vztahy, ale také 

zájmy materiální povahy (např. vyživovací povinnost).  

 

I.II.IV. Právo na jméno 

 

Ochrana jména jako všeobecného osobnostního práva, či přesněji právo na jméno, je 

upraveno značně nejednotně v celé řadě právních předpisů, především v zákoně 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném a účinném znění, přičemž jménem se rozumí individualizační a 

identifikační znak fyzické osoby, pod kterým tato osoba působí, jedná a činí právní 

úkony, a předmětná ochrana je poskytována jak jménu a příjmení, včetně dalšího nebo 

změněného příjmení, rodného příjmení, tak například i pseudonymu, přezdívce, iniciále 

jména a monogramu. 

 

I.II.V.  Právo na projevy osobní povahy 

 

Za projevy osobní povahy, které jsou jako poslední nehmotný statek vyjmenovány 

v generální klauzuli, lze považovat v zásadě jakékoliv vyjádření vztahující se k fyzické 

osobě, a to jak ústně, písmem, zvukem či obrazem, případně audiovizuálním snímkem, 

přičemž jediným podstatným kritériem je souvislost s osobní povahou fyzické osoby, 

nikoliv forma tohoto vyjádření.  

Osobnost fyzické osoby je však samozřejmě chráněna celým právním řádem. 

Demonstrativní výčet nehmotných statků v generální klauzuli pak ponechává prostor k 

dalšímu rozšíření této ochrany, jako např. osobní svoboda, právo na výchovu a vzdělání 

apod.  
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Generální klauzule ustanovení § 11 OZ je dále rozvedena a konkretizována v § 12 OZ a 

prostředky, jimiž se lze ochrany jednotlivých nehmotných statků domáhat, stejně jako 

rozsah nároků, jsou pak vymezeny v § 13 až 16 OZ. 

 

I.II.VI.  Právo na osobní svobodu 

 

Ačkoliv OZ v demonstrativním výpočtu generální klauzule právo na osobní svobodu 

neuvádí, je nutné jej považovat za jedno ze všeobecných osobnostních práv. 

Ochranu proti rušení osobní svobody fyzickým násilím, nebo psychickým nátlakem 

poskytuje občanský zákoník i mimo ustanovení o ochraně osobnosti. Především je však 

ochrana tohoto práva poskytována dalšími předpisy (trestní zákoník, trestní řád, 

předpisy správního práva, atd.) 

  

I. II.VII. Další dílčí předmět úpravy osobnostního práva, zákonné licence 

 

Ustanovení § 12 OZ rozvíjí generální klauzuli § 11 OZ. Předmětem této speciální 

úpravy však nejsou všechny nehmotné statky uvedené v generální klauzuli, ale pouze 

písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy. Ochrana těchto 

nehmotných statků je poskytována jak ve vztahu k možnosti pořízení těchto 

nehmotných statků, tak i před dalším nakládáním s nimi. 

Aktuální občanský zákoník povoluje ovšem určité zásahy do osobnostních práv, a to z 

důvodů úředních, vědeckých, uměleckých a zpravodajských, přičemž tyto výjimky z 

ochrany osobnosti jsou výslovně uvedeny v odstavcích 2) a 3) tohoto ustanovení. 

Svolení fyzické osoby není třeba v těch případech, kdy dochází k použití písemnosti 

osobní povahy, podobizny, obrazových snímků nebo obrazových a zvukových záznamů 

k účelům úředním na základě zákona (tzv. úřední zákonná licence). Konkrétní rozsah a 

forma přípustnosti úřední licence v občanském zákoníku uvedena není. 
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Zvláštní zákony obvykle určí jak rozsah, tak i konkrétní účel uplatnění úřední licence, 

přičemž vymezí i subjekt k tomuto uplatnění zmocněný. Uvedený rozsah úřední licence 

musí však být vykládán ústavně konformním způsobem, tedy tak, že v případě více 

možných výkladů je třeba volit ten, který vůbec, respektive co nejméně, zasahuje do 

toho kterého základního práva či svobody fyzické osoby
5
. Tento princip in dubio pro 

libertate, respektive in dubio pro personae privatae plyne přímo z ústavního pořádku 

(Čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny základních práv 

a svobod). 

Další omezení předmětných osobnostních práv, respektive výjimku ve formě 

tzv. zákonných licencí upravuje předmětné ustanovení ve svém odst. 3). Jedná se o 

licenci vědeckou, uměleckou a zpravodajskou. Na úkor osobnostních práv fyzických 

osob je tak zákonem upřednostňován veřejný zájem na svobodném výkonu vědecké, 

umělecké, případně zpravodajské činnosti. Tyto licence se však týkají výlučně 

podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, nikoliv však 

písemností osobní povahy, což je rozdíl oproti licenci úřední, přičemž jejich uplatnění je 

omezeno podmínkou, že nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy dotčené fyzické 

osoby.  

Došlo-li k zásahu do osobnostních práv v rámci výkonu zákonem stanovených 

oprávnění, resp. povinností (např. postupem příslušných orgánů v řízení, k němuž jsou 

ze zákona povolány, výpovědí svědka, resp. účastníka v takovém řízení, úkony 

advokáta jednajícího za klienta na základě udělené plné moci, apod.), pravidelně 

nepůjde o zásah neoprávněný, pokud osoba (fyzická či právnická), jež se zásahu 

dopustila, nevybočila z mezí takto stanovených práv a povinností; zásah je třeba 

současně vždy posuzovat v kontextu s okolnostmi, za nichž k němu došlo, a dále s 

přihlédnutím k funkci, kterou výkon dotčených práv, resp. povinností plní. 

  

                                                 

5
 Telec, I. Svolení, nebo zákonné licence v právu osobnostním. Právní rozhledy, 2007, č. 24. 
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I.II.VIII. Konflikt osobnostních práv mezi sebou 

 

Jak plyne z judikatury Ústavního soudu, dostávají se osobnostní základní práva na 

lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a jméno zpravidla do konfliktu s právem 

na svobodný projev (čl. 17 odst. 1 Listiny). Ústavní soud v minulosti ve své judikatuře v 

rámci posouzení tohoto konfliktu postupně vymezoval hranice a rozsah ústavní ochrany 

poskytované právu na svobodný projev, když dovodil, že presumpcí ústavní konformity 

je chráněn toliko hodnotící úsudek, nikoli však tvrzení faktů, která v míře, v níž sloužila 

za základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat kritik sám. Prokázání tvrzených 

faktů kritikem samotným platí jako evropský ústavní standard (např. rozhodnutí 

Sněmovny lordů ze dne 28. 10. 1999 ve věci Reynolds v. Times News Papers Limited 

nebo rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu (BVerfG) ze dne 3. 6. 1980, 1 

BvR 797/78 v případu Böll, který je potvrzován i judikaturou Evropského soudu pro 

lidská práva - viz např. rozhodnutí velkého senátu ze dne 17. 12. 2004 ve věci Pedersen 

a Badsgaard proti Dánsku a tam citovaná judikatura). Ústavní soud tak v nálezu sp. zn. 

I. ÚS 453/03 z 11. 11. 2005 (N 209/39 SbNU 215) odepřel ochranu sdělování vědomě 

nepravdivých informací, neboť "chce-li kdokoliv zveřejnit o jiné osobě informaci 

difamačního charakteru, nelze jeho počínání považovat za rozumné či legitimní, pokud 

neprokáže, že měl rozumné důvody pro spoléhání se na pravdivost difamační 

informace, kterou šířil, a dále pokud prokáže, že podnikl řádné dostupné kroky k 

ověření pravdivosti takové informace, a to v míře a intenzitě, v níž mu bylo ověření 

informace přístupné, a konečně, pokud sám neměl důvod nevěřit, že difamační 

informace je nepravdivá. Zveřejnění takové informace nelze považovat za rozumné i 

tehdy, pokud si šiřitel informace neověří její pravdivost dotazem u osoby, které se 

informace týká a nezveřejní i její stanovisko, s výjimkou nemožnosti takového postupu 

anebo tam, kde to zjevně nebylo nutné."  

Osobní soukromou sféru v českém ústavním pořádku charakterizují především tzv. 

osobnostní práva, která tvoří jistou ucelenou kapitolu v rámci široce chápaného práva na 

soukromí, tj. především právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a 

jméno. Právo na soukromý život se v této dimenzi projevuje především jako negativní 

právo - svoboda, tj. jako právo bránící v první řadě veřejné moci ve vměšování (v 

zásazích) do osobní soukromé sféry jednotlivce, který ji autonomně vyplňuje svými 
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úkony jako projevy své svobodné vůle. Nicméně lze z něho dovodit i pozitivní závazek 

státu, který vyžaduje, aby veřejná moc vyvinula činnost, která má vytvořit podmínky 

pro nerušenou realizaci základních práv, spočívající zejména v přijetí takové právní 

úpravy, která zabrání i třetím, soukromým osobám zasahovat do osobní soukromé sféry, 

a to pomocí právních nástrojů různé intenzity (s ohledem na intenzitu potenciálního 

zásahu) od soukromoprávních příkazů a zákazů (především § 11 až 13 obč. zák.), přes 

administrativně právní (např. ust. § 10 - § 15 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, 

nebo § 35-40 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání) až po trestněprávní regulaci (např. hlava II. díl 2 tr. zák.) [(srov. E. 

Wagnerová, in: E. Wagnerová, V. Šimíček, T. Langášek, I. Pospíšil a kol.: Listina 

základních práv a svobod s komentářem, Praha: Wolters Kluwer 2012, čl. 10 (v tisku)]
6
.  

Vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných 

pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku (zprávy, komentáře) a jako 

takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany. Legitimitu zveřejnění nelze 

dovodit a ústavní ochranu svobodou projevu nelze poskytnout informaci, pokud byla 

dominantně motivována touhou poškodit difamovanou osobu, pokud šiřitel sám 

informaci nevěřil anebo pokud ji poskytl bezohledně, aniž by se řádně staral o to, zda je 

či není pravdivá. Na nutnosti dbát těchto zásad nic nemění skutečnost, že jistá část tisku 

má sklon před fakty (ověřenými skutečnostmi) dávat přednost až "bombastické" síle 

výrazů, jimiž "své názory" tlumočí a prezentuje, neboť zasáhne-li do ústavně 

garantovaných práv jednotlivců nebo jiných ústavou či zákonem chráněných hodnot a 

zájmů, musí být připravena nést z takových jednání důsledky, byť má na nich založenou 

svou marketingovou strategii a dokonce i samotný účel své existence. Z toho důvodu je 

zcela nepřípustné, pokud se tyto subjekty při takovém způsobu jednání, téměř 

permanentně zasahujícím do osobnostních práv jednotlivců, dovolávají ochrany 

svobodou projevu (svobodou tisku), neboť zlému úmyslu nelze v žádném případě 

takovou ochranu poskytnout. 

                                                 

6
 Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn.: I. ÚS 1586/09, ze dne 6.3.2012 
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Pro posouzení oné míry „vybočení“ vytvořil Ústavní soud desetibodový test pro 

zkoumání ústavní aprobovatelnosti a legitimity tvrzených faktů, které mají difamační 

potenciál:  

1. Závažnost obvinění. Čím závažnější obvinění je, tím více byla veřejnost 

dezinformována a difamovaná osoba poškozena, pokud tvrzení není pravdivé.  

2. Povaha informace a uvážení, do jaké míry je předmětný problém záležitostí 

veřejného zájmu.  

3. Zdroj informace. Někteří šiřitelé informace nemají přímou znalost o události. Někteří 

mají vlastní důvody rozmělnit informaci anebo jsou placeni za své příběhy.  

4. Vynaložené úsilí a konkrétní kroky k ověření pravdivosti informace.  

5. Status informace. Obvinění již může být předmětem vyšetřování, které vyžaduje 

ohledy.  

6. Naléhavost záležitosti. Zprávy jsou často komoditou podléhající rychlé zkáze.  

7. Zda byl žádán komentář od stěžovatele (žalobce). Ten může mít informace, kterými 

jiní nedisponují nebo které nesdělili. Oslovení stěžovatele (žalobce) nemusí být vždy 

nutné.  

8. Zda médii šířené sdělení obsahovalo podstatu události viděné očima stěžovatele 

(žalobce).  

9. Tón sdělení šířeného médii. Původce mediálně šířené informace může iniciovat 

diskusi nebo vyšetřování. Nemusí prezentovat obvinění jako sdělování faktu.  

10. Okolnosti zveřejnění včetně jeho načasování.  
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III. Ochrana osobnosti podle NOZ 

III.I. Nová generální klauzule 

 

Nový občanský zákoník respektuje současné rozdělení osob na fyzické a právnické. 

Zákonodárce však přestal v širší míře užívat pojem fyzická osoba, který je totožný 

s termínem „člověk“. Lze důvodně předpokládat, že smyslem tohoto terminologického 

odklonu je zákonodárcem prosazovaná koncepce NOZ, která je na rozdíl od současné 

právní úpravy silně jusnaturalistická. Člověk je tedy vnímán jako subjekt přirozených 

práv na rozdíl od právnické osoby, která aby se subjektem práva stala, musí ji zákon za 

takovou prohlásit a konstituovat. 

NOZ zachovává koncepci generální klauzule s demonstrativním výčtem chráněných 

dílčích složek osobnostních práv fyzické osoby, tedy člověka.  

Ustanovení § 81 NOZ, který je ekvivalentem ustanovení § 11 aktuálního občanského 

zákoníku stanoví, že chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. 

Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého a ochrany požívají 

zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním 

prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.  

V textu této nové generální klauzule došlo k vypuštění práva ke jménu člověka. 

Neznamená to ovšem, že tento nehmotný statek přestal být prostřednictvím NOZ 

chráněn. NOZ právo na jméno člověka včetně způsobů jeho ochrany komplexně 

upravuje v ustanoveních § 77 a násl. NOZ (viz níže).  

Další změnou oproti stávající úpravě generální klauzule je výslovné uvedení práva na 

život v příznivém prostředí (doposud dovozovaného výkladem) a dále pak formulace 

zásady svobody rozhodnutí člověka žít podle svých představ jako základní 

soukromoprávní princip, ze kterého pak vyplývá povinnost všech ostatních takové 

právo respektovat. 
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Tento princip sám o sobě není promítnutím konkrétního ústavněprávního práva člověka, 

ale je dovozen, či lépe řečeno dokonkretizován z principů obsažených v čl. 2 odst. 3 

Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, kterým je stanoveno, že každý (dle Ústavy ČR úžeji 

občan) může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. 

Právo na ochranu osobnosti i nadále náleží zejména tomu, jehož osobnost byla 

nedovoleným zásahem dotčena.  

Na rozdíl od současné úpravy se však při zásahu do osobnosti člověka, během činnosti 

člověka v právnické osobě, obnovuje ve shodě s § 14 původního znění OZ (viz výše) 

možnost uplatnit právo na ochranu osobnosti i právnické osobě. Ne však v celém 

původním rozsahu. Právnické osobě byla dána možnost vystoupit na obranu dotčeného, 

je-li mrtev nebo nemohoucí jinak pouze s jeho přivolením, přičemž v obou těchto 

případech je aktivní legitimace právnické osoby omezena pouze na případy souvisící s 

činností dotčeného v takové právnické osobě.  

Po smrti dotčeného náleží žalobní právo osobám v právním postavení osob blízkých. 

Zákonodárce dle mého správně usoudil, že dosavadní účinná úprava zkracuje 

posmrtnou ochranu osobnosti bezdětným svobodným osobám, jejichž rodiče již zemřeli. 

 

III.I.I. Život a zdraví 

 

NOZ zcela nově konkretizuje nad rámec generální klauzule chráněnou oblast života a 

zdraví, přičemž předmětem ochrany je tělesná i duševní integrita fyzické osoby. 

Základ této integrity lze nalézt v dikci ustanovení § 91 NOZ, který stanovuje, že člověk 

je nedotknutelný.  

NOZ dále výslovně konstatuje, že lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. 

Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého 

nedůstojným se zakazuje, přičemž nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném 

pohřebišti, má na jejich vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně 
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určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič a není-li žádný z nich nebo odmítnou-

li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.  

Zákonodárce tedy nově stanovil, že právo na vydání ostatků člověka má manžel 

zemřelého, není-li ho nebo odmítne-li ostatky převzít, pak dítě zemřelého, popřípadě 

jeho rodič. Nejsou-li ani ti nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je dědic 

zemřelého. Toto ustanovení je příkazové a ukládá dědici, dle mého názoru poněkud 

nešťastně, ostatky zemřelého převzít. 

Mimo případy stanovené zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka 

bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. 

Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to 

neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného, 

přičemž zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, je-li 

to k přímému prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama.  

V návaznosti na toto ustanovení pak platí, že kdo chce provést na jiném člověku zákrok, 

vysvětlí mu srozumitelně povahu tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li 

rozumně předpokládat, že druhá strana pochopila způsob a účel zákroku včetně 

očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v 

úvahu případně i jiný postup. Uděluje-li přitom souhlas za jiného jeho zákonný 

zástupce, podá se vysvětlení i tomu, kdo má být zákroku podroben, je-li schopen 

úsudku, způsobem přiměřeným schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit.  

 Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k 

zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti 

nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné 

následky.  

Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-li být oddělena 

část těla, která se již neobnoví. Stejně tak se vyžaduje souhlas písemnou formou i k 

lékařskému pokusu na člověku nebo zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje, 

to neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné 

následky. Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro udělení 

souhlasu vyžaduje písemná forma. Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, 
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presumuje se, že takový souhlas byl udělen a při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v 

jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání nedošlo. Nemůže-li člověk udělit 

souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť jen přechodnou, a nemá-li zákonného 

zástupce, vyžaduje se souhlas přítomného manžela, rodiče nebo jiné osoby blízké. Není-

li přítomna žádná z těchto osob, vyžaduje se souhlas manžela, a není-li, souhlas rodiče, 

popřípadě jiné osoby blízké, pokud je lze bez obtíží zjistit a zastihnout a pokud je 

zřejmé, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Není-li možné získat souhlas žádným z výše 

uvedených způsobů, může souhlas udělit jiná přítomná osoba, která o dotčenou osobu 

osvědčí mimořádný zájem. Při zákroku i při udělení souhlasu se vezme zřetel na dříve 

vyslovená známá přání člověka, do jehož integrity má být zasaženo. Zde zákonodárce 

reflektoval úpravu obsaženou v ustanovení § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, v platném a účinném znění, který v celku 

konkrétně upravuje problematiku dříve vysloveného přání. Podle předmětného 

ustanovení totiž platí, že člověk (pacient) může pro případ, kdy by se dostal do 

takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas 

s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo 

nesouhlas předem vyslovit a poskytovatel zdravotní péče je pak povinen brát zřetel na 

dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době 

poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené 

přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit 

nový souhlas nebo nesouhlas. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že zákonodárce sám 

počítá s tím, že pravidla stanovená právními předpisy upravujícími poskytování 

zdravotní péče nejsou dotčena a mají před obecnou úpravou uvedenou v NOZ vždy 

přednost.  

Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze 

získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve prospěch 

zdraví dotčené osoby nezbytné.  

NOZ nově ustanovuje také dodatečnou informační povinnost. Bylo-li zasaženo do 

integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit, co se s ním děje, a nedal-li 

sám k zákroku souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav dovolí, vysvětleno způsobem, 
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kterému bude schopen porozumět, jaký zákrok byl na něm proveden, a musí být poučen 

o jeho možných následcích i o riziku neprovedení zákroku. 

NOZ také bere v úvahu osobnost dospívajícího člověka v závislosti na jeho vyspělosti. 

Platí proto, že nezletilý starší čtrnácti let může v nezávažných případech rozhodovat i 

samostatně. Totéž obdobně platí i v případech, kdy má být zasaženo do integrity zletilé 

osoby, která je sice nesvéprávná, ale přesto schopna úsudku. V obou případech pak 

případnou kolizi mezi vůlí zástupce a zastoupeného musí rozhodovat soud.  

Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem zanechávajícím 

trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím 

pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením soudu. To neplatí, je – li 

život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu nouze získat ani 

v jiné než stanovené formě. Okamžitě lze zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví 

dotčené osoby nezbytné. 

 

III.I.II. Zadržení ve zdravotnickém zařízení 

 

Zákonodárce pomocí NOZ zcela nově upravuje otázku práv člověka při jeho 

nedobrovolném zadržení ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení poskytujícím 

obdobné služby, která není současnou úpravou vůbec řešena. 

NOZ se nezabývá zákonnými důvody pro nedobrovolné umístění nebo zadržení 

dotčeného v příslušném zařízení, ani přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče (detenčního řízení) v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 

soudního řádu. 

Důvodem k této zcela nové úpravě je skutečnost, že aktuální platná a účinná úprava dle 

názoru zákonodárce nedostatečně rozvádí, respektive provádí Čl. 8 odst. 6 Listiny 

základních práv a svobod
7
. Podle tohoto ustanovení má zákon stanovit, ve kterých 

případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého 
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souhlasu, přičemž takové opatření musí být do 24 hodin oznámeno soudu, který o tomto 

umístění rozhodne do 7 dnů. To prozatím nejkomplexněji upravovalo pouze ustanovení 

§ 191a a násl. občanského soudního řádu. 

Zákonodárce tedy v souladu s Čl. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod zakotvil v NOZ jednoznačně práva na ochranu osobnosti člověka nedobrovolně 

zadrženého ve zdravotnickém zařízení. Předně je v NOZ zdůrazněno, že při zjištění 

zákonného důvodu pro zadržení člověka ve zdravotnickém zařízení nepostačuje jen 

formální přístup, ale musí být vždy zkoumáno, nepostačí-li v konkrétním případě 

namísto detence mírnější a méně omezující opatření, což zvažovat zvláště u osob 

duševně nemocných a osob chorobně závislých na návykových látkách je plně namístě. 

Samo podání návrhu na omezení svéprávnosti pak nezakládá právní důvod k zadržení 

dotčené osoby v příslušném zařízení. 

NOZ zdůrazňuje, že se detenční řízení týká jen detence člověka, tudíž jeho 

nedobrovolného a dočasného zadržení. Zadržením se dotčená osoba omezuje ve volném 

pohybu a ve styku s vnějším světem; rozhoduje se o její izolaci, nikoli o způsobu léčení. 

Vzhledem k podstatě a závažnosti zásahu se vyžaduje, aby se zadrženému dostalo 

náležitého poučení, a navrhuje se posílit jeho právní postavení. Bere se přitom v úvahu 

jako podstatné kritérium schopnost člověka učinit si vlastní úsudek a projevit svá přání, 

tedy z hlediska širšího než je svéprávnost. 

Současná platná úprava detenčního řízení vychází z koncepce, že pro soud jsou 

významným důkazem stanoviska ošetřujícího lékaře zadrženého. NOZ nově přiznává 

právo, aby se zadržený, popř. jeho zákonný zástupce, případně zmocněnec nebo 

důvěrník zadrženého (viz níže), zvolil-li si takové, sami domáhali nezávislého 

přezkoumání zdravotní dokumentace zadrženého a stanoviska ošetřujícího lékaře, že 

zadržený není s to učinit si vlastní úsudek a projevit svá přání. 

NOZ zakládá zadrženému právo zvolit si důvěrníka. Jde o významnou novinku 

posilující právní ochranu zadržené osoby; zvláště v případech, kdy je dotčená osoba 

zadržena v příslušném zařízení pro tvrzené duševní onemocnění na návrh jejího 

zákonného zástupce. Kde dojde ke kolizi zájmů mezi zadrženým a jeho zákonným 

zástupcem (případně opatrovníkem), jmenuje sice soud opatrovníka zadrženého pro 
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řízení: v dané souvislosti se však nejedná jen o procesní ochranu zadrženého, ale i o 

ochranu jeho dalších práv
8
. 

 

III.I.III Nakládání s částmi lidského těla  

 

NOZ zcela nově upravuje práva člověka spojená s orgány, které my byly odňaty. 

Člověk, jemuž byla odňata část těla, má právo dozvědět se, jak s ní bylo naloženo. 

Naložit s odňatou částí lidského těla způsobem pro člověka nedůstojným nebo 

způsobem ohrožujícím veřejné zdraví se zakazuje.  

Odňatou část těla člověka lze za jeho života použít k účelům zdravotnickým, 

výzkumným nebo vědeckým, pokud k tomu dal souhlas. K použití odňaté části těla 

člověka k účelu svou povahou neobvyklému se vyžaduje jeho výslovný souhlas vždy.  

O tom, co má původ v lidském těle, platí obdobně to, co o částech lidského těla.  

 Člověk může přenechat část svého těla jinému jen za podmínek stanovených jiným 

právním předpisem. To neplatí, jedná-li se o vlasy nebo podobné části lidského těla, 

které lze bezbolestně odejmout bez znecitlivění a které se přirozenou cestou obnovují; 

ty lze přenechat jinému i za odměnu a hledí se na ně jako na věc movitou.  

 

III.I.IV. Ochrana lidského těla po smrti člověka  

 

Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.  

Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, 

výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví 

jiný zákon.  
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Člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné 

rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého a není-li ho, děti zemřelého; 

není-li jich, pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého; nežijí-li, pak 

rozhodnou jejich děti a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých; není-li žádná z 

těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel.  

Náklady pohřbu a opatření pohřebiště se hradí z pozůstalosti. Pokud pozůstalost nestačí 

ke krytí nákladů toho způsobu pohřbu, jaký si zesnulý přál, musí být pohřben alespoň 

slušným způsobem podle místních zvyklostí.  

Jiný právní předpis stanoví, jakým způsobem a na čí náklady bude pohřben člověk, 

jehož pozůstalost ke krytí nákladů pohřbu nestačí, a není-li nikdo ochoten uhradit 

náklady pohřbu dobrovolně.  

Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro 

potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům, platí, že s provedením pitvy 

nebo s takovým použitím svého těla nesouhlasí.  

Kdo souhlasí, aby po jeho smrti bylo jeho tělo pitváno nebo použito pro potřeby 

lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům, zapíše své stanovisko do rejstříku 

vedeného podle jiného právního předpisu; tento souhlas lze projevit i ve veřejné listině, 

nebo vůči poskytovateli zdravotních služeb s účinky vůči tomuto poskytovateli.  

Souhlas s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti pro potřeby lékařské vědy, 

výzkumu nebo k výukovým účelům lze odvolat. Odvolá-li souhlas člověk ve 

zdravotnickém zařízení, může tak učinit prohlášením v písemné formě.  

 

III.I.V. Podoba člověka  

 

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné 

určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Rozšiřovat podobu člověka je možné 

jen s jeho svolením. Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je 

zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým 

způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.  
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III.I.VI. Soukromí člověka 

 

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména 

nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život 

nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy 

pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho 

soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti 

osobní povahy.  

Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či 

obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může 

svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.  

Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna 

okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, 

které svolení udělil.  

 Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo 

použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.  

Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo 

zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu, 

nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.  

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také 

pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a 

pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.  

 Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, 

písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit 

nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.  
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III.I.VII. Jméno člověka 

 

Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné 

příjmení, která mu podle zákona náležejí. Každý člověk má právo užívat své jméno v 

právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu.  

Člověk, který v právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese následky omylů a 

újem z toho vzniklých.  

Člověk, který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu 

pro neoprávněný zásah do tohoto práva, zejména neoprávněným užitím jména, se může 

domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho 

následek.  

Je-li dotčený nepřítomen, nebo je-li nezvěstný, nesvéprávný či nemůže-li z jiné příčiny 

uplatnit právo na ochranu svého jména sám, může je uplatnit jeho manžel, potomek, 

předek nebo partner, ledaže dotčený, ač svéprávný, dal výslovně najevo, že si to 

nepřeje.  

 Týká-li se neoprávněný zásah příjmení a je-li pro to důvod spočívající v důležitém 

zájmu na ochraně rodiny, může se ochrany domáhat samostatně manžel nebo jiná osoba 

dotčenému blízká, byť do jejich práva ke jménu přímo zasaženo nebylo.  

Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout 

pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo 

jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího.  

 Vejde-li pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno.  

Zákonodárce v NOZ vyřadil ochranu jména z osobnostních práv a podřadil je pod práva 

statusová. Ačkoliv je svým pojetím právem obdobným lze mít za to, že právo na jméno 

není právem přirozeným, jejichž ochranu konceptuálně NOZ prosazuje. 
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III.I.VIII. Bydliště 

 

Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny 

okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností 

případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se 

každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá 

uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě.  

Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, 

anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, 

kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. 

Právo na bydliště NOZ také nezařazuje mezi osobnostní práva. Považuji však za 

důležité jej zařadit do výčtu chráněných práv, stejně jako před tím uvedené právo na 

jméno, pro jejich koncepční podobnost s právy, které jsou v NOZ za osobnostní 

označena, a to pro jejich ústavní přesah, který bezesporu mají. 
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IV. Prostředky ochrany osobnostních práv 

 

Dle aktuální právní úpravy se může fyzická osoba zejména domáhat, aby bylo upuštěno 

od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny 

následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Právo na přiměřené 

zadostiučinění může být dotčené osobě přiznáno v morální podobě, a to například v 

podobě stanovení povinnosti k veřejné omluvě. V odůvodněných případech však 

občanský zákoník připouští i satisfakci materiální, tedy peněžitou, a to v případě, kdy 

by se morální satisfakce nejevila jako dostačující, a to zejména proto, že byla ve značné 

míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti.  

Tyto prostředky ochrany osobnosti jsou uvedeny pouze demonstrativně a není tedy 

vyloučeno, aby dotčená fyzická osoba využila i jiných občanskoprávních prostředků 

určených k jejich ochraně.  

Prostředky občanskoprávní ochrany pro případ neoprávněného zásahu do osobnosti 

fyzické osoby jsou v platném občanském zákoníku upraveny jednak v ustanovení § 13 

OZ pro případ vzniku nemajetkové újmy a jednak v ustanovení § 16 OZ pro případ 

vzniku majetkové újmy - škody
9
.  

Prostředky občanskoprávní ochrany osobnosti fyzické osoby lze třídit na  

 1. obecné (generální) a  

 2. zvláštní (specifické).  

K obecným prostředkům občanskoprávní ochrany osobnosti fyzických osob lze řadit  

 a) ochranu obrannou svépomocí - § 6 OZ,  

 b) ochranu poskytovanou třetí osobou - § 416 OZ,  

 c) ochranu poskytovanou orgánem veřejné správy - § 5 OZ,  

 d) ochranu soudní zabezpečovanou civilními soudy, a to  

                                                 

9
 Karel Knapp, Jiří Švestka, Oldřich Jehlička, Pavel Pavlík, Vladimír Plecitý: Ochrana osobnosti podle 

občanského práva, 4. vydání, Linde, Praha, 2004 
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 ochranu prostřednictvím činností soudu před zahájením řízení - § 59-69 OSŘ,  

 ochranu prostřednictvím předběžných opatření - § 74 OSŘ,  

 ochranu prostřednictvím žalob dle § 80 OSŘ a  

 ochranu prostřednictvím žaloby na náhradu škody - § 16 a 420 an. OZ.  

 

IV.I. Soudní ochrana 

 

V právní praxi má pro občanskoprávní ochranu fyzických osob největší význam zvláštní 

soudní (petitorní) ochrana.  

Ustanovení § 13 OZ upravuje níže uvedené prostředky občanskoprávní ochrany pro 

případ neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby:  

 

IV.I.I. Upuštění od neoprávněných zásahů - žaloba zdržovací (negatorní)  

 

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné domáhání se upuštění (zdržení se) od 

neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby podle § 13 OZ je, aby neoprávněný 

zásah (který musí mít vždy konkrétní podobu) trval, popř. aby existovalo bezprostřední 

nebezpečí (hrozba) jeho uskutečnění či opakování v budoucnu.  

Při výkonu rozsudečných výroků, které znějí na upuštění - zdržení se neoprávněných 

zásahů, přichází v úvahu uložení pokut podle § 351 OSŘ.  

 

IVI.II.  Odstranění nepříznivých následků neoprávněných zásahů - žaloba 

odstraňovací  

 

U odstranění nepříznivého následku neoprávněného zásahu do osobnosti fyzické osoby, 

kde občanskoprávní prostředek směřuje již ke konkrétnímu pozitivnímu jednání 

původce neoprávněného zásahu, tj. k tomu, aby původce neoprávněného zásahu něco 

konkrétně vykonal a tak obnovil stav, který existoval před neoprávněným zásahem, je 
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nezbytnou podmínkou, aby jednak nepříznivý následek neoprávněného zásahu do 

osobnosti fyzické osoby (majetková újma na osobnosti fyzické osoby) ještě trval, i když 

neoprávněný zásah sám již skončil (pominul) a jednak aby bylo vůbec možno vzniklý 

nepříznivý následek odstranit.  

Pokud jde o výkon rozhodnutí v těchto případech, bude přicházet v praxi v úvahu 

použití § 350 OSŘ.  

 

IV.I.III Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění - žaloba satisfakční 

 

Další právní prostředek občanskoprávní ochrany osobnosti fyzické osoby tvoří 

poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (satisfakce). I tento občanskoprávní prostředek 

přichází v úvahu tam, kde nepříznivý důsledek neoprávněného zásahu, tj. nemajetková 

újma na osobnosti fyzické osoby již vznikla.  

Jsou-li v konkrétním případě splněny stanovené zákonné podmínky pro přiznání 

přiměřeného zadostiučinění, soud nemá jen právo, nýbrž zároveň povinnost návrhu na 

poskytnutí přiměřeného zadostiučinění vyhovět.  

I o přiznání přiměřeného zadostiučinění může soud rozhodovat pouze na návrh 

postižené fyzické osoby (nikoliv tedy z úřední povinnosti). To znamená, že i u práva 

domáhat se přiměřeného zadostiučinění jde vždy o návrhové řízení. Z toho vyplývá, že 

pokud sama postižená fyzická osoba o přiznání přiměřeného zadostiučinění nepožádá, 

nemůže být soudem o zadostiučinění vůbec jednáno, tím méně o něm být soudem 

rozhodnuto.  

Soud by tedy měl připustit i takové žaloby, které se ve svém petitu budou domáhat např. 

výroku soudu o nepravdivosti určitých konkrétních výroků.  
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V. Funkce náhrady nemajetkové újmy v penězích při 

zásahu do osobnostních práv 

 

V.I. Satisfakční funkce náhrady nemajetkové újmy 

 

Podle ustanovení § 13 odst. 1 a 2 OZ má fyzická osoba právo zejména se domáhat, aby 

bylo upuštěno od neoprávněného zásahu do práva na ochranu její osobnosti, aby byly 

odstraněny následky těchto zásahů, a aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění, přičemž 

pokud by se nejevilo postačujícím toto (morální) zadostiučinění proto, že byla ve 

značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má 

fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích (tzv. relutární 

náhrada).  

Citované ustanovení. § 13 odst. 2 OZ pro přiznání relutární náhrady předpokládá 

značnou míru dotčení osobnosti fyzické osoby, a to za situace, kdy by se tak nejevilo 

postačujícím morální zadostiučinění podle § 13 OZ. 

Optimalizace mezi základními funkcemi přiměřeného zadostiučinění a specifika 

každého jednotlivého případu vylučují pevnou, zákonem stanovenou standardizaci 

sazeb či hranic (ať minimální nebo maximální), exaktní metodiku výpočtu nebo 

existenci nějakého bodového ohodnocení, na jejichž základě by se výše relutární 

náhrady přiznávané soudem stanovovala a které mohou být v žalobách požadovány. 

Pokud by se zákonodárce uchýlil k takovému řešení, potenciální rušitel osobnostních 

základních práv by snáze mohl kalkulovat rizika spojená s jeho protiprávním počínáním 

(srov. k tomu P. Hajn: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti
10

. 

Stanovení výše náhrady je tak ze zákona věcí volné úvahy soudu, která musí být 

odůvodněna a musí mít svůj základ ve zjištěném skutkovém stavu ohledně obou 

zákonem předvídaných kritérií, tj. ohledně závažnosti vzniklé újmy i ohledně okolností, 

za nichž k porušení práva došlo. 

                                                 

10
 P. Hajn: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. Bulletin advokacie č. 4/2003, 

str. 9 



 

XXXIV 

Nicméně i s ohledem na skutečnost, že se dosavadní judikatura obecných soudů v 

oblasti ochrany osobnostních práv, zejména při stanovení výše náhrady nemajetkové 

újmy v penězích, do značné míry liší (především co do konkrétně přiznávaných částek 

ve skutkově i právně podobných případech), je nezbytné trvat na požadavku, aby 

obecné soudy ve své judikatuře respektovaly určitá společná, obecná kritéria, jež by 

vždy braly v úvahu při určení konkrétního způsobu či stanovení výše přiměřeného 

zadostiučinění.  

Základním a určujícím hlediskem pro stanovení uvedených měřítek musí být hledisko 

závažnosti a intenzity ("blízkosti") zásahu do práv náležejících do tzv. intimní sféry 

soukromého života jednotlivce, dotýkající se samé podstaty lidství a lidské důstojnosti, 

který je s ohledem na její význam nezbytné vnímat jako zásah nejcitlivější a 

nejzávažnější bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o jednotlivce veřejně činného, 

známého či nikoliv (srov. k tomu např. rozhodnutí ESLP ze dne 25. 11. 2008 ve věci 

Biriuk proti Litvě (č. 23373/03). Lidská důstojnost představuje nejvyšší hodnotu stojící 

v základu celého českého právního řádu, jakož i ústavního pořádku a lze ji tak nahlížet 

jako finální účel obou zmíněných, jimž dodává legitimitu (viz preambule k Ústavě ČR). 

Tím se lidská důstojnost stává objektivní ústavní kategorií a působí ve vztahu k 

ostatním, jinak nehierarchicky uspořádaným základním právům (klasickým a 

politickým), jako hodnota nadřazená. Pod zorným úhlem výše uvedeného je tak 

jakýkoliv zásah či snížení lidské důstojnosti skutečně nezbytné vnímat jako zásah velmi 

závažný a tedy i stěží reparovatelný, neboť lidská důstojnost je hodnotou horizontálně 

neporovnatelnou s ostatními ústavními hodnotami či společenskými normami, je zcela 

nenahraditelná jiným statkem, tím méně je pak hodnotou kvantifikovatelnou či 

vyčíslitelnou v penězích
11

.  

Obecné soudy by tedy měly brát v úvahu vyzařování jednotlivých základních práv a 

ústavních hodnot do aplikované právní normy a rozhodnout s ohledem na ně, tj. 

poskytnout jim co nejširší a nejadekvátnější ochranu, v případě zásahu do základního 

práva na soukromý a rodinný život (Čl. 10 Listiny a Čl. 8 odst. 1 Úmluvy), včetně práv 

dotýkajících se tzv. intimní sféry soukromého života jednotlivce a tedy samé podstaty 

                                                 

11
 viz Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1586/09 ze dne 6.3.2012 
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lidství a lidské důstojnosti o to více zesílené. Tyto povinnosti soudů je možné dovodit z 

čl. 1 odst. 1 a čl. 4 Ústavy ČR, které vymezují demokratický právní stát v jeho 

materiálním smyslu, tj. založeném na úctě k základním právům a svobodám jednotlivce, 

jež staví pod ochranu soudní moci.  

Při úvaze o přiměřenosti výše náhrady nemajetkové újmy v penězích je nezbytné 

přihlédnout k samotnému účelu a funkcím tohoto institutu při ochraně osobnosti (dle § 

13 odst. 2, 3 OZ).  

Názory právní teorie, z nichž ve většině případů vychází i dosavadní judikatura 

obecných soudů v oblasti ochrany osobnosti, se do značné míry shodují na primárním 

významu funkce satisfakční, tj. přiměřeně s ohledem na všechny okolnosti konkrétního 

případu optimálně, a tím účinně vyvážit a zmírnit nepříznivý následek neoprávněného 

zásahu, když nemajetková újma vzniklá porušením osobnostních práv se v obecném 

slova smyslu ani nedá "odškodnit" a rozsah vzniklé nemajetkové újmy nelze ani exaktně 

kvantifikovat a vyčíslit a lze za ni "jen" poskytnout zadostiučinění
12

.  

 

V.II. Preventivně sankční funkce náhrady nemajetkové újmy 

 

Shoda již ovšem nepanuje, což se ostatně projevuje právě v odlišném přístupu 

judikatury obecných soudů, nad přítomností a významem preventivně-sankční funkce, 

kterou by výše náhrady nemajetkové újmy v penězích rovněž měla plnit.  

Ústavní soud v usnesení sp. zn. IV. ÚS 315/01 ze dne 20. 5. 2002 konstatoval, že: 

„odpovědnost za zásah do osobnostních práv je odpovědností objektivního charakteru, 

což znamená, že občanskoprávní sankce vzniká na objektivním základě, její nastoupení 

nevyžaduje zavinění. Vzniklá nemajetková újma na osobnosti postižené fyzické osoby 

je pro ni stejně závažná bez ohledu na to, jednal-li původce zásahu zaviněně či nikoliv. 

Subjektivní prvek zavinění má význam toliko při určování výše náhrady nemajetkové 

                                                 

12
 M. Ryška: Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti, Právní rozhledy č. 

9/2009, str. 305 
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újmy dle § 13 odst. 3 obč. zák. v rámci zohlednění okolností, za nichž k porušení práva 

došlo.  

V tomto pojetí, zohledňujícím význam intenzity a míry zavinění při stanovení výše 

relutární náhrady, je zásah do práva na ochranu osobnosti civilním deliktem a přiměřené 

zadostiučinění jednou z civilněprávních sankcí, která má odrazovat rušitele chráněných 

osobnostních statků a jeho možné následovníky od protiprávního jednání, a být tak 

nástrojem speciální i generální prevence, což vyžaduje, aby se jednalo o sankci patřičně 

důraznou a dostačující (přiměřenou) i z tohoto hlediska.“  

V rozhodnutí soudu musí být preventivně optimalizováno mezi satisfakčním a sankčním 

působením přiměřeného zadostiučinění, mezi nimiž existuje vztah komplementarity 

(navzájem se doplňují, posilují - viz teze vyjádřená ohledně narůstající potřeby finanční 

satisfakce v přímé úměře s mírou zavinění původce zásahu) i vztah konkurence (v tom 

směru, že výše náhrady nesmí být toliko exemplární civilní sankcí, tj. fakticky 

bezdůvodným obohacením osoby dotčené neoprávněným zásahem.  

Obdobně i K. Eliáš a kol., autoři NOZ, dovodili, že: „nelze opomenout, že forma a výše 

zadostiučinění sleduje účel nejen nápravný a vyrovnací, ale též individuálně odrazující a 

nepřímo i obecně předcházející podobným jiným zásahům. Odstrašující či odrazující 

funkce tohoto institutu ochrany soukromého práva se společně s funkcí preventivní 

projevuje nejen v obecné rovině nepřímo vychovávající k úctě k právům jiných lidí, ale 

zejména ve vztahu ke konkrétnímu původci zásahu, jehož má odradit od myšlenky 

pokračování v zásahu nebo od myšlenky dalšího zásahu. Odstrašujícím působením 

zadostiučinění lze čelit sociálně patologickému nebezpečí ekonomizace výnosů a 

nákladů protiprávních jednání. Bylo-li by zadostiučinění pokaždé či převážně jen nízké 

bez ohledu na okolnosti, mohlo by to vést k objektivně nežádoucí myšlence, že se 

zásahy mohou původci vyplatit, zejména docílil-li jimi svého přímého či nepřímého 

obchodního nebo jiného hospodářského prospěchu (např. vyšší prodejností nákladu 

bulvárního tisku nebo vyšší sledovaností televizního pořadu pokleslého obsahu, 

psychologicky zacíleného na pudové či horší stránky diváckých osobností
13

“. 

                                                 

13
 Karel Eliáš a kol.: Velký akademický komentář, 1. sv., Linde: Praha 2008 
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V souladu s rozhodovací činností Ústavního soudu i citovanými názory právní teorie 

proto nezbývá, než reálně konstatovat, že náhrada nemajetkové újmy neplní toliko 

pouze funkci satisfakční, neboť hodnotí-li se při stanovení výše náhrady nemajetkové 

újmy i otázka zavinění a má-li rozhodnutí soudu co do výše peněžitého odškodnění 

účinně přispívat ke snížení, popř. k eliminaci nežádoucích újem na osobnosti fyzických 

osob, musí nutně náhrada nemajetkové újmy v penězích plnit právě i onu preventivně-

sankční funkci.
14

  

Otázka míry zavinění původce zásahu pro stanovení výše relutární náhrady dle § 13 

odst. 3 OZ se tak stává zásadním způsobem spoluurčujícím a bezpochyby i jedním z 

klíčových hledisek pro navýšení relutární náhrady. To ostatně odpovídá i základnímu 

smyslu relutární náhrady, tj. smyslu satisfakčnímu, kdy potřeba finanční satisfakce 

narůstá v přímé úměře s mírou zavinění původce zásahu, neboť vyšší mírou zavinění je 

vždy neoprávněnost zásahu do osobnostních práv zesílena (je zesílena křivda, za niž má 

přijít zadostiučinění). V tomto směru lze dojít k závěru, že v případě zlého úmyslu 

(záměru) na straně původce neoprávněného zásahu by měl soud svůj odsudek nad tímto 

společensky i právně zvlášť odsouzeníhodným chováním vyjádřit právě citelným 

určením výše peněžitého zadostiučinění. Obdobně by bylo třeba postupovat i v případě, 

že by původce neoprávněného zásahu do osobnostních práv právě tímto zásahem 

sledoval pouze záměr zvýšit svůj majetkový prospěch či tak činil ve snaze zviditelnit se 

a získat tak potřebnou publicitu pro své konání (např. zvýšený odběr a prodej tisku, 

reklama aj.).  

 

V.III.  Výše náhrady nemajetkové újmy s přihlédnutím 

k preventivně – sankční funkci náhrady nemajetkové újmy 

 

Je pochopitelné, že v českém právním prostředí se výše těchto náhrad nemůže blížit 

náhradám přiznávaným z titulu právního institutu punitive damages (či obdobnému 

institutu exemplary damages) aplikovaného v anglo-americkém prostředí v rámci tort 

                                                 

14
 M. Ryška: Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při ochraně osobnosti, Právní rozhledy č. 

9/2009, str. 305 a násl 
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law, kde jsou v obdobných případech ukládána plnění i v řádu desítek či stovek milionů 

dolarů jako soukromá sankce žalovanému a současně vysoká odměna úspěšnému 

žalobci, který se nebál podstoupit riziko a nepříjemnosti spojené s vedením sporu a 

přispěl tak k uplatnění prevenční funkce práva a čistotě veřejného života, za což mu 

náleží vysoká odměna navíc
15

. Na druhou stranu je ovšem nezbytné uvést, že s ohledem 

na skutečnost, že v anglo-americkém právním prostředí nepanuje shoda nad tím, zda je 

v soudních sporech řešících konflikt svobody projevu s osobnostními právy žádoucí 

přítomnost institutu punitive damages, jejichž přiznání bývá vnímáno jako nepřiměřené 

omezení svobody projevu, aniž by tím současně docházelo ke zvýšení ochrany 

osobnostních práv, je z tohoto důvodu často dávána přednost uplatnění institutu přiznání 

zvýšené náhrady újmy (tzv. aggravated damages). Tamní soudy k tomuto institutu 

přistupují zejména při zvážení konkrétních (přitěžujících) okolností, za nichž byla 

difamační informace zveřejněna, jaké pohnutky a motivy vedly škůdce k jejímu 

zveřejnění a jak intenzivní zásah do osobnostních práv zveřejnění či šíření difamační 

informace představovalo pro daného poškozeného. "Faktory jako zlý úmysl, zášť, 

závist, odmítnutí omluvy či zlehčení způsobu poskytnuté omluvy, opakování a 

zintenzivnění daného zásahu či chování škůdce v době před i v průběhu soudního sporu 

je nezbytné považovat za přitěžující okolnosti odůvodňující uložení zvýšené náhrady 

újmy." Institut přiznání zvýšené náhrady újmy (aggravated damages) ve spojení s 

obecnými compensatory damages tak plní nejen funkci satisfakční, tj. nahrazují či 

alespoň zmírňují újmu vzniklou poškozenému v souvislosti se zveřejněním či šířením 

informací difamačního charakteru, ale právě i funkci odstrašující ("deterrent") a sankční 

("punitive") (srov. k tomu D. Milo: Cit. dílo, str. 223 - "The monetary value which a 

society places upon reputation and freedom from unjustified shame and humiliation is 

bound to be a conventional figure. The higher it is set, the greater the deterrence.").  

Institut podobný výše popsanému institutu přiznání zvýšené náhrady újmy je nepřímo 

přítomný i v českém právním řádu, kdy je sice soud při určení výše peněžitého 

zadostiučinění vázán žalobním návrhem žalobce, soud ale může přisoudit ultra petitum i 

vyšší zadostiučinění, nežli navrhnul žalobce. 

                                                 

15
 D. Milo: Defamation and Freedom of Speech, Oxford University Press: New York 2008, str. 221 a 

násl. 
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„Z OZ (§ 13 odst. 3), jakož i ze zákona č. 82/1998 Sb. (§ 31a odst. 2 a 3) vyplývá určitý 

způsob vypořádání vztahu mezi účastníky řízení, a to tak, že výši náhrady podle § 13 

odst. 2 obč. zák. určuje soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, 

za nichž k porušení došlo.  

Vedle míry závažnosti a intenzity neoprávněného zásahu do osobnostních práv 

jednotlivce a míry zavinění původce zásahu je ovšem nezbytné zkoumat i další 

konkrétní okolnosti neoprávněného zásahu. "Při posuzování formy zadostiučinění a u 

peněžité satisfakce i její výše je nutno brát zřetel na všechny okolnosti případu, ať již 

právní nebo skutkové, jakož i na okolnosti polehčující či přitěžující. Zohledněny musí 

být okolnosti na všech stranách, tzn. nejen na straně rušitele (škůdce), ale i na straně 

postiženého (oběti).
16

"  

Obdobně judikoval i Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 22. 2. 2007 pod sp. zn. 30 Cdo 

2206/2006, "soud musí při úvaze o přiměřenosti navrhované satisfakce za nemajetkovou 

újmu vzniklou na osobnosti fyzické osoby především vyjít jak z celkové povahy, tak i z 

jednotlivých okolností konkrétního případu (musí přihlédnout např. k intenzitě, povaze 

a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a rozsahu zasažené hodnoty osobnosti, k 

trvání i šíři ohlasu vzniklé nemajetkové újmy pro postavení a uplatnění postižené 

fyzické osoby ve společnosti apod.)."  

Tento názor, obsažený v nálezu Ústavního soudu sp.zn.: I. ÚS 1586/09 ze dne 6.3.2012 

je v rámci rozhodovací soudní praxe naprosto průlomový. 

Ačkoliv se osobně ztotožňuji s jeho obsahem a v přiznání náhrady nemajetkové újmy 

spatřuji i funkci preventivně sankční, je zcela neopomenutelným faktem, že současná 

judikatura (před vyhlášením citovaného nálezu) vychází z pojetí opačného. 

Dle tohoto pojetí platí, že primárními prostředky ochrany osobnostní sféry jednotlivce 

je požadavek na upuštění od neoprávněného zásahu, požadavek na odstranění trvajících 

následků neoprávněného zásahu a požadavek na přiměřené zadostiučinění ve formě 

                                                 

16
 K. Eliáš a kol.: Velký akademický komentář, 1. sv., Linde: Praha 2008 
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morální satisfakce. Teprve v odůvodněných případech je možno požadovat náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. 

Při takto striktním postupu uvažování nelze případně přiznanému zadostiučinění 

přisuzovat funkci sankční.  

Sankce představuje nepříznivý právní následek, který vzniká v důsledku porušení určité 

primární právní povinnosti. To je v zásadě společné sankcím ve všech právních 

odvětvích. Samotná povaha sankce však vždy musí odpovídat povaze právního odvětví, 

v jehož rámci se uplatňuje. Z tohoto hlediska lze považovat za nepřijatelné - coby 

naprosto neodpovídající povaze civilního, resp. šířeji soukromého práva, aby civilní 

sankce byla chápána jako trest. Civilní sankce může v souladu s povahou soukromého 

práva pouze směřovat k obnovení narušené rovnováhy, nikoliv k potrestání 

odpovědného subjektu. Přiměřené zadostiučinění v penězích proto může sloužit toliko 

ke zmírnění způsobené nemajetkové újmy a nikoli k potrestání toho, kdo do 

osobnostních práv zasáhl.  
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VI. Způsob a rozsah náhrady škody na zdraví podle OZ 

 

Zákonodárce stanovil, že při škodě na zdraví má poškozený nárok na jednorázové 

odškodnění bolesti a rovněž právo na odškodnění ztížení jeho společenského uplatnění. 

Odstavec 2 komentovaného ustanovení obsahuje zmocňovací ustanovení pro 

Ministerstvo zdravotnictví, jež svou vyhláškou stanoví výši, do které lze poškozenému 

poskytnout náhradu za bolest a za ztížení jeho společenského uplatnění. Ministerstvo 

zdravotnictví tyto podmínky upravilo vyhláškou č. 440/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 

50/2003 Sb. Citovaný sekundární právní předpis považuje za bolest každé tělesné a 

duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto bolest utrpěla. Uvedené 

odškodnění je pak vypočítáváno pomocí bodového ohodnocení škody na zdraví, 

vymezeného v lékařském posudku v souladu s § 8 výše citované vyhlášky. Lékařský 

posudek se vždy vydává, teprve když lze zdravotní stav poškozeného považovat za 

ustálený, tak, aby posudek mohl komplexně posoudit nemajetkovou újmu spočívající v 

tělesném a duševním strádání. Příslušné bodové ohodnocení, tj. postup následného 

výpočtu, se stanoví podle přílohy citované vyhlášky.  

Za ztížení společenského uplatnění poškozeného ve smyslu § 441 odst. 1 považuje 

zákonodárce takové následky škody na zdraví, které jsou trvalé povahy a které mají 

prokazatelně nepříznivý vliv na společenské či vůbec životní uplatnění poškozené 

osoby. Z příkladmého výčtu obsaženého ve zmíněné vyhlášce vyplývá, že jde zejména 

o takové následky škody na zdraví, na základě kterých je omezen či ztížen, nebo i 

vyloučen výkon dosavadního povolání poškozeného (nejedná se o náhradu ztráty na 

výdělku, která je samostatným nárokem upraveným v § 445 an.), dále je vyloučena 

například příprava poškozeného na budoucí povolání, jeho příprava na další vzdělávání 

a dále pak je vyloučena či omezena i jeho možnost uplatnění v životě rodinném, 

politickém, kulturním či sportovním, se zřetelem zejména na věk poškozeného ke dni 

vzniku příslušné právní skutečnosti (tj. škody na zdraví). I v případě náhrady škody na 

zdraví spočívající ve ztížení společenského uplatnění poškozené osoby se vychází ze 

znaleckého posudku, který podává posuzující lékař či zdravotnické zařízení, a samotná 

výše odškodnění se opět stanoví na základě bodového ohodnocení. 
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Vzhledem k tomu, že tato právní úprava nemůže nepochybně postihnout veškerá 

specifika jednotlivých případů, vtělil zákonodárce do výše citované vyhlášky moderační 

kompetenci soudu, který je oprávněn náhradu při škodě na zdraví, konkrétně při 

odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve zvlášť výjimečných a 

zvláštního zřetele vhodných případech zvýšit, a to i nad hranici jinak stanovenou 

bodovým ohodnocením na základě znaleckého posudku.  

Nárok na náhradu za bolest a snížení společenského uplatnění přísluší pouze příslušné 

osobě, tedy nepřechází na její právní nástupce. Pravomocným přiznáním tohoto nároku 

soudem však vzniká standardní majetková pohledávka a právo na úhradu dříve 

přiznaného nároku ve smyslu § 444 odst. 1 komentovaného zákona pak samozřejmě 

například děděním na právní nástupce poškozeného přechází.  

Ustanovení § 444 odst. 3 obsahuje úpravu jednorázového odškodnění pozůstalých, 

taxativně v odst. 3 uvedených. Jedná se o náhradu imateriální újmy pozůstalých, která 

jim vznikla v souvislosti s usmrcením fyzické osoby. Zákonodárce zde přiřkl 

manželovi, každému dítěti i každému rodiči částku 240 000 Kč jako jednorázové 

odškodnění pozůstalé osobě, dále pak každému rodiči dosud nenarozeného počatého 

dítěte částku 85 000 Kč a každému sourozenci zesnulého částku ve výši 175 000 Kč. 

Konečně každé osobě blízké, která žila se zesnulým ve společné domácnosti ke dni 

vzniku právní skutečnosti, jež je rozhodná pro uplatnění takového nároku, zákonodárce 

přiznal jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč. Za osoby blízké se kromě 

příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela, osoby v poměru rodinném nebo 

obdobném pokládají i osoby sobě navzájem tak blízké, pokud by újmu jedné z osob 

důvodně pociťovaly jako újmu sobě vlastní.
17

  

  

                                                 

17
 Holub, M. Jednorázové odškodnění při usmrcení podle novely občanského zákoníku (zák. č. 27/2004 

Sb.). Bulletin advokacie, 2004, č. 6, s. 46 
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VII. Vztah odškodnění dle § 444 odstavce 3 OZ a satisfakce 

dle § 13 odstavce 2 OZ 

 

Soudní praxe se před novelou OZ provedenou zákonem č. č. 47/2004 Sb. (začlenění do 

ustanovení o náhradě škody náhradu škody za usmrcení, která náleží pozůstalým v 

jednorázové částce dané ustanovením § 444 odst. 3 OZ) klonila k variantě "odškodnit" 

nemajetkovou újmu aplikací ustanovení § 13 OZ. Názor tehdejších komentátorů na to, 

zda „touto speciální odškodňovací úpravou je u vyjmenovaných osob konzumován 

nárok na nemajetkovou újmu podle § 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku", nebyl 

jednoznačně vyhraněný, což dokumentuje i použití slůvka "zřejmě" v 9. vydání 

publikace Jedlička, Švestka, Škárová a kol. Občanský zákoník.  

Citovaný komentář dovozuje, že nárok na odškodnění dle § 444 odst. 3 OZ je dán "bez 

jakéhokoliv dokazování". Z toho nepřímo vyplývá, že tehdejší komentátoři výslovně 

nevylučovali možnost, aby po provedeném dokazování byla soudem určena či 

poškozeným dobrovolně nahrazena škoda ve větší výši, než jak jsou stanoveny limity v 

ustanovení § 444 odst. 3 OZ. 

Podstata celého problému pramení z faktu, že rozlišení náhrady škody a náhrady 

nemajetkové újmy je v občanském zákoníku de lege lata značně nedůsledné. V rámci 

náhrady škody jsou zákonodárcem zakotveny i nároky týkající se újmy ryze 

nemajetkové, které Ústavní soud v nálezu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, 

označil za „náhradu škody za nemateriální újmu“, a to nároky na bolestné (§ 444 odst. 1 

OZ), na náhradu za ztížení společenského uplatnění (§ 444 odst. 1 OZ) a na 

jednorázovou náhradu při úmrtí blízké osoby (§ 444 odst. 3 OZ). V rámci ochrany 

osobnosti se řeší náhrada újmy nemajetkové (§ 12 odst. 2, 3 OZ) a ohledně 

odpovědnosti za škodu způsobenou neoprávněným zásahem do osobnostních práv je 

zákonem odkazováno na ustanovení o náhradě škody (§ 16 OZ)
18
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 Mach, J. Vztah odškodnění dle § 444 odstavce 3 občanského zákoníku a satisfakce dle § 13 odstavce 2 

občanského zákoníku v případě úmrtí osoby blízké. Zdravotní právo, 2005, č. 8, s. 2 
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Zcela zásadně se pak k dané problematice vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze 

dne 28. 6. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007, jednoznačně došel mnohem dál, když dovodil 

naprostou samostatnost nároků na náhradu škody na zdraví a na náhradu nemajetkové 

újmy při zásahu do osobnostního práva na zdraví: 

„Mnohočetnosti projevů jednotlivých stránek lidské osobnosti fyzické osoby odpovídá i 

myslitelně široké spektrum možných zásahů proti některé z těchto složek osobnosti. 

Přesto však vždy bude zásahem dotčena přímo samotná osobnost fyzické osoby jako 

celek naznačených vlastností a charakteristik. Protože přitom jde o nejvlastnější, 

nejniternější a nejintimnější sféru lidské osoby, jejíž dotčení zvenčí je mnohdy dotčenou 

fyzickou osobou pociťováno se značně nepříznivou intenzitou, je proto věcí zákona této 

osobnostní sféře poskytovat příslušnou právní ochranu. Občanský zákoník proto právo 

na ochranu osobnosti fyzické osoby upravuje jako jednotné právo, jehož úkolem je v 

občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování osobnosti fyzické osoby a její 

všestranný svobodný rozvoj. Jde o důležité rozvedení a konkretizaci článků 7, 8, 10, 11, 

13 a 14 Listiny základních práv a svobod. Přitom v tomto jednotném rámci práva na 

ochranu osobnosti existují jednotlivá dílčí práva, která zabezpečují občanskoprávní 

ochranu jednotlivých hodnot (stránek) osobnosti fyzické osoby jako neoddělitelných 

součástí celkové fyzické a psychicko-morální integrity osobnosti. Výčet těchto 

jednotlivých práv tak, jak jsou uvedena v občanském zákoníku, je pak pouze 

demonstrativní. 

Ke vzniku občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do 

osobnosti fyzické osoby (předpokládaných ustanovením § 13 ObčZ) musí být jako 

předpoklad odpovědnosti splněna podmínka existence zásahu objektivně způsobilého 

vyvolat nemajetkovou újmu spočívající buď v porušení, nebo jen ohrožení osobnosti 

fyzické osoby v její fyzické a morální integritě, tento zásah musí být neoprávněný 

(protiprávní) a musí zde být příčinná souvislost mezi tímto zásahem a neoprávněností 

(protiprávností) takového zásahu. 

Neoprávněným zásahem je zásah do osobnosti fyzické osoby, který je v rozporu s 

objektivním právem, tj. s právním řádem, přičemž dotčena tak může být jakákoliv z 

chráněných složek osobnosti fyzické osoby. Právo na ochranu zdraví je pak bez 
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jakékoliv pochybnosti pro každého jedním z nejvýznamnějších, neboť má bezprostřední 

dopad na kvalitu existence fyzické osoby, resp. na její existenci vůbec“. 

Obdobné právní hodnocení vztahu nároků z titulu náhrady škody na zdraví a z titulu 

ochrany osobnosti učiněné Nejvyšším soudem ČR však nebylo sdíleno konstantně a bez 

pochybností. 

Vrchní soud v Olomouci v usnesení ze dne 14. 5. 2008, sp. zn. 1 Co 201/2007, 

konstatoval, že práva z odpovědnosti za způsobenou škodu a z porušení osobnostních 

práv si zejména v dílčích nárocích na odškodnění bolestného a ztížení společenského 

uplatnění oproti právu na náhradu nemajetkové újmy značně konkurují, neboť jsou 

hodnoceny na základě zčásti totožných a zčásti velmi příbuzných skutkových údajů. 

Přesto však akcentoval, že jde o instituty zcela samostatné, a proto je nezbytné vést v 

řízení účastníky tak, aby soudu poskytli dostatek důkazního materiálu umožňujícího 

odlišení těchto institutů. 

Osobně se ztotožňuji s tímto pojetím dvou nároků stojících vedle sebe.  

Nelze ovšem opomenout názor opačný vycházející z právního pravidla ne bis in idem.  

V systému komplementární ochrany osobnosti člověka je ochrana lidské osobnosti 

(resp. jednotlivých osobnostních statků) zakotvena nejen v obecné rovině v § 11 a násl. 

OZ, ale i v jiných ustanoveních speciální povahy, která tuto obecnou právní ochranu 

zpřesňují či doplňují. V tomto rámci je pak právní ochrana lidského zdraví zakotvena, 

jedná-li se o relutární nároky z porušení těchto osobnostních statků vzešlé, právě v 

režimu „náhrady škody za nemateriální újmu“, tj. v § 444 odst. 1, 2 OZ. Dvojím 

hodnocením na lidském zdraví vzniklé nemajetkové újmy (v řízení o náhradu škody na 

zdraví i v řízení o ochranu osobnosti) by však docházelo k flagrantnímu porušení 

obecné právní zásady ne bis in idem, neboť soudy by v obou řízeních řešily stále stejný 

skutek (stejné poškození na zdraví), ať již nároky z něj vzešlé pojmenujeme (při 

odhlédnutí od nároků z materiální škody typu ztráty na výdělku a nákladů léčení) 

jakkoli. Dle tohoto názoru je pojmenování nároku samo o sobě nepodstatné a podstatná 

je naopak totožnost skutku, osob i vznášených nároků na náhradu, byť jsou pojmy 

„škody“ a „nemajetkové újmy“ de lege lata zmateny – viz i termín „náhrada škody za 

nemateriální újmu“ užitý Ústavním soudem ve snaze zcela správně propojit obě oblasti 
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navazující na obdobnou myšlenku obsaženou v čl. 2:101 Principů evropského 

deliktního práva (PETL). Dle těchto doktrinálních principů je škoda majetkovou nebo 

nemajetkovou újmou zákonem chráněného zájmu s tím, že osobní újmou 

ospravedlňující ve smyslu čl. 10:301 odst. 1 náhradu nemajetkové škody je dle čl. 

10:202 odst. 1 právě újma fyzickému a duševnímu zdraví dosahující míry uznatelné 

nemoci. V tomto chápání jsou potom nároky vzniklé v režimu náhrady škody na zdraví 

speciálními nároky ve vztahu k obecným nárokům vzniklým v režimu ochrany 

osobnosti
19

. 

 

 

  

                                                 

19
 Mgr. Michal Ryška: Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti Právní rozhledy, 2009, č. 16, s. 591–

593 
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VIII. Promlčitelnost práva na náhradu nemajetkové újmy 

VIII.I. Promlčení 

 

Promlčení představuje nejvýznamnější občanskoprávní institut, který využívá účinky 

uplynutí času jako objektivní právní skutečnosti. Jeho účelem je odstranění nejistoty v 

existenci dlouhotrvajících právních vztahů, v nichž oprávněný neprojevuje zájem o 

realizaci svých práv.  

Podle platné a účinné právní úpravy promlčením právo nezaniká (na rozdíl od 

prekluze), neboť nárok (tj. vynutitelnost práva státními orgány) se stává podmíněným.  

Účinky promlčení lze rozdělit do dvou fází. První stadium promlčení nastává v 

okamžiku uplynutí promlčecí doby. V tomto okamžiku se nárok stal podmíněným, tj. 

závislým na tom, zda se povinný promlčení dovolá, nebo nikoliv. Povinnému vzniklo 

uplynutím promlčecí doby právo uplatnit námitku promlčení. Pokud povinný 

dobrovolně splní svoji povinnost, nevzniká oprávněnému bezdůvodné obohacení, 

protože povinnost nezanikla. O druhém stadiu promlčení lze uvažovat tehdy, jestliže 

oprávněný subjekt uplatnil právo u soudu. Pokud povinný nevznese námitku promlčení, 

soud k promlčení nepřihlíží a právo může přiznat. Uplatnění námitky promlčení 

způsobuje, že nárok zaniká, právo se stává nevynutitelným a soud je nemůže přiznat. 

Subjektivní právo trvá nadále, ale jako tzv. naturální právo. Pokud by povinný plnil i v 

tomto stadiu, opět nejde o bezdůvodné obohacení.  

Předmětem promlčení nejsou všechna práva. Zásadně podléhají promlčení všechna 

práva majetková (např. též právo dovolat se relativní neplatnosti, právo odstoupit od 

smlouvy, právo domáhat se vrácení daru), vyjma těch, která se - dle výslovného znění 

zákona - nepromlčují. Podle současné právní úpravy se nepromlčuje bez výjimky jen 

vlastnické právo. Další práva jsou z promlčení vyloučena jen po určitou dobu:  

a) zástavní právo (po dobu, po kterou nedošlo k promlčení zajištěné pohledávky),  
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b) práva z vkladů na vkladních knížkách, jiných formách vkladů a na běžných účtech po 

dobu existence vkladového vztahu (po zániku vkladového vztahu se i tato práva 

promlčují).  

Se zřetelem na svou povahu a funkci jsou z promlčení vyloučena osobnostní práva, 

osobní práva a práva osobě majetková.  

Takto jednoznačné zařazení však relativně dlouho neplatilo pro právo z těchto 

osobnostních práv plynoucích, totiž právo na náhradu nemajetkové újmy. 

 

VIII.II. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. září 2003, sp. 

zn. 30 Cdo 1542/2003 

 

Shora uvedeným (dnes již překonaným) rozsudkem rozhodl Nejvyšší soud ČR tak, že se 

právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za neoprávněný zásah do práva na 

ochranu osobnosti nepromlčuje. 

Ke svému názoru dospěl vycházeje z následujících předpokladů, kdy vyslovil nesouhlas 

s právním názorem Vrchního soudu v Olomouci. Šlo především o právní úvahu 

Vrchního soudu v Olomouci, podle níž, pokud jde o nárok na peněžní zadostiučinění, 

platí ze zásady o tom, že všeobecné osobnostní právo, resp. jednotlivá dílčí osobnostní 

práva, která vznikla postižené fyzické osobě neoprávněným zásahem do její osobnosti, 

jsou - na rozdíl od majetkových práv – nepromlčitelná, výjimka, neboť vzhledem k 

podobnosti tohoto nároku s reparační funkcí majetkových nároků vůbec, i tento nárok 

na peněžité zadostiučinění podle § 13 odst. 2 OZ promlčení podléhá v tříleté promlčecí 

době. Dle názoru Nejvyššího soudu nebyla u tohoto závěru Vrchního soudu v Olomouci 

zcela důsledně a nekompromisně doceněna skutečnost již naznačené zásady, podle níž, 

jestliže se podle ustanovení § 100 odst. 2 OZ (až na výslovně stanovené výjimky) 

promlčují všechna práva majetková, pak se nepromlčují nemajetková práva, mezi něž je 

nutno zařadit jako právo ryze osobní povahy i právo na ochranu osobnosti fyzické 

osoby podle ustanovení § 11 násl. OZ.  
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Nejvyšší soud ČR dále dovodil, že právo na ochranu osobnosti fyzické osoby 

(všeobecné osobnostní právo) OZ upravuje jako jednotné právo, jehož úkolem je v 

rámci občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování osobnosti fyzické osoby a její 

všestranný svobodný rozvoj. V tomto uceleném a jednotném rámci práva na ochranu 

osobnosti existují dílčí práva, která zabezpečují občanskoprávní ochranu jednotlivých 

hodnot, resp. stránek fyzické osoby jako neoddělitelných součástí její celkové fyzické a 

psychicko-morální integrity osobnosti. Občanskoprávní sankce za neoprávněný zásah 

do práva na ochranu osobnosti jsou jako jednotlivé prostředky ochrany osobnosti 

fyzické osoby uvedeny v ustanovení § 13 OZ., a to pouze příkladným výčtem. Podle 

zmíněného ustanovení patří k takovýmto prostředkům:  

povinnost upuštění od neoprávněných zásahů,  

povinnost odstranit následky neoprávněného zásahu,  

povinnost poskytnout přiměřené zadostiučinění.  

Přiměřené zadostiučinění podle ustanovení § 13 OZ může spočívat buď v morálním 

plnění (§ 13 odst. 1 OZ) anebo v peněžitém plnění (§ 13 odst. 2 a 3 OZ). Smyslem 

náhrady nemajetkové újmy v penězích je pak dát do vztahu míru újmy na hodnotách 

lidské osobnosti s konkrétním finančním vyjádřením náhrady takovéto nemajetkové 

újmy. I tak však jde vždy o právní instrument, jehož úkolem je zabezpečit respektování 

a ochranu osobnosti fyzické osoby. Nelze je proto jako právo ryze osobní povahy 

osobnosti fyzické osoby, na něž se vztahují ustanovení § 11 násl. OZ, vydělit z okruhu 

nepromlčitelných nemajetkových práv, byť se satisfakce příslušné nemajetkové újmy 

fyzické osoby vyjadřuje prostřednictvím finančních prostředků.  

Lze mít proto zato, že úvahy zmiňující údajnou podobnost zmiňovaného nároku s 

reparační funkcí majetkových nároků se závěrem, že nárok na přiznání satisfakce v 

podobě náhrady nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 OZ se 

promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, nemá v tomto případě zákonný podklad. 

Ostatně odlišnost tohoto institutu se naznačuje např. i v rámci kontrastu k úpravě, na níž 

odkazuje ustanovení § 16 OZ, které stanovuje, že kdo neoprávněným zásahem do práva 

na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona o 

odpovědnosti za škodu. 



 

L 

K judikatornímu posunu v této otázce došlo až rozsudkem velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 11. 2008, sp. 

zn. 31 Cdo 3161/2008. 

 

VIII.III. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.11.2008, sp. zn. 31 

Cdo 3161/2008 

 

Nejvyšší soud ČR, vycházeje mimo jiné ze závěrů učiněných v nálezu Ústavního soudu 

ze dne 4.5.2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, dospěl k následujícím závěrům. 

Podle ustanovení § 11 OZ má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména 

života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a 

projevů osobní povahy. Ustanovení § 13 téhož zákona fyzické osobě dotčené v její 

osobnostní sféře dává mimo jiné právo požadovat z tohoto důvodu odpovídající 

zadostiučinění (a to morální nebo případně i relutární).  

Podle ustanovení § 100 odst. 2 věta první OZ se promlčují všechna práva majetková s 

výjimkou práva vlastnického.  

Právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 OZ je jedním z 

dílčích a relativně samostatných prostředků ochrany jednotného práva na ochranu 

osobnosti fyzické osoby. Vzniká tehdy, kdy morální satisfakce jako ryze osobní právo k 

vyvážení a zmírnění nepříznivých následků protiprávního zásahu do osobnostních práv 

nedostačuje, a byť jde o satisfakci v oblasti nemateriálních osobnostních práv (obdobně 

jako u bolestného a ztížení společného uplatnění či u stanovení hodnoty autorského díla 

nebo předmětu průmyslového vlastnictví), jeho vyjádření peněžním ekvivalentem 

způsobuje, že jde o osobní právo majetkové povahy (viz R 4/2008). Proto právo na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 OZ promlčení 

podléhá.  

Problematikou právní úpravy možnosti náhrady imateriální újmy se zabýval Ústavní 

soud ve svém nálezu ze dne 4.5.2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04 (vyhlášen pod č. 265/2005 

Sb.), kde dovodil, že legislativní pojetí škody jako materiální újmy nevylučuje, aby se 
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jednotlivec domáhal náhrady za nemateriální újmu spočívající v zásahu do osobnostních 

práv cestou ochrany osobnosti podle § 11 a § 13 obč. zák. Jedná se o jiný nárok, než je 

náhrada škody, jejíž způsob a rozsah náhrady odškodnění pozůstalých za ztrátu blízké 

osoby upravil § 444 odst. 3 obch. zák. v důsledku jeho novely provedené zák. č. 

47/2004 Sb. s účinností od 1.5.2004.  

Ani odlišnost takového nároku od náhrady škody, s níž zákon nepochybně její 

nevymahatelnost pro případ námitky promlčení spojuje, však předmětný nárok nečiní 

nemajetkovým, a tudíž jej nemůže zakládat nepromlčitelným. Institut náhrady 

nemajetkové újmy jako subjektivního práva specifického obsahu je s promlčitelností 

spojován např. i v § 1 odst. 3 a § 33 zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem, ve znění pozdějších předpisů.  

Je-li obsahem nároku na náhradu nemajetkové újmy požadavek na zaplacení peněžní 

částky, pak princip právní jistoty vylučuje, aby uplynutím času nebyly přiznány žádné 

právní účinky. Přípustnost námitky promlčení proti takovému nároku umožňuje 

přihlédnout k omezeným možnostem prosaditelnosti práva a obrany proti němu. Podle 

názoru Nejvyššího soudu je to obsah nároku, a nikoli předmět jeho ochrany, co činí pro 

povahu nároku určující, zda se uplatní obecný právní institut (promlčení) oslabující jeho 

vymahatelnost v závislosti na okamžiku jeho uplatnění u soudu (a ovšem na 

dispozitivním chování i žalovaného).  

 

VIII.IV. Změna rozhodovací soudní praxe 

 

K oběma citovaným rozsudkům, které lze považovat za naprosto zásadní pro danou 

problematiku, se pak následně opakovaně vyjádřil Ústavní soud.  

Nezasahoval sice do výkladu rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.11.2008, sp. zn. 

31 Cdo 3161/2008, nicméně zdůraznil, že ke změně rozhodovací soudní praxe, zvláště 

jde-li o praxi nejvyšší soudní instance povolané i k sjednocování judikatury nižších 

soudů, je třeba přistupovat opatrně a při posuzování jednotlivých případů tak, aby nebyl 

narušen princip předvídatelnosti soudního rozhodování a aby skrze takovou změnu 
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nebyl popřen požadavek na spravedlivé rozhodnutí ve smyslu respektu k základním 

právům účastníků řízení.  

Za situace, kdy rozhodná ustanovení občanského zákoníku ne zcela dostála požadavku 

předvídatelnosti, srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti, jelikož se jejich interpretace v 

čase natolik proměňovala, že během několika let orgán sjednocující judikaturu 

obecných soudů dospěl k oběma pólovým závěrům (promlčitelné - nepromlčitelné 

právo), by bylo v rozporu s principem důvěry občana v právo, který je součástí 

komplexu formujícího principy materiálního právního státu podle ustanovení čl. 1 odst. 

1 Ústavy ČR, pokud by měl být jednotlivec zbaven svého oprávněného nároku toliko na 

základě nevyjasněné koncepce ne/promlčitelnosti tohoto práva.  

Za účelem dodržení shora uvedených principů je nutno posuzovat individuální okolnosti 

daného případu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, 

které je v rovině podústavního práva odrazem shora vymezeného ústavního požadavku 

nalezení spravedlivého řešení. 

Důvěra v rozhodovací činnost orgánů státu, ať už jde o rozhodování orgánů moci 

zákonodárné, výkonné či soudní je jedním ze základních atributů právního státu. Snaha 

o nastolení stavu, kdy je možno důvěřovat v akty státu a v jejich věcnou správnost, je 

základním předpokladem fungování materiálního právního státu. Jinak řečeno, 

podstatou uplatňování veřejné moci v demokratickém právním státu (čl. 1 odst. 1 

Ústavy ČR) je princip dobré víry ve správnost aktů veřejné moci, ať už v individuálním 

případě plynou přímo z normativního právního aktu nebo z aktu aplikace práva. Princip 

dobré víry působí bezprostředně v rovině subjektivního základního práva jako jeho 

ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako princip presumpce správnosti aktu 

veřejné moci. Z ústavněprávních hledisek je proto stěží akceptovatelné, pokud orgán 

veřejné moci při výkonu veřejné moci autoritativně přezkoumá a osvědčí určité 

skutečnosti, čímž vyvolá v jednotlivci dobrou víru ve správnost těchto skutečností a v 

samotný akt státu, aby následně konstatoval, že ani tak není možné dříve zjištěná 

pochybení odstranit, resp. předchozí protiprávní stav napravit.
20
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 nález ve věci sp. zn. I. ÚS 544/06 (in: Sbírka nálezů a usnesení, svazek č. 47, str. 855) 
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Každá právní úprava tedy musí vyjadřovat respekt k obecným zásadám právním 

(principům), jako je důvěra v právo, právní jistota a předvídatelnost právních aktů, které 

strukturují právní řád demokratického právního státu. Na právní normy je nutno klást 

také požadavky obsahové, neboť v materiálním právním státě založeném na myšlence 

spravedlnosti představují základní práva korektiv jak obsahu právních norem, tak i 

jejich interpretace a aplikace. Proto je úkolem soudce v podmínkách materiálního 

právního státu nalézt řešení, které by zajišťovalo maximální realizaci základních práv 

účastníků sporu, a není-li to možné, rozhodnout v souladu s obecnou ideou 

spravedlnosti, respektive dle obecného přirozenoprávního principu
21

. 

Obecné soudy musí mít tedy při posuzování všech právních věcí na mysli - jakožto 

jakýsi interpretační korektiv při výkladu nejednoznačných právních norem - ideu 

spravedlnosti. V této souvislosti je vhodné ještě připomenout, že by bylo dle Ústavního 

soudu v rozporu s principem důvěry občana v právo, který je součástí komplexu 

formujícího principy materiálního právního státu podle ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy, 

pokud by měl být jednotlivec zbaven svého oprávněného nároku toliko na základě 

nevyjasněné koncepce ne/promlčitelnosti tohoto práva
22

. 

Ústavní soud tedy opakovaně uzavřel, že v soudních řízeních zahájených před 

rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.11.2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008, by 

měly obecné soudy otázku promlčení nárokovaného práva na náhradu nemajetkové 

újmy podle ustanovení § 13 občanského zákoníku posuzovat případ od případu velmi 

citlivě a měly by věnovat zvýšenou pozornost otázce, zda vznesení námitky promlčení 

neodporuje dobrým mravům. Ta dle názoru Ústavního soudu zásadně dobrým mravům 

neodporuje, mohou ale nastat situace, při nichž je uplatnění této námitky výrazem 

zneužití práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil a vůči 

němuž by za takové situace zánik nároku v důsledku uplynutí promlčecí doby bylo 

nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím uplatňovaného 

práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil.  

                                                 

21
 nález ve věci sp. zn. II. ÚS 2048/09, in: Sbírka nálezů a usnesení, svazek č. 55, str. 181 

22
 nález ve věci sp. zn. II. ÚS 635/09 a mutatis mutandis nález ve věci sp. zn. IV. ÚS 428/05, in: Sbírka 

nálezů a usnesení, svazek č. 43, str. 115 



 

LIV 

Nezbytné je ovšem zdůraznit, že se Ústavní soud meritorně nevyjadřoval k otázce 

promlčitelnosti předmětných nároků.  

 

VIII.V. Promlčení dle NOZ 

 

NOZ staví do čela úpravy promlčení dvě právní pravidla. Za prvé, že pokud právo 

nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Za druhé, 

že pokud dlužník plnil po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat, aby mu plnění 

bylo vráceno.  

NOZ z platného práva přejímá právní pravidlo, podle něhož soud přihlédne k 

promlčení, jen pokud dlužník vznese námitku promlčení. Protože NOZ opouští obecný 

zákaz vzdání se jakéhokoli práva, které může vzniknout teprve v budoucnosti (aktuální 

občanský zákoník stíhá porušení takového zákazu absolutní neplatností), vylučuje v této 

souvislosti možnost dlužníka vzdát se uplatnění námitky promlčení předem. Stejný 

přístup má např. občanské právo Rakouska (§ 1502 ABGB), Švýcarska (čl. 141 

obligačního práva) nebo Polska (čl. 119 polského občanského zákoníku), jakož i některé 

další zahraniční úpravy. Stanovuje se tedy, že se nepřihlíží k dlužníkovu projevu, 

kterým se dlužník vzdá předem práva uplatnit námitku promlčení. Důsledkem toho je, 

že se dlužník bude moci vzdát práva vznést námitku až poté, co mohl promlčení 

namítnout poprvé, tedy až po uplynutí promlčecí lhůty.  

NOZ pak zcela jasně a jednoznačně stanoví ve svém ustanovení § 612: 

V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo 

obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na 

těchto právech.  

Interpretačně je v tomto ustanovení ne zcela zřetelně vyjádřeno pravidlo, které se 

následně objevuje v ustanoveních § 636 odst. 3 a § 630 odst. 2, která ve svém důsledku 

vylučují i promlčitelnost práva na odčinění újmy z újmy na svobodě, životě nebo na 

zdraví. 
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Pro počátek promlčecí lhůty jsou ve vztahu k náhradě nemajetkové újmy podstatná 

následující ustanovení: 

Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Právo může být uplatněno poprvé, 

pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu 

promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla (§ 619). 

Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody 

zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě. To platí obdobně i pro 

odčinění újmy (§ 620 odst. 1). 

Jedná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, počne promlčecí 

lhůta nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným. Nenabude-li plné 

svéprávnosti, nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po dovršení zletilosti nebude 

jmenován opatrovník (§ 622).  

Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy je pak 

upravena v ustanovení § 636: 

(1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, 

kdy škoda nebo újma vznikla.  

(2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu 

nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě 

vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v 

nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém 

vyžádání úplatku od poškozeného.  

(3) Pro právo vzniklé z újmy na svobodě, životě nebo na zdraví se odstavce 1 a 2 

nepoužijí.  

První odstavec předmětného ustanovení vychází z úpravy v § 106 odst. 2 OZ. Paralelní 

úprava v § 398 ObchZ je nevhodná, pokud pro tyto případy stanoví, že se právo na 

náhradu škody promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy došlo k porušení 

povinnosti, která je příčinou vzniku škody, protože umožňuje promlčet právo na 
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náhradu škody i dříve než škoda vznikne. Takové pojetí odporuje ústavně 

garantovanému právu na soudní ochranu. Proto se navrhuje stanovit u náhrady škody i u 

nemajetkové újmy desetiletou objektivní promlčecí lhůtu počínající běžet vznikem 

škody.  

Objektivní promlčecí lhůta je však vyloučena pro případ újmy na svobodě, životě a 

zdraví. Současná úprava v § 106 odst. 2 OZ stanoví pro případ škod, které nebyly 

způsobeny úmyslně, objektivní promlčecí lhůtu v trvání tří let. Naproti tomu § 398 

obch. z. stanoví tuto lhůtu jako desetiletou. Tuto délku objektivní promlčecí lhůty se 

navrhuje zavést ve shodě s navrhovanou obecnou úpravou.  

Rovněž druhý odstavec vychází z platné úpravy v § 107 odst. 3 OZ. Protože se zavádí 

objektivní desetiletá promlčecí lhůta, pro případy škod způsobených úmyslně se 

stávající desetiletá promlčecí lhůta prodlužuje na patnáct let.
23

  

Ve smyslu ustanovení § 630 NOZ si strany mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí 

lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví 

zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.  

Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k 

ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění 

vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného 

porušení povinnosti. 

Lze tedy shrnout, že ke dni účinnosti NOZ bude platit: 

V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo 

obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na 

těchto právech, s výhradou níže uvedeného, nikoliv tato osobnostní práva samotná.  

Práva vzniklá z újmy na svobodě, životě nebo na zdraví se nepromlčí a nelze je ani 

smluvně omezit. 

  

                                                 

23
 Karel Eliáš a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Sagit, 

Ostrava, 2012 
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IX. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle NOZ 

IX.I. Obecná ustanovení 

 

NOZ vychází nadále z koncepce, že se zásadně hradí majetková újma (škoda), zatímco 

nemajetková újma jen v případech zvlášť dále stanovených, přičemž však případy, kdy 

poškozenému vznikne právo na odčinění nemajetkové újmy (viz kapitola V.), jsou 

pojaty dosti široce. Obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit škodu mají platit i pro 

vznik povinnosti odčinit nemajetkovou újmu. Proto také většina ustanovení NOZ 

setrvává na pojmu „škoda“ s tím, že totéž platí i pro nemajetkovou újmu, plyne-li z 

právního řádu povinnost odčinit ji.  

Níže uvedený výklad respektuje toto nové „spojení“ obou institutů a proto přes mírnou 

nesystematičnost bude výklad o náhradě škody i nemajetkové újmy níže vyložen 

společně.  

Návrh ustanovení o náhradě majetkové újmy (škody) i jiné újmy vychází ze zdejší 

tradice, a to i z tradice úpravy ve všeobecném zákoníku občanském, ale s poučením z 

novějších vývojových trendů patrných zejména z návrhu Principů evropského 

deliktního práva (PETL) vypracovaných Evropskou skupinou pro deliktní právo.  

V návaznosti na tradici starého obecného občanského zákoníku se NOZ zcela rozchází s 

pojetím institutu náhrady škody dle v současnosti platného a účinného OZ, podle něhož 

se poškozenému hradí výlučně škoda majetková.  

Jako základní východisko se formuluje povinnost nahradit újmu způsobenou škůdcem 

zaviněně, přičemž zavinění z nedbalosti je presumováno.  

NOZ přejímá konstrukci § 420 odst. 3 OZ, podle něhož se škůdce zprostí povinnosti 

nahradit škodu, prokáže-li, že škodu nezavinil. Presumpce zavinění se však netýká ani 

hrubé nedbalosti, ani úmyslu: dovolá-li se jich poškozený, musí takový stupeň škůdcova 

zavinění dokázat. Tyto zásady charakterizují obecnou úpravu povinnosti k náhradě 

škody, z níž se pro odůvodněné případy navrhuje upravit cestou výjimek některé 

případy zvláštní.  
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NOZ nepřejímá pravidlo aktuální úpravy, že neplatné jsou všechny dohody, kterými se 

někdo vzdává práva, které má vzniknout teprve v budoucnosti. 

Proto se samostatně výslovně vylučuje možnost poškozeného vzdát se předem práva na 

náhradu škody způsobené úmyslně, z hrubé nedbalosti, anebo, pro tuto práci podstatné 

pravidlo, jde-li o člověka a poškození jeho přirozených práv, ať již prohlášením 

samostatně učiněným, nebo ujednáním s potenciálním škůdcem. Rovněž se vylučuje 

výslovným ustanovením možnost platně se zprostit povinnosti k náhradě škody 

prohlášením samotného škůdce.  

Návrh ustanovení, podle něhož vzetí na sebe rizika oběti nelze považovat za vzdání se 

práva na náhradu škody, se inspiruje občanským zákoníkem Québecu (čl. 1477). Jsou 

totiž situace, kdy se určitá osoba chová pro sebe nebezpečně, riskuje vlastní život, 

zdraví nebo majetek, ale přesto nelze dovodit, že to vylučuje její právo na náhradu újmy 

nebo že se takového práva vzdala. Při aplikaci čl. 1477 občanského zákoníku Québecu 

se nejčastěji uvádějí případy poškození při sportu. V úvahu však přicházejí i jiné 

situace. Vběhne-li matka do hořícího domu, aby zachránila své dítě, a utrpí-li těžké 

popáleniny, není možné dospět k závěru, že nemá právo na náhradu vůči tomu, kdo 

požár způsobil (ať již zaviněně, anebo vlastní provozní činností či z podobných důvodů, 

se kterými se povinnost k náhradě škody pojí), protože vědomě na sebe převzala 

neprozřetelným způsobem nebezpečí oběti. Výraz „neprozřetelně“ odpovídá québecké 

předloze (srov. considérée comme une imprudence, popř. it may be considered 

imprudent). Výraz „neprozřetelně“ vyhovuje i z toho důvodu, že kryje situace, kdy 

určitá osoba jedná ukvapeně, nerozumně, ale i v afektu apod.  

 

IX.II. Předcházení škodám 

 

Obecná ustanovení NOZ o předcházení škodám vycházejí z klasické zásady neminem 

laedere (nikomu neškodit). Jedná se o obecnou prevenční povinnost kodifikovanou již 

dnes v OZ v ustanovení § 415: 
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„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí.“  

NOZ obecnou prevenční povinnost zachovává, a to jak vzhledem k obecně uznávané 

zásadě neminem laedere i k principu našeho ústavního pořádku, podle něhož vlastnictví 

zavazuje (Čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), tak s přihlédnutím 

Principům evropského deliktního práva a některým zahraničním vzorům.  

NOZ tedy zásadně zužuje dosavadní dosah všeobecné prevenční povinnosti.  

Dochází k rozlišení prevenční povinnost v souvislosti s nebezpečím vzniku újmy 

konáním, tedy aktivním postupem jednající osoby, která má obecně nastoupit jako 

bezvýjimečná, a proti tomu případy zvláštní, kdy nebezpečí újmy (na životě, zdraví a na 

osobních právech vůbec, popřípadě na majetku) má svůj základ ve zvlášť upravených 

situacích.  

NOZ vychází z pojetí, že kdo v soukromém styku koná, má konat tak, aby z toho 

nevznikla bezdůvodná újma jinému.  

NOZ vychází ze zásady, že musí být váženo, co se konkrétně v jednotlivém případě od 

rozumné osoby podle zvyklostí soukromého života očekává, jaká míra předvídatelného 

nebezpečí pro jiné se pojí s určitým chováním, jaký je význam zájmu, který sleduje 

konající osoba, a zájmu další osoby a jaký je mezi těmito záměry hodnotový poměr, zda 

je mezi dotčenými osobami nějaký vztah, do jaké míry jsou preventivní opatření pro 

konajícího dosažitelná nebo nákladná atd.  

Zvláštní případy, které se pojí s povinností zakročit, jsou vytknuty jako vytvoření 

nebezpečné situace nebo kontrola nad ní a případ odůvodněný povahou poměru mezi 

osobami. Jinak se vyžaduje zakročení jen v případech, kdy lze hrozící újmu snadno 

odvrátit a kdy následky hrozící újmy zjevně převyšují námahu a úsilí, které je třeba k 

zákroku vynaložit. Práva a povinnosti zakročujícího i osoby, v jejímž zájmu bylo 

zakročeno, se posoudí podle ustanovení o nepřikázaném jednatelství.  

Nově je v NOZ doplněno ustanovení o škůdcově notifikační povinnosti, která má 

poškozenému umožnit, aby sám mohl učinit opatření minimalizující dopad škodné 

události do jeho majetkové sféry.  



 

LX 

Konečně je z OZ převzata myšlenka ustanovení § 417, dle kterého má i ten, komu škoda 

hrozí, zakročit k jejímu odvrácení přiměřeným způsobem a nikoli jen trpně přihlížet, jak 

vzniká a zvětšuje se. Rozdílně od dosavadní úpravy se však zakročení neukládá jako 

povinnost - je soukromou záležitostí každého, jak nakládá s vlastním majetkem, jak 

vyplývá ze zásady autonomie vůle i ze základního ustanovení o vlastnickém právu - ale 

navrhuje se stanovit právní následek takové nečinnosti: újma vzniká ve vlastní sféře 

jednající osoby v důsledku její pasivity, a proto nemá právo na její náhradu vůči jinému 

v tom rozsahu, v jakém škodě mohla zabránit. 

 

IX.III. Náhoda 

 

Náhoda v právním smyslu znamená událost, která se dotýká právních statků nebo 

poměrů, která nastala buď nezávisle na jednání fyzické osoby - svéprávného člověka, 

nebo taková, kterou sice svéprávný člověk způsobil, ale kterou nelze započíst na vrub 

úmyslu nebo opominutí osoby jinak odpovědné za právní statek nebo z právního 

poměru.  

Ustanovení o povinnosti nahradit škodu způsobenou náhodou v aktuální úpravě chybí a 

právní praxe musela dosud vycházet z obecné zásady casum sentit dominus, tedy že 

náhodu pociťuje vlastník (škodu způsobenou náhodnou událostí hradí vlastník a ne ten, 

kdo ji způsobil nezaviněně). 

Současná soudní praxe vycházející z této zásady uzavírá, že poškozený dokonce nese i 

následky náhody, která jej postihla. V rozsahu, v jakém se tedy na vzniku škody 

podílela náhoda, která se mu přihodila, je vyloučena odpovědnost škůdce, což platí jak 

pro odpovědnost spočívající na zásadě presumovaného zavinění, tak i v případě 

objektivní odpovědnosti (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn.: 25 Cdo 

3434/2009, ze dne 26.10.2011). 

NOZ nově stanoví, že újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k 

náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé 

újmě zabránit.  
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IX.IV. Vyloučení povinnosti k náhradě škody 

 

Vyloučení povinnosti k náhradě újmy způsobené nutnou obranou nebo v krajní nouzi 

náleží ke standardním občanskoprávním úpravám.  

 

IX.IV.I.  Nutná obrana 

 

Podle aktuální právní úpravy případy jednání v nutné obraně a krajní nouzi (viz níže) 

spadají do úpravy tzv. zvláštní prevence. Ustanovení § 418 OZ stanovuje, že ten, kdo 

jedná prevenčně, tzn. tak, aby pokud možno škoda nevznikla, neodpovídá za škodu, 

která z takového jednání vzejde.  

Úprava krajní nouze stejně jako nutné obrany je zakotvena i v jiných předpisech. 

Zásadní význam má pro právo občanské úprava trestněprávní. Přes rozdíly formulací v 

občanském zákoníku a trestním zákoně (§ 13 a 14) vykládá současná právní praxe tyto 

instituty jednotně. 

Situace, v níž se osoba uchyluje k nutné obraně nebo krajní nouzi, zpravidla současně 

znamená hrozbu zásahu do subjektivních občanských práv i hrozbu spáchání trestného 

činu. Tam, kde se formulace v trestním zákoně a občanském zákoníku rozcházejí, je 

nutné přijmout výklad příznivější pro obránce.  

Jsou-li splněny její náležitosti, je nutná obrana jednáním po právu. Obránce neodpovídá 

za škodu, kterou způsobil jednáním útočníkovi. Útočník je povinen nutnou obranu 

snášet. Proti jednání v nutné obraně není nutná obrana přípustná. Obránce má právo na 

náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou při odvrácení útoku 

utrpěl.  

Přestože formulace zákonného ustanovení je obecná, nevztahuje se vyloučení 

odpovědnosti na všechny vzniklé škody způsobené jednáním v nutné obraně, ale jen na 

ty, které jsou způsobené útočníkovi.  

Škody způsobené třetím osobám odlišným od útočníka nelze podřazovat pod škody 

vzniklé při odvrácení útoku. 
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K tomuto vymezení dospěla soudní praxe, ačkoliv z dikce platného a účinného 

zákonného ustanovení, na rozdíl od NOZ přímo nevyplývá.  

Způsobení škody třetí osobě je nutné posoudit jako exces z nutné obrany. Odpovědnost 

obránce za takové vybočení však není automatická. Exces je protiprávním úkonem a 

obránce za něj tedy bude odpovídat ve smyslu § 420 OZ vždy, bude-li škoda způsobena 

jeho zaviněním. Pokud nebude možné alespoň dovodit, že obránce sice nevěděl, ale měl 

a mohl vědět o tom, že jedná protiprávně a že z takového jednání může vzniknout 

škoda, nebude za takovou škodu odpovídat. Vyloučena není ani spoluodpovědnost 

útočníka.  

Stěžejní význam pro vymezení institutu nutné obrany má rozbor pojmu útok a obrana.  

 

IX.IV.I.I. Útok 

 

Útok je vždy aktivním lidským jednáním, nemá charakter stavu (útokem například není 

neoprávněné nevrácení vypůjčené věci). Tomuto východisku neodporuje, že útok, který 

začal aktivním konáním, pokračuje opomenutím (například pokud někdo někoho 

uzamkne, trvá útok až do vypuštění).
24

  

Útok musí být protiprávní, tedy v rozporu s objektivním právem. Zásadně není útokem 

výkon práva, konání povinnosti, jednání v nutné obraně ze strany domnělého útočníka, 

stejně tak jako jeho jednání v krajní nouzi nebo svépomoci. Jednání v nutné obraně 

namířené proti osobě, která jedná v nutné obraně, je třeba považovat za pokračování 

útoku bez ohledu na to, zda byl útok od začátku namířený vůči osobě, která jedná v 

nutné obraně nebo vůči osobě jiné.  

Útokem není ani jednání, k němuž dala útočníkovi domnělá oběť souhlas, pokud se 

jedná o sféru subjektivních práv, s nimiž může být volně nakládáno (například nelze se 

bránit v nutné obraně proti pacientem odsouhlasenému lékařskému zákroku, minimálně 

                                                 

24
 Luby, Š. Prevencia a zodpovědnosť v občianskom práve. Sv. I. Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej 

akadémie vied, 1958, s. 344.  
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do okamžiku odvolání souhlasu). O útok v těchto případech nejde pochopitelně jen za 

předpokladu, že taková jednání nemají excesivní povahu.  

Původcem útoku může být jak fyzická, tak i právnická osoba (prostřednictvím osob, 

které za ni jednají). Útočník nemusí mít deliktní způsobilost. Útok nemusí být nutně 

jednáním zaviněným. I bez zavinění může osoba svým konáním porušit právní 

povinnost
25

. 

Neexistuje zcela jednotný názor na to, zda paušálně odmítnout možnost nutné obrany 

proti útoku osoby nezpůsobilé nebo nezletilé (u nichž nebude dáno zavinění), s tím, že 

se nejedná o útok, ale o hrozící nebezpečí, proti němuž je namístě obrana za podmínek 

krajní nouze.  

Jednotlivé případy je vždy nutné posuzovat individuálně. Osoba jednající v nutné 

obraně zpravidla nemá možnost s ohledem na bezprostřednost, náhlost, popřípadě 

prudkost útoku rozpoznat, jaký je věk nebo psychický stav útočníka. Pokud bychom na 

takové odvrácení útoku za podmínek nutné obrany vždy bez dalšího pohlíželi jako na 

exces, vedlo by to ke zjevné nespravedlnosti a nepřiměřené tvrdosti vůči bránící se 

osobě.  

Za útok není možné považovat mimovolní pohyb osoby. Má-li útok původ v chování 

zvířete nebo v působení přírodních sil, nejde o aktivní konání subjektu a nelze se mu 

bránit za podmínek nutné obrany, ale pouze za splnění předpokladů krajní nouze. Je-li 

však zvíře záměrně poštváno, je pouhým nástrojem a o útok ve smyslu § 418 odst. 2 se 

jednat bude.  

Z časového pohledu musí útok hrozit nebo stále ještě trvat. V případě, že útok hrozí, je 

cílem nutné obrany předejít mu, v případě, že ještě trvá, směřuje obrana k jeho ukončení 

a zabránění nebo alespoň zmírnění následků z něj plynoucích.  

Útok by měl hrozit. Preventivní funkce se sice nejúčinněji projeví v okamžiku, kdy je 

odvrácen útok, který ještě nezačal a nezpůsobil žádné následky, zároveň však není 

možné připustit obranu proti konání, které je sice v budoucnu vysoce pravděpodobné, 
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 Luby, Š. Prevencia a zodpovědnosť v občianskom práve. Sv. I. Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej 
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ale ještě značně vzdálené. Přímost hrozby útoku je odlišná v každém konkrétním 

případě, obecně však nelze jednat za podmínek nutné obrany již tehdy, je-li mezi 

hrozbou útokem a jeho nastoupením taková dostatečná doba, že může být odvráceno 

jiným způsobem než právě svépomocným jednáním v nutné obraně, tedy například 

prostřednictvím státní moci. Za skončení útoku je možné pokládat až okamžik, kdy útok 

skončil, a cíl, k němuž byl uskutečněn, již nelze zvrátit, tzn. útok je již dokončený a 

jeho výsledek zabezpečený.  

 

IX.IV.I.II. Obrana 

 

Obranu je možné definovat jako aktivitu, která směřuje k odvrácení nebo ukončení 

útoku. Vždy je zacílena proti útočníkovi. Obráncem může být buď ten, proti kterému 

útok směřuje (sebeobrana), nebo kdokoliv jiný nacházející se v situaci, kdy může 

aktivně zasáhnout proti přímo hrozícímu narušení práv útokem (pomoc v nutné obraně). 

Otázkou je, zda vzhledem k současné právní úpravě § 415 a § 417 OZ nutná obrana 

představuje pouze právo jednat za určitých podmínek nebo zároveň i povinnost  

Mám za to, že nelze říct, že by osoba, které hrozí útok nebo která by mohla čelit útoku 

na jiného, byla povinna k obraně. Platí zásada, že nemá být slyšen, kdo poukazuje na 

vlastní protiprávní počínání (allgeans suam turpitudinem non est audientus), ani útočník 

se tedy nemůže dovolávat toho, že se osoba nebránila jeho útoku. Vždy však bude nutné 

posoudit význam dotčených zájmů. Nelze například spravedlivě vyžadovat obranu proti 

zásahu, kterým budou dotčena jen majetková práva, pokud by při ní mohlo dojít k 

vážnému poškození zdraví. Na druhou stranu pokud by poškozený vědomě přihlížel 

vzniku újmy, které mohl lehce a bez většího nebezpečí na své straně zabránit (například 

škodu působí nezletilá osoba), bylo by možné jeho jednání posoudit například jako 

porušení § 415 OZ, což může mít následně i vliv na rozvrh odpovědnosti (§ 441 OZ). V 

každém konkrétním případě bude nutné posoudit situaci podle individuálních okolností.  

Zákon přímo neřeší otázku, zda napadnutý musí vždy přijmout pomoc třetí osoby, nebo 

nikoliv. Vzhledem k možným dopadům odvrácení útoku do majetkové sféry 

napadeného (§ 419 OZ) však tato otázka není bez důležitosti. I zde je kritickým bodem 
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střet vůle napadeného nebránit se s § 415 OZ, který nabádá jeho samého, ale i 

případnou třetí osobu k odvrácení vzniku škody. Bylo by navíc nelogické nenechat 

ohroženého rozhodnout o tom, že nebude bránit ta svá práva, s nimiž může volně 

nakládat (tzn. dát i svolení k jejich poškození).  

Pro určení dovolené intenzity obrany má zásadní význam kritérium přiměřenosti. 

Obrana nesmí být podle § 418 odst. 2 věty druhé zřejmě nepřiměřená povaze a 

nebezpečnosti útoku.  

Přiměřenost obrany se nepoměřuje primárně k hrozící škodě, ale vždy ke způsobu 

útoku, jeho povaze a nebezpečnosti.  

Obrana proti útoku, má-li být úspěšná, musí být minimálně stejně intenzivní, ale spíše 

ještě intenzivnější než útok sám
26

. Podmínky nutné obrany jsou splněny i v případě, že 

napadnutý zamýšlel použít proti útoku jiný, mírnější způsob obrany, než který omylem 

skutečně použil, pokud ani skutečně použitá obrana není zřejmě nepřiměřená povaze a 

nebezpečnosti útoku. Pokud obránce užije intenzivnější prostředek, než bylo reálně 

třeba, nemusí jít přesto o exces z nutné obrany, jestliže ani intenzivnější prostředek není 

zcela zjevně nepřiměřený.  

 Na rozdíl od krajní nouze není u nutné obrany důležité, aby byla posledním možným 

způsobem odvrácení útoku. Oprávněnost použití nutné obrany není vyloučena tím, že se 

obránce nepokusil o odvrácení útoku jinak, zejména přivoláním příslušných orgánů.
27

 

Nikdo totiž není povinný ustupovat před neoprávněným útokem. Obránce tak nemusí 

před útočníkem prchat, není povinen přesvědčovat jej „po dobrém“, popřípadě ho 

odvracet od útoku lstí nebo vyhrožováním atd. K takovýmto způsobům ochrany se musí 

uchýlit jen v případě, že jiné prostředky ochrany by byly ve vztahu k útoku zcela zjevně 

nepřiměřené.  

NOZ nově stanoví v ustanovení § 2905: 
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 např. Bezouška, P. in Fiala, J., Kindl, M., et al. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 

590. 
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 Luby, Š. Prevencia a zodpovědnosť v občianskom právě. Sv. I. Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej 
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Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok 

a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, 

že napadenému hrozí vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela 

zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti újmy útočníka způsobené 

odvracením útoku. 

Obrana musí být nutná, tedy taková, která je potřebná (nezbytná) k účinnému odvrácení 

útoku. Hrozí-li újma jen nepatrná - avšak jen v tomto případě - vyžaduje se navíc i 

přiměřenost obrany. Míra hrozící újmy musí být posouzena vzhledem k poměrům 

napadeného; hrozí-li např. napadenému ztráta sumy, která se obecně nejeví jako zvlášť 

významná, ale pro napadeného představuje úspory za delší dobu, nelze dospět k závěru, 

že mu hrozila nepatrná újma, a tudíž ani nebude namístě zkoumat přiměřenost obrany. 

Význam právního pravidla, že se hrozící újma posuzuje vzhledem k poměrům 

napadeného, se projeví i v případech, kdy napadený jedná v hrůze nebo strachu, které 

nejsou objektivně odůvodněny, ale napadenému se obrana jeví jako nutná: sem spadají 

případy napadení žertem, přičemž napadený o žertu neví a reaguje, jako by šlo o 

skutečné nebezpečí. Proto se ukládá vzít úvahu omluvitelné vzrušení mysli napadené 

osoby.  

 

IX. V. Krajní nouze 

 

Jednání v krajní nouzi je tradičním případem okolnosti vylučující protiprávnost. Termín 

krajní nouze platný a účinný občanský zákoník přímo nezná. Všechny znaky pro daný 

institut typické jsou však zakotveny v § 418 odst. 1 OZ. 

Obecně platí, že kdo jedná v krajní nouzi, neodpovídá za škodu, kterou svým jednáním 

způsobí. Povinnost snášet jednání v krajní nouzi nemá jen ten subjekt, který nebezpečí 

vyvolal, ale kdokoliv, je-li zásah do sféry jeho práv nezbytný k odvrácení hrozícího 

nebezpečí, vše pochopitelně při zachování zásad proporcionality a subsidiarity.  

Pro naplnění podmínek jednání v krajní nouzi se vyžaduje kumulativní splnění několika 

předpokladů:  

a) je tu přímá hrozba nebezpečí,  
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b) jednající nebezpečí sám nevyvolal a není povinen je ani snášet,  

c) stav nelze odvrátit jinak než jednáním v krajní nouzi a  

d) následek nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.  

Nebezpečí je takový stav, kdy přímo hrozí vznik škody. Nebezpečí může být vyvoláno 

událostí nebo lidských chováním. Mezi události řadíme v prvé řadě negativní působení 

přírodních sil a jevů, dále například chování zvířete, není-li zvíře pouhým prostředkem 

útoku. Na rozdíl od nutné obrany se u lidského chování vyvolávajícího stav nebezpečí 

nevyžaduje bezprostřední útočnost. Nesměřuje přímo ke způsobení škody, ale jen k 

vyvolání stavu nebezpečí, v němž může škoda vzniknout. Stav nebezpečí může být 

vyvolán jak konáním, tak opomenutím. Vždy je nutné, aby bylo jednání vyvolávající 

stav nebezpečí protiprávní. Je-li nebezpečí vyvoláno řádným výkonem práva, nelze jej 

odvracet jednáním v krajní nouzi. Vyvolat stav nebezpečí může i osoba deliktně 

nezpůsobilá či nezletilá. Může být zapříčiněn i jednáním mimovolním, a proto není 

možné vyvolání nebezpečí vázat jen na zavinění.  

Nebezpečí musí být přímo hrozící. Nelze se bránit v krajní nouzi proti nebezpečí, které 

již pominulo. Přímost v sobě zahrnuje jednak bezprostřednost z pohledu časového a 

jednak reálnost vzniku škody s ohledem na intenzitu nebezpečí. Přímosti ohrožení 

odpovídá na straně obránce nutnost okamžitého, bezprostředního rozhodnutí 

směřujícího k odvrácení nebezpečí. 

Subjektem jednajícím v krajní nouzi může být jak fyzická, tak právnická osoba 

(prostřednictvím fyzických osob, které za ni jednají). Nemusí se jednat jen o osobu, jíž 

přímo hrozí vznik škody, ale i o kohokoliv jiného, pokud vystoupí na obranu osoby 

ohrožené (tzv. pomoc v krajní nouzi). Obecně není možné vázat pomoc jinému ve stavu 

nebezpečí na jeho souhlas. Osoba, jíž hrozí nebezpečí, nemusí o hrozbě ani o tom, že 

dochází k obrannému jednání jiné osoby v její prospěch, vědět. Pro některé situace platí 

speciální úprava. Bude-li akutní nebezpečí pro život člověka vyplývat z náhlého 

zhoršení zdravotního stavu (například infarkt) a nebude-li možné získat příslušný 
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souhlas, lze jakýkoliv nutný lékařský zákrok provést okamžitě, pokud je nezbytný pro 

prospěch zdraví dotyčné osoby
28

.  

Obránce nemusí být způsobilý k právním úkonům, nemusí se jednat ani o osobu 

zletilou. Důležitá je jen schopnost aktivně vystoupit proti hrozícímu nebezpečí.  

Nejde o jednání v krajní nouzi, pokud je na straně jednajícího subjektu splněna jedna ze 

dvou negativně formulovaných podmínek.  

První z nich stanoví, že jednat v krajní nouzi nemůže osoba, která stav nebezpečí sama 

vyvolala. Původce nebezpečí musí být odlišný od osoby odvracející. Nebude-li tato 

podmínka splněna, nelze sice vyloučit možnost obrany ohroženého, za škody, které při 

odvrácení nebezpečí způsobí, však bude odpovídat. Pokud tedy například někdo svým 

jednáním vydráždí útok zvířete na svoji osobu, není povinen ho snášet. Život člověka je 

vyšším zájmem než případný život zvířete, ať již k jeho útoku došlo samovolně nebo 

vyprovokovaně. Usmrtí-li (zraní) však obránce v takovém případě zvíře, bude za škodu 

odpovědný, i kdyby byly splněny všechny ostatní podmínky jednání v krajní nouzi. Za 

škodu způsobenou vyvoláním nebezpečí právě tak jako za škodu způsobenou jednajícím 

v krajní nouzi při odvrácení hrozícího nebezpečí bude tedy odpovídat ten, kdo stav 

krajní nouze vyvolal, a to ať již zaviněně nebo způsobem, za který se odpovídá 

objektivně.
29

  

Druhá z uvedených negativních podmínek stanovuje, že jednat v krajní nouzi může jen 

osoba, která není povinna nebezpečí snášet. Povinnost snášet nebezpečí je odvislá od 

vlastností, postavení, zaměstnání nebo funkce každé konkrétní osoby. Tradičně se jedná 

například o lékaře, policisty, hasiče, vojáky, pyrotechniky, obsluhu jaderných reaktorů 

atd. Tyto osoby se od ostatních odlišují specifickým vzděláním, výcvikem a dalšími 

subjektivními vlastnostmi, které jim umožňují čelit úspěšně intenzivnějšímu nebezpečí 

a zároveň dávají schopnost toto nebezpečí odvracet jinak než jednáním majícím znaky 

jednání v krajní nouzi. Každá z uvedených profesí je pochopitelně způsobilá vystoupit 

proti jinému typu nebezpečí (například lékař je povinen čelit epidemii infekční choroby, 
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LXIX 

hasič požáru, obsluha jaderné elektrárny radioaktivní kontaminaci atd.). Povinnost 

neodvracet nebezpečí jednáním v krajní nouzi (například útěkem) má pochopitelně své 

meze. Přesáhne-li intenzita nebezpečí, kterou jsou tyto osoby povinny snášet, určitou 

hranici, mohou nebezpečí odvrátit i jednáním v krajní nouzi (například lékař odmítne 

ošetřit osobu nakaženou smrtelnou infekční chorobou, pokud je jisté, že by se při tomto 

zákroku rovněž nakazil a zemřel).  

Další podmínkou je, že nebezpečí nelze odvrátit jiným způsobem. Jednání v krajní 

nouzi je posledním možným (existujícím) prostředkem odvrácení hrozícího nebezpečí. 

Krajní nouze se vyznačuje tím, že při ní dochází ke způsobení škody, která je menší než 

škoda hrozící. 

Ve všech případech, kdy bude možné odvrátit nebezpečí takovým způsobem, aby 

nevznikla škoda, je tuto možnost třeba primárně využít (zásada subsidiarity). V tomto 

bodě se krajní nouze značně odlišuje od nutné obrany. U té je základním kritériem 

přiměřenosti vztah obrany a útoku, otázka poměru mezi škodou hrozící a škodou 

způsobenou odvrácením je druhotná. 

U krajní nouze je primárním hodnotícím kritériem vztah škody hrozící a škody vzniklé 

odvrácením. Platí, že nebezpečí má být odvráceno takovým způsobem, při němž 

vznikne nejmenší škoda. Bylo-li možné odvrátit nebezpečí i bez způsobení škody, je 

jakékoliv způsobení škody při jednání v krajní nouzi nepřiměřené, a tudíž excesivní. 

Zatímco tedy v případě nutné obrany není nikdo povinen před útokem utíkat, u krajní 

nouze je třeba utéct, pokud tím lze předejít vzniku škody.  

Při hodnocení, zda nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, je třeba brát v úvahu jen ty 

možnosti, kterými bylo možno odvrátit nebezpečí včas. Do volby mezi možnými 

způsoby odvrácení hrozícího nebezpečí se vždy promítají subjektivní okolnosti na 

straně odvracejícího.  

Při jednání v krajní nouzi dochází ke střetu dvou chráněných zájmů, přičemž její 

imanentní vlastností je, že jeden z nich bude narušen, aby se předešlo narušení druhého. 

Platí zásada, že následek způsobený jednáním v krajní nouzi nemá být stejně závažný 

nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (zásada proporcionality). Nelze tedy 

například obětovat jeden lidský život za druhý. Osoba nemůže v krajní nouzi zachránit 
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vlastní život tím, že usmrtí jiného (na rozdíl od nutné obrany). Proporcionálním však 

může být jednání, kterým obětováním jednoho lidského života zachrání více lidí. 

Nastane-li situace, kdy budou ohroženy dva stejně hodnotné zájmy najednou, bude věcí 

volby jednajícího, kterému z nich poskytne ochranu. Pokud bude někdo držet nad 

propastí každou rukou jednoho člověka a nebude schopen oba vytáhnout a zachránit, 

bude muset zvolit, kterého z nich pustí, aby mohl zachránit alespoň jednoho. Zvolí-li 

špatně a bude chránit zájem méně hodnotný, bude nutné pro konstatování, že šlo o 

exces z podmínek krajní nouze, posoudit celou situaci vzhledem ke všem okolnostem, 

momentálním znalostem a zkušenostem jednajícího i s přihlédnutím k očekávatelné 

vypjatosti situace, která ovlivňuje volní jednání. Disproporcionalita musí být 

jednajícímu zjevná i za těchto předpokladů. Poměr závažnosti následků je nutné vždy 

posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu případu.  

NOZ se zásadním způsobem od shora popsané praxe neodvrací. 

§ 2906 NOZ stanoví: 

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k 

náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí 

jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, 

která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, 

vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající. 

NOZ tedy zůstává u tradičního pojetí krajní nouze jako stavu hrozícího nebezpečí, který 

nelze odvrátit jinak než způsobením újmy, ale menší než té, která hrozí. Nebezpečí musí 

hrozit (nemůže jít o trvalý soustavný stav), a to přímo (bezprostředně). Krajní nouze i 

podle NOZ vylučuje protiprávnost jen při odvracení nebezpečí, které jednající sám 

nevyvolal. Vyloučení protiprávnosti nenastane, lze-li nebezpečí odvrátit jinak nebo je-li 

způsobený následek stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil. Při jednání v 

krajní nouzi se předpokládá ohrožení něčím jiným než deliktně způsobilou osobou. 

Podmínkou je, že se osoba odvracející nebezpečí zachová podle zásady proporcionality, 

tj. nezpůsobí následek závažnější, než který hrozil. Nově NOZ upravuje výhradu z této 

zásady proporcionality vyjádřenou slovy „ledaže by majetek i bez jednání v nouzi 

podlehl zkáze“.  
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Také otázky související s krajní nouzí vyžadují objektivní posouzení, leč musí být 

přihlédnuto i k osobní situaci toho, kdo se v nouzi ocitl, k potřebě rychlého rozhodnutí, 

k případnému stresu (omluvitelnému vzrušení mysli) a dalším okolnostem, z nichž je 

zřejmé, co si zasahující měl a mohl ještě vzhledem k situaci uvědomit. Musí být 

zvažováno, že jinak se určitá situace může jevit tomu, kdo ji následně v klidu hodnotí, a 

jinak osobě, která se ocitne v bezprostředním ohrožení. 
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X. Povinnost náhrady škody podle nového občanského 

zákoníku 

X.I. Obecná ustanovení o povinnosti nahradit škodu 

 

Předmětem této práce nemá být problematika škody jako takové, ani způsob její 

náhrady. Protože však nová právní úprava výslovně stanoví, že se povinnost odčinit 

jinému nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle 

ustanovení o povinnosti nahradit škodu, považuji na tomto místě za vhodné alespoň 

zmínit obecná ustanovení o povinnosti nahradit škodu. 

Zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu nejsou vzhledem k obsahu této práce 

dále v textu rozebírány podrobně, ale jsou pouze stručně popsány.  

NOZ stanoví, že škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením 

dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen 

škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.  

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak 

do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k 

náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným 

porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.  

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že 

škodu zavinil z nedbalosti.  

Nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně 

očekávat, má se za to, že jedná nedbale.  

Dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k 

činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti zapotřebí, a neuplatní-li 

tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, že jedná nedbale.  

Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo 

i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.  
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Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze 

smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v 

prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k náhradě nezprostí.  

Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí 

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Zavázal-li se však někdo při 

plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; 

pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, 

ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. 

NOZ nově navrhuje postupně upravit případy vzniku povinnosti při porušení dobrých 

mravů, povinnosti stanovené zákonem a povinnosti ujednané ve smlouvě.  

Do čela navržených ustanovení se staví případ upravený dnes v § 424 platného 

občanského zákoníku o povinnosti k náhradě škody způsobené úmyslným porušením 

dobrých mravů. Kategorii dobrých mravů pojímá celá osnova jako obecnou (viz výše), 

proto se ustanovení nezařazuje mezi zvláštní případy náhrady škody, ale do obecné 

úpravy, navíc na první místo, neboť dobré mravy tvoří základ celého soukromého práva 

a soukromé právo z nich vyvěrá jako celek.  

NOZ odděluje smluvní a mimosmluvní náhradu škody.  

Jak vyplývá z důvodové zprávy k NOZ, opouští tento pojetí jednotné úpravy civilního 

deliktu. Důvody jsou následující: K jednotnému pojetí civilního deliktu směřovala 

zdejší nauka již dříve (např. Knapp, V. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském 

právu. Stát a právo. I. Praha: NČSAV, 1956, s. 68). Toto pojetí nalezlo své normativní 

vyjádření v občanském zákoníku z r. 1950 v § 337 a v platném zákoníku v § 420 již v 

redakci z r. 1964.  

Římské právo ostře rozlišilo porušení smlouvy od jiných případů: závazek k náhradě 

škody způsobené porušením smlouvy nepojímalo jako novou obligaci, ale jako změnu 

oprávnění a povinností v rámci původního závazku. Občanské zákoníky z počátku 19. 
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století toto pojetí nepřevzaly, protože vycházely z přirozenoprávní nauky a podstatu 

protiprávnosti spatřovaly v porušení přirozeného práva. Proto se jim také oddělení 

kontraktní a deliktní povinnosti k náhradě škody jevilo jako umělá kazuistika. Úprava 

protiprávnosti more iuris naturali (ve francouzském Code Civil v čl. 1382 a v § 1295 

rakouského ABGB) byla však záhy kritizována a nauka i praxe se od uvedeného pojetí 

posléze odchýlily. Proto se také pozdější civilní kodexy od přirozenoprávní koncepce 

(až na řídké výjimky) odklonily návratem k odlišení úprav náhrady škody způsobené 

porušením povinnosti ze smlouvy od jiných případů. K prvním náleží již na konci 19. 

století španělský občanský zákoník (srov. čl. 1106 a násl. a 1902 a násl.) a německý 

občanský zákoník (srov. § 276 a násl. a § 823 a násl.). Oddělení kontraktní a deliktní 

povinnosti k náhradě škody převzaly všechny novější kodifikace civilního práva včetně 

občanských zákoníků přijatých v poslední době v Nizozemí (čl. 6:74 a násl., čl. 6:95 a 

násl.), Québecu (čl. 1457 a 1458) nebo v Rusku (čl. 393 a násl., čl. 1064 a násl.) a 

dalších zemích, jakož i nadnárodní unifikační projekty včetně návrhu evropského 

občanského zákoníku (Draft Common Frame of Reference; čl. III. - 3.101 a násl.; VI. - 

1.101. a násl.). Přestože stejnou koncepci v historické době přijaly i některé někdejší 

tzv. socialistické státy včetně občanského zákoníku RSFSR z r. 1922 (čl. 117 a násl., čl. 

403 a násl.), maďarského občanského zákoníku z r. 1959 (§ 298 a násl., § 339 a násl.) 

nebo občanského zákoníku bývalé NDR (§ 82 a násl., § 323 a násl.), ve zdejším 

prostředí byla v 50. letech 20. stol. odmítnuta, mj. s odůvodněním, že „z hlediska 

teoretického není žádných přijatelných důvodů pro štěpení pojmu deliktu na delikt 

porušující smluvní poměry a na delikt porušující jiné poměry, a dokazuje i to, že taková 

úprava je legislativně i mnohem jednodušší“ (Luby, Š. Prevencia a zodpovednosť v 

občianskom práve. Svazek I. 1. vydání. Bratislava: VSAV, 1958, s. 111) za současného 

poukazování, že zájem „monopolů a vůbec velkých podnikatelů (...) je hlavním 

faktorem bránícím v období monopolistického kapitalismu vzniku a uznání 

všeobecného pojmu občanskoprávního deliktu“ (tamtéž, s. 59). Někdejší zákoník 

mezinárodního obchodu (zák. č. 101/1963 Sb., § 251 a 719) a po jeho vzoru i platný 

obchodní zákoník (§ 373 a § 757) se naproti tomu alespoň opticky přiklánějí ke 

standardním evropským úpravám rozlišením - řečeno terminologií uchovávanou u nás 

od 50. let 20. století - odpovědnosti závazkové a mimozávazkové. Obě tyto úpravy však 
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zůstaly v polovině cesty, protože zavádějí pro oba případy stejný právní režim a 

nepřihlížejí k věcným rozdílům mezi nimi
30

.  

Rozdíly mezi smluvní a mimosmluvní povinností k náhradě škody jsou zejména v tom, 

že se pro vznik povinnosti nahradit škodu porušením smlouvy nevyžaduje zavinění a že 

rozsah náhrady škody podmiňuje její předvídatelnost.  

Vznik povinnosti k náhradě škody způsobené porušením povinnosti stanovené přímo 

zákonem se stejně jako v současném občanském zákoníku (§ 420 odst. 1 a 3) spojuje se 

zaviněným porušením takové povinnosti. Požadavek na zavinění se přitom, rozdílně od 

stávající úpravy, vytýká přímo jako podmínka vzniku povinnosti nahradit škodu, nikoli 

až jako exkulpační důvod, jak tomu je v § 420 odst. 3 platného občanského zákoníku.  

NOZ vychází z rozlišení případů, kdy je porušením zákonné povinnosti zasaženo 

absolutní právo a kdy je zasaženo právo jiné. Toto oddělení se zdůvodňuje povahou 

dotčených práv: absolutní právo, ať již osobní nebo majetkové, působí vůči každému, 

zatímco relativní právo působí jen mezi stranami.  

Toto pojetí sleduje úpravu § 823 německého občanského zákoníku, ale i některých 

dalších (např. nizozemský občanský zákoník přejímá v čl. 6:163 pravidlo § 823 odst. 2 

BGB, když stanoví, že povinnost k náhradě škody nevzniká, nesměřuje-li účel porušené 

normy k ochraně před tou škodou, kterou poškozený utrpěl).  

Pokud jde o případy povinnosti k náhradě škody způsobené porušením smlouvy, 

vychází návrh z pojetí, jaké je již dnes vyjádřeno v § 373 obchodního zákoníku. 

Způsobí-li smluvně zavázaná strana porušením povinnosti ze smlouvy škodu, vznikne 

poškozenému právo na její náhradu bez zřetele na škůdcovo zavinění. V těchto 

případech má právo na náhradu škody nejen druhá smluvní strana, ale i ti, jichž se účel 

smlouvy přímo dotýká, např. členové nájemcovy domácnosti, rodinní příslušníci osoby, 

která objednala opravu určitého zařízení v bytě apod. Výslovný poukaz navrhovaného 

ustanovení na chráněný zájem osoby, která není smluvní stranou, sleduje vést soudní 

praxi k zúžení dosavadního přístupu v rozhodovací praxi. 

                                                 

30
 Karel Eliáš a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Sagit, 

Ostrava, 2012 
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Dle aktuální judikatury soudy zastávají názor, že závěr o tom, že je dána existence 

protiprávního úkonu porušením smluvní povinnosti, lze učinit i tehdy, je-li prokázáno, 

že příslušný subjekt (škůdce) sice porušil povinnost ze smlouvy, kterou uzavřel s jinou 

osobou než s poškozeným, že však závazek, k jehož porušení došlo, měl dopad do 

právní sféry poškozeného. Takovému závěru není na překážku ani skutečnost, že 

smlouva, z níž porušení závazku vzešlo, nebyla smlouvou ve prospěch třetí osoby 

(smlouvou ve prospěch poškozeného). 

Závěr odvolacího soudu, podle kterého zde není protiprávního úkonu první žalované 

vůči žalobci, spočívajícího v porušení povinnosti ze smlouvy o kontrole, jelikož nejde o 

smlouvu ve prospěch třetí osoby a mezi žalobcem a první žalovanou žádná smlouva 

uzavřena nebyla, rovněž správný není.  

Opora tohoto přístupu je spatřována zejména v následující argumentaci: 

„Podle ustanovení § 420 obč. zák. platí, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením právní povinnosti (odstavec 1). Škoda je způsobena právnickou osobou 

anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této 

činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona 

neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena 

(odstavec 2). Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil (odstavec 3).  

K základním předpokladům odpovědnosti za škodu ve smyslu posledně cit. ustanovení 

patří: 1) protiprávní úkon, 2) vznik škody, 3) příčinná souvislost mezi protiprávním 

úkonem a vznikem škody (kausální nexus) a 4) zavinění. První tři předpoklady jsou 

objektivní povahy, čtvrtý povahy subjektivní. Právní teorie i soudní praxe pak první z 

označených předpokladů, tedy protiprávní úkon, standardně vykládá jako projev lidské 

vůle (úkon), ať již komisivní nebo omisivní, který je v rozporu s objektivním právem 

(někdy se též hovoří o úkonu, který zasahuje do subjektivních práv jiné osoby). Přitom 

není rozhodné, vyplývá-li porušená právní povinnost ze smlouvy nebo jde-li o 

povinnost mimosmluvní - zákonnou (srov. např. Knapp, V. a kol.: Občanské právo 

hmotné, svazek II., vydání první, Codex Praha 1995, str. 316-321, nebo Bičovský, J. - 

Holub, M.: Náhrada škody podle občanského obchodního, pracovního a správního 

práva, Linde Praha a. s. 1995, str. 26-30). V prvním z cit. děl se též uvádí (srov. str. 
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321), že smluvní právní povinnost je v případě jejího porušení spojená se smluvní 

odpovědností vůči spolukontrahentovi, zatímco mimosmluvní (zákonná) povinnost je v 

případě jejího porušení spojená s mimosmluvní deliktní odpovědností vůči každému. 

Potud však jde o výklad zjednodušený.  

Závěr, podle kterého se poškozený může dovolávat (za účelem prokázání existence 

protiprávního úkonu) porušení smluvní povinnosti, totiž lze učinit nejen v případě, že je 

škůdcovým spolukontrahentem (druhou smluvní stranou). K naplnění uvedeného 

předpokladu postačuje, že je prokázáno, že příslušný subjekt (škůdce) sice porušil 

povinnost ze smlouvy, kterou uzavřel s jinou osobou než s poškozeným, že však 

závazek, k jehož porušení došlo, měl dopad do právní sféry poškozeného. Takovému 

závěru přitom není na překážku ani skutečnost, že smlouva, z níž porušení závazku 

vzešlo, nebyla (typově či z obsahového hlediska) smlouvou ve prospěch třetí osoby 

(smlouvou ve prospěch poškozeného).  

Jinak řečeno, podstatné je, že byla porušena právní povinnost, která (byť 

prostřednictvím smluvního ujednání jiných osob) sloužila k ochraně subjektivních práv 

poškozeného.“
31

  

Tyto závěry však nemohou obstát ve světle právní úpravy obsažené v NOZ. Je totiž 

nutné vzít v úvahu, že ochrana třetích osob nemůže být bezbřehá. Jinak by ten, kdo 

uzavírá smlouvu, nemohl odhadnout rizika a promítnout je do požadavku na 

ekvivalentní protiplnění. Proto se vyžaduje, aby souvislost s ochranou třetí osoby byla 

zjevná. To znamená, že musí být zjevná pro škůdce a již při uzavírání smlouvy. Taková 

okolnost musí být řádně prokázána a odůvodněna s důrazem na skutečnosti, z nichž 

musel škůdce při náležité péči předpokládat zájem druhé strany na ochraně třetího nebo 

blízký vztah a zájem třetího k plnění smluvené povinnosti.  

V případech, kdy je i při plnění závazku způsobena škoda někomu jinému bez této 

přímé souvislosti, se otázka, zda je k náhradě povinen, posoudí podle ustanovení o 

deliktní povinnosti k náhradě škody. Kdo poruší povinnost ze smlouvy, nemá možnost 

vyvinit se (exkulpovat se) dokazováním, že škodu nezavinil, protože se při porušení 

                                                 

31
 rozsudek NS ČR, sp. zn.: 29 Odo 379/2001, ze dne 25.3.2003 



 

LXXVIII 

takové povinnosti zavinění nezkoumá. Na škůdce dopadá tvrdší pravidlo o možnosti 

zprostit se (liberovat se) důkazem, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně 

nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli (v teorii zpravidla charakterizovaná jako vyšší moc). V textu 

návrhu se vytýká porušení smluvní povinnosti jako základní a typický případ. Pro 

porušení povinnosti ze závazku vzniklého z jiné právní skutečnosti se stejná pravidla 

uplatní obdobně, neboť to stanoví již obecná ustanovení návrhu o závazcích.  

Při plnění nejsou řídké případy, kdy dlužník (smluvně zavázaná strana) použije třetí 

osobu. Navržené ustanovení odděluje případy, kdy se plní s využitím pomocníka v 

užším slova smyslu a kdy s využitím poddodavatele, který se zavázal k samostatnému 

výkonu činnosti. Pro prvý případ se s formulační úpravou přejímají myšlenky § 331 a § 

375 platného obchodního zákoníku s tím, že se porušení právní povinnosti dlužníkovým 

pomocníkem přičítá dlužníkovi a dlužník je povinen k náhradě škody takto způsobené 

stejně, jako by ji způsobil sám.  

Tím je vyjádřeno, že se dlužník může ve svůj prospěch dovolat i těch okolností, které by 

zprostily pomocníka povinnosti k náhradě škody, kdyby za splnění odpovídal přímo. U 

poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění třetí osoby samostatně, se povinnost dlužníka 

zužuje na případy nepečlivého výběru (culpa in eligendo) nebo nedostatečného dohledu, 

pokud k nim byl dlužník povinen. 

 

X.II. Škoda způsobená několika osobami 

 

NOZ v souladu se současnou právní úpravou a rozhodovací praxí soudů upravuje právní 

důsledky situací, kdy je škoda způsobena více osobami. 

Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně; je-li 

některý ze škůdců povinen podle jiného zákona k náhradě jen do určité výše, je zavázán 

s ostatními škůdci společně a nerozdílně v tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více 

osob dopustí samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý 

následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu 

způsobila. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že 
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škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku; nelze-li účast přesně 

určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti. Takto nelze rozhodnout, pokud se některý 

škůdce vědomě účastnil na způsobení škody jiným škůdcem nebo je podněcoval či 

podporoval nebo pokud lze připsat celou škodu každému škůdci, byť jednali nezávisle, 

nebo má-li škůdce hradit škodu způsobenou pomocníkem a vznikla-li povinnost k 

náhradě také pomocníkovi.  

Kdo je povinen k náhradě škody společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi 

podle účasti na způsobení vzniklé škody. Kdo je povinen k náhradě škody způsobené 

jinou osobou, má proti ní postih.  

Vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají 

poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však 

okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným 

způsobem, škoda se nedělí.  

Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné 

skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva 

poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo poškozeného na 

náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, podle 

ustanovení o bezdůvodném obohacení. 

 

X.III. Zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu 

 

NOZ poměrně širokým způsobem upravuje povinnost nahradit škodu ve zvláštních 

ustanoveních §§ 2920 až 2950. 

 

X.III.I. Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání 

  

NOZ vychází při návrhu úpravy náhrady škody způsobené těmi, kdo nedokážou 

posoudit následky svého jednání, z pojetí obsaženém v OZ. Na rozdíl od něj však zvlášť 

stanovuje, že poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nezakročil-li proti škůdci ze 



 

LXXX 

šetrnosti nebo ohleduplnosti (neboť škůdcem v těchto případech je nezletilý nebo 

člověk duševně nemocný nebo jednající v duševní poruše).  

Stejně tak se navrhuje zvlášť stanovit, že v těchto zvláštních situacích lze škůdce, který 

není s to posoudit následky svého jednání, zavázat k náhradě škody, odpovídá-li to 

principům spravedlnosti. 

Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, 

nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho 

následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k 

němu.  

Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní 

poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený 

právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a 

poškozeného.  

Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý 

dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad 

škůdcem zanedbal dohled.  

Kdo se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není s to ovládnout své jednání nebo 

posoudit jeho následky, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou. Společně a nerozdílně 

s ním nahradí škodu ti, kteří jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli.  

 

X.III.II. Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi  

 

Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby 

poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na 

jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém 

místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby.  
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X.III.III. Škoda z provozní činnosti  

 

Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu 

vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou 

nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou 

péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.  

 

X.III.IV.  Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným  

 

Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení zvláště nebezpečné, nahradí škodu způsobenou 

zdrojem zvýšeného nebezpečí; provoz je zvlášť nebezpečný, nelze-li předem rozumně 

vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče. Jinak se 

povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodu způsobila zvnějšku vyšší moc nebo že ji 

způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné jednání třetí osoby; ujednají-

li se další důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu.  

 Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze 

důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody 

v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem.  

Má se za to, že provoz je zvláště nebezpečný, pokud se provozuje továrním způsobem 

nebo pokud se při něm výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní 

nakládá.  

 

X.III.V. Škoda na nemovité věci  

 

Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na 

nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, 

nahradí škodu z toho vzniklou.  

Dosavadní právní úprava náhrady škody způsobené provozní činností a provozem 

zvláště nebezpečným (§ 420a a 432 OZ) mezi oběma způsoby provozu rozlišuje co do 

vzniku povinnosti k náhradě škody jen formálně, aniž bere v úvahu odůvodněný rozdíl, 



 

LXXXII 

protože mezi liberačním důvodem stanoveným u provozní činnosti (škoda byla 

způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním 

poškozeného) a liberačním důvodem stanoveným pro provoz zvláště nebezpečný 

(okolnost, která nemá původ v provozu, škodě nemohlo být zabráněno ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat) není zřetelné rozdělení. 

 NOZ důsledněji rozlišuje podmínky pro náhradu škody způsobené provozem 

obchodního závodu nebo podobného zařízení a pro náhradu škody způsobené provozem 

zvláště nebezpečným.  

 

X.III.VI. Škoda z provozu dopravních prostředků  

 
 

Pokud jde o škodu způsobenou provozem dopravního prostředku, NOZ vychází ze 

současné právní úpravy (§ 427 OZ).  

Kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. 

Stejnou povinnost má i jiný provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla, ledaže je 

takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou.  

Povinnosti nahradit škodu se nemůže provozovatel zprostit, byla-li škoda způsobena 

okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl 

zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.  

Je-li dopravní prostředek v opravě, považuje se za jeho provozovatele osoba, která 

dopravní prostředek převzala k opravě.  

Místo provozovatele nahradí škodu ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí 

nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel nahradí škodu společně a nerozdílně s ním, 

pokud mu takové užití dopravního prostředku z nedbalosti umožnil.  

Nelze-li provozovatele určit, platí, že jím je vlastník dopravního prostředku.  

Vznikla-li škoda na věci jejím odcizením nebo ztrátou, nahradí provozovatel tuto škodu, 

jen pokud poškozený neměl možnost věc opatrovat.  
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Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jedná-li se o vypořádání mezi 

těmito provozovateli, vypořádají se provozovatelé podle své účasti na způsobení vzniklé 

škody.  

  

X.III.VII. Škoda způsobená zvířetem  

 

 

Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod 

dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, 

které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu 

způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.  

Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k 

obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se 

vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal 

potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za 

týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.  

Odňala-li třetí osoba svémocně zvíře vlastníku nebo osobě, které vlastník zvíře svěřil, 

nahradí třetí osoba škodu způsobenou zvířetem sama, prokáže-li vlastník nebo osoba, 

které vlastník zvíře svěřil, že odnětí nemohli rozumně zabránit; jinak společně a 

nerozdílně s nimi. 

Kdo zvíře svémocně odňal, nemůže se zprostit povinnosti k náhradě.  

  

X.III.VIII. Škoda způsobená věcí  

 
 

Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu 

způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, 

veterinárních a jiných biologických služeb.  

Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; 

nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý 

dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.  
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Způsobila-li škodu věc pádem nebo vyhozením z místnosti nebo podobného místa, 

nahradí škodu společně a nerozdílně s tím, kdo je povinen k náhradě podle odstavce 1, i 

osoba, která takové místo užívá, a nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci.  

Při zřícení budovy nebo odloučení její části v důsledku vady budovy nebo 

nedostatečného udržování budovy nahradí její vlastník škodu z toho vzniklou.  

Společně a nerozdílně s ním hradí škodu předešlý vlastník, má-li škoda příčinu v 

nedostatku vzniklém za trvání jeho vlastnického práva, na nějž nástupce neupozornil, a 

došlo-li ke škodě do roka od zániku jeho vlastnického práva. To neplatí, pokud se jedná 

o takový nedostatek, o kterém nástupce musel vědět.  

  

X.III.IX. Škoda způsobená vadou výrobku  

 

Škodu způsobenou vadou movité věci určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem 

prodeje, nájmu nebo jiného použití nahradí ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, 

vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal, a společně a nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek 

nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem.  

Společně a nerozdílně s osobami uvedenými v odstavci 1 hradí škodu i ten, kdo výrobek 

dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání.  

Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku 

vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v 

den, v němž škoda vznikla; není-li tento den znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.  

Nelze-li výrobce určit, nahradí škodu i každý dodavatel, pokud poškozenému při 

uplatnění práva na náhradu škody do jednoho měsíce nesdělí, kdo je výrobcem nebo 

kdo mu výrobek dodal.  

Jedná-li se o dovezený výrobek, pak nahradí škodu každý dodavatel, i když je výrobce 

znám, pokud poškozenému ve lhůtě nesdělí, kdo je dovozcem.  

Výrobek je vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se 

zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden 
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nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s 

přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh. Výrobek nelze považovat za vadný 

jen proto, že byl později uveden na trh výrobek dokonalejší.  

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se škůdce zprostí, jen prokáže-li, 

že škodu zavinil poškozený nebo ten, za jehož čin poškozený odpovídá.  

Povinnosti k náhradě škody se tato osoba rovněž zprostí, prokáže-li, že  

a) výrobek na trh neuvedla,  

b) lze důvodně předpokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem, že vada neexistovala 

v době, kdy byl výrobek na trh uveden, nebo že nastala později,  

c) výrobek nevyrobila pro prodej nebo jiný způsob použití pro podnikatelské účely, ani 

že výrobek nevyrobila nebo nešířila v rámci své podnikatelské činnosti,  

d) vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která jsou pro 

výrobce závazná, nebo  

e) stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil 

zjistit jeho vadu.  

Kdo vyrobil součást výrobku, zprostí se povinnosti k náhradě škody, prokáže-li, že vadu 

způsobila konstrukce výrobku, do něhož byla součást zapracována, nebo že ji způsobil 

návod k výrobku.  

Vzdá-li se druhá strana předem práva na náhradu škody zcela nebo zčásti, nepřihlíží se 

k tomu.  

Ustanovení NOZ o škodě způsobené vadou výrobku se nepoužijí, pokud vada způsobila 

poškození vadného výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k 

podnikatelským účelům.  
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X.III.X. Škoda na převzaté věci  

 

Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její 

poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.  

 

X.III.XI. Škoda na odložené věci  

 

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc 

odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, 

nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, 

popřípadě vlastníku věci. Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo 

zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich 

příslušenství.  

Neuplatní-li se právo na náhradu škody u provozovatele bez zbytečného odkladu, soud 

je nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději 

lze právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě 

musel dozvědět.  

Byla-li škoda způsobena na věci odložené v dopravním prostředku hromadné dopravy, 

nahradí se jen podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního 

prostředku.  

 

X.III.XII. Škoda na vnesené věci  

 

Kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou ubytovaný 

vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která 

tam byla pro ubytovaného vnesena. To platí i tehdy, byla-li věc za tím účelem 

ubytovatelem převzata.  

Prokáže-li ubytovatel, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil ubytovaný 

nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází, povinnosti k náhradě škody se 

zprostí. K ujednáním o jiných důvodech zproštění se nepřihlíží.  
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Povinnost nahradit škodu se nevztahuje na vozidla, na věci ponechané ve vozidle, ani na 

živá zvířata, ledaže je ubytovatel převzal do úschovy.  

Škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den.  

 Byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se 

zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, 

hradí se škoda bez omezení.  

Neuplatní-li se právo na náhradu škody u ubytovatele bez zbytečného odkladu, soud je 

nepřizná, pokud ubytovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze 

právo na náhradu škody uplatnit do patnácti dnů po dni, kdy se poškozený o škodě 

musel dozvědět. Toto ustanovení se nepoužije, převzal-li ubytovatel věc do úschovy, 

odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo způsobil-li škodu 

ubytovatel nebo ten, kdo v provozu pracuje. 

 

X.III.XIII. Škoda způsobená informací nebo radou  

 

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo 

jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou 

informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo 

dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil 

vědomě. 
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XI. Způsob a rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy 

podle NOZ 

 

Z důvodové zprávy k NOZ vyplývá, že úmyslem jeho autorů bylo zejména opustit 

zásadu platného práva, podle níž má relutární restituce přednost před restitucí naturální. 

Naopak má být formulována zásada, že se škoda nahrazuje především uvedením do 

předešlého stavu a že relutární restituce přichází v úvahu jen tehdy, žádá-li o to 

poškozený, anebo není-li uvedení do původního stavu dobře možné. Je-li tedy naturální 

restituce možná, má nadále záležet jen na vůli poškozeného, jaký způsob nahrazení 

škody bude požadovat a soud nebude moci zkoumat, zda je zvolený způsob náhrady 

podle jeho názoru „účelný“ nebo „obvyklý“.  

Podobně i u nemajetkových újem má přicházet peněžitá náhrada jen tehdy, nelze-li tuto 

újmu odčinit jinak. Zdůrazňuje se však, že musí jít o skutečné a dostatečně účinné 

odčinění způsobené újmy.  

Co do rozsahu nahrazované škody, vychází NOZ ze zásady, že se pravidelně hradí jen 

škoda na majetku. Škoda na majetku má být hrazena v rozsahu vymezeném skutečnou 

škodou a ušlým ziskem.  

Nemajetková újma má však být odčiněna v některých zvláštních případech, a to buď 

tehdy, není-li náhrada majetkové újmy vůbec možná, anebo tehdy, odporovalo-li by 

přiznání poškozenému náhrady jen majetkové újmy obecně uznávaným zásadám 

spravedlnosti.  

V prvé řadě se náhrada nemajetkové újmy přiznává při protiprávních zásazích do 

osobních práv člověka nebo do obdobných (restriktivněji vymezených) práv právnické 

osoby. V tom směru se zásadně přejímá koncept dosavadní zákonné úpravy. Pokud jde 

o nemajetkové újmy na zdraví nebo náhrady při usmrcení, opouští se pojetí § 444 odst. 

2 a 3 platného občanského zákoníku a vůbec myšlenka, že by sazebník výše náhrad měl 

a priori stanovit zákon nebo dokonce podzákonný předpis, aby se tak zjednodušilo 

rozhodování soudů (k tomu blíže viz kapitola VII.).  
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NOZ nově stanovuje, že nemajetkovou újmu má hradit i ten, kdo způsobil škodu 

úmyslně z touhy ničit či ublížit nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, anebo způsobil-li 

škodu porušením důležité povinnosti z hrubé nedbalosti, pokud náhradu nemajetkové 

újmy odůvodňují zvláštní okolnosti.  

U škody na věci je východiskem pro určení náhrady jako dosud (§ 443 OZ) obvyklá 

cena věci v době poškození. Nově však NOZ stanovuje, že současně musí být vzato v 

úvahu i to, co poškozený musí vynaložit k obnovení nebo nahrazení funkce poškozené 

věci.  

Zvláštním ustanovením § 2969 odst. 2 NOZ je stanovena škůdcova povinnost k náhradě 

ceny zvláštní obliby při poškození věci ze svévole nebo škodolibosti. Do jisté míry jde o 

jednu z obdob institutu angloamerického práva označovaného jako punitive damages. 

Svévole i škodolibost jsou kvalifikované případy vystupňovaného úmyslu. Svévole 

směřuje k samotnému způsobení škody, škodolibost směřuje k osobě poškozeného. V 

prvém případě má škůdce potěšení z toho, že škodí (srov. Dittrich, R. - Tades, H. et al. 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. 1. vydání. Wien: Manz, 1994, s. 1918), aniž 

mu zpravidla vznikne jiný prospěch; osoba poškozeného je přitom škůdci lhostejná. V 

druhém případě škůdce má potěšení z toho, že působí škodu právě určité osobě, protože 

má zájem pokořit ji nebo jí jinak ublížit. Pro oba tyto případy se umožňuje 

poškozenému, aby dosáhl náhrady odpovídající ceně zvláštní obliby. Cenou zvláštní 

obliby (pretium affectionis) je mimořádná cena, při které se zohledňují i nemajetkové 

aspekty, zvláště pak osobní vztah poškozeného k věci. Z toho důvodu je namístě, aby 

náhrada plnila vedle reparační funkce i funkci satisfakční, popřípadě penální (k tomu 

viz kapitola V.). Vzhledem k tomu se cena zvláštní obliby určí obdobným postupem, 

jakým se určuje výše satisfakčních plnění za újmy ryze nemajetkové: výši určí a 

zdůvodní poškozený a nepřistoupí-li na ni škůdce, popřípadě nedosáhnou-li strany 

narovnání, rozhodne o výši ceny zvláštní obliby soud.  

Pokud jde o zvířata, stanoví se zvláštní pravidlo o náhradě při poranění zvířete podle 

vzoru rakouského práva. Léčení zvířete není limitováno jeho obvyklou cenou, ale výší 

nákladů, jaké by v obdobné situaci vynaložil každý rozumný chovatel. Z analogického 

použití ustanovení o věcech i na zvířata vyplývá závěr, jak řešit výši náhrady při 



 

XC 

usmrcení zvířete. Při poranění nebo zabití zvířete je aplikovatelné i právní pravidlo o 

ceně zvláštní obliby.  

Jako dosud zůstává i do budoucna upravena moderační pravomoc soudu, která má 

přicházet v úvahu, je-li škůdcem osoba fyzická a nezpůsobila-li škodu úmyslně. 

Soudcovská úvaha o případném přiměřeném snížení náhrady škody však musí vzít 

zřetel, zda tu jsou okolnosti odůvodňující toto, co do své povahy, mimořádné řešení (má 

rozhodovat, jak ke škodě došlo a jaké jsou osobní a majetkové poměry škůdce i 

poškozeného). Možnost snížit náhradu škody má však být vyloučena, způsobil-li ji 

porušením odborné péče ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého 

stavu nebo povolání.  

Nově pak také platí, že odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil 

újmu protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní 

povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky 

zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo 

způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. 

 

XI.I. Obecná ustanovení  

 

Obecná ustanovení NOZ, o způsobu a rozsahu náhrady škody a nemajetkové újmy, jsou 

obsaženy v ustanoveních § 2951 a § 2952. 

Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-

li to poškozený, hradí se škoda v penězích.  

Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být 

poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné 

odčinění způsobené újmy.  

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná škoda 

ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl 

náhradu.  
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XI.II. Snížení náhrady  

 

Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme 

přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům 

člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného. 

Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně. Předchozí ustanovení se 

nepoužije, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník 

určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče.  

Způsobil-li škůdce škodu úmyslným trestným činem, z něhož měl majetkový prospěch, 

může soud na návrh poškozeného rozhodnout o uspokojení z věcí, které škůdce z 

majetkového prospěchu nabyl, a to i nepodléhají-li jinak výkonu rozhodnutí. Do 

uspokojení práva na náhradu škody nesmí škůdce nakládat s takovými věcmi 

uvedenými v rozhodnutí.  

Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení 

jednotlivých okolností případu soud.  

 

XII. Náhrada při újmě na přirozených právech člověka  

XII.I. Obecná ustanovení  

 

Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném 

příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku (viz kapitola III.), nahradí 

škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i 

způsobené duševní útrapy.  

Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny i 

okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak 

způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, 

násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku 

diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, 

víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava 
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poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu 

hrozba nebo jiná příčina vyvolala.  

Právo na odčinění nemajetkové újmy je zásadně vázáno na konkrétní osobu. Ve smyslu 

ustanovení § 1475 odst. 2 nového občanského zákoníku je toto právo možné převést na 

dědice ve dvou případech, a to, bylo – li právo na odčinění nemajetkové újmy bylo jako 

dluh uznáno nebo uplatněno u orgánu veřejné moci.  

 

XII.II. Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení  

 

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující 

plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka 

lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. 

Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.  

Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy 

manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich 

utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.  

  

XII.III. Náklady spojené s péčí o zdraví  

 

Škůdce hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí 

o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu 

škůdce na tyto náklady přiměřenou zálohu.  

  

XII.IV. Náklady pohřbu  

 

Škůdce nahradí tomu, kdo je vynaložil, přiměřené náklady spojené s pohřbem v 

rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle jiného právního předpisu. 

Přitom se přihlédne k zvyklostem i k okolnostem jednotlivého případu.  
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XII.V. Peněžité dávky  

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného se hradí 

peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před 

vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či 

úrazu podle jiného právního předpisu.  

Žáku nebo studentu náleží náhrada za ztrátu na výdělku ode dne, kdy měla skončit jeho 

povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání, po dobu  

 a) o kterou se jeho povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání 

prodloužily následkem újmy na zdraví,  

b) neschopnosti následkem újmy na zdraví,  

c) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které zpravidla 

brání úplnému zapojení do výdělečné činnosti, nebo  

d) trvání zdravotního postižení vzniklého následkem újmy na zdraví, které částečně 

brání zapojení do výdělečné činnosti, pokud nezameškává vlastní vinou příležitost k 

výdělku výkonem práce pro něho vhodné.  

Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce 

poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu 

mezi výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem 

dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního 

důchodu podle jiného právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému 

zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto 

potřebám.  

Dosahuje-li poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením 

většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt škodné události, jinak nemusel 

vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo úsilí. Při 

stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v daném oboru, 

jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného očekávání.  
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 Jsou-li pro to vážné důvody, může soud rozhodnout, zda, jakým způsobem a do jaké 

výše škůdce zajistí pohledávku poškozeného na peněžitý důchod; návrhy stran přitom 

není vázán.  

Náhrada za ztrátu na důchodu náleží poškozenému ve výši rozdílu mezi důchodem, na 

který poškozenému vzniklo právo, a důchodem, na který by mu bylo vzniklo právo, 

jestliže by do základu, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v době rozhodné 

pro vyměření důchodu.  

Konal-li poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí 

škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla.  

Při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým 

zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada 

náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení 

poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání 

mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo.  

Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého; náhrada nákladů na 

výživu pozůstalým nebo jiným osobám však nesmí úhrnem převýšit to, co by 

zemřelému náleželo jako náhrada za ztrátu na výdělku, případně na důchodu.  

Při vyměření náhrady pozůstalým se přihlédne také k tomu, jak dlouho by usmrcený 

pravděpodobně žil, nebýt zranění. Při vyměření náhrady jiným osobám se přihlédne k 

tomu, jak dlouho by usmrcený plnění pravděpodobně poskytoval.  

 

XII.VI. Odbytné 

 

Je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to poškozený, přizná soud poškozenému namísto 

peněžitého důchodu odbytné, tedy jednorázové odškodnění.  

 



 

XCV 

XII.VII. Náhrada při poškození věci  

 

Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a 

zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně 

vynaložit.  

Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu 

zvláštní obliby.  

 

XII.VIII. Náhrada při poranění zvířete  

 

Při poranění zvířete nahradí škůdce účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví 

zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na tyto 

náklady přiměřenou zálohu. Náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když 

podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení 

poškozeného.  
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XIII. Bezdůvodné obohacení zásahem do přirozeného práva 

člověka 

 

Nový občanský zákoník upravuje povinnost k vydání bezdůvodného obohacení jako 

obecnou, doplněnou příkladmým výčtem typických případů. Aktuální právní úprava ani 

soudní praxe nespojovali vůbec oblast osobnostních práv s možností aplikace ochrany 

proti bezdůvodnému obohacení. Tuto změnu lze považovat za velmi pozitivní.  

Obecná ustanovení upravující v novém občanském zákoníku institut bezdůvodného 

obohacení spojují povinnost vydat obohacení s tím, že bylo nabyto bez ospravedlněného 

důvodu. Jaké obohacení je ospravedlněné a jaké nikoli, nelze usuzovat jen z existence 

nebo neexistence právního důvodu, ale i ze zásad slušnosti a zvyklostí soukromého 

života. Strany závazku se navrhuje označit jako obohaceného a ochuzeného.  

Ustanovení § 3004 nového občanského zákoníku stanovuje:  

(1) Obohacený, který nebyl v dobré víře, vydá vše, co obohacením nabyl, včetně plodů 

a užitků; rovněž nahradí užitek, který by ochuzený byl získal. Zcizil-li předmět 

bezdůvodného obohacení za úplatu, má ochuzený právo požadovat, aby mu byla podle 

jeho volby vydána buď peněžitá náhrada, anebo co obohacený zcizením utržil.  

(2) Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto zásahem do přirozeného práva člověka 

chráněného ustanoveními první části tohoto zákona, může ochuzený požadovat za 

neoprávněné nakládání s hodnotami týkajícími se jeho osobnosti namísto plnění podle 

odstavce 1 dvojnásobek odměny obvyklé za udělení souhlasu s takovým nakládáním. 

Je-li pro to spravedlivý důvod, může soud rozsah plnění přiměřeně zvýšit.  

Nový občanský zákoník tedy zavádí v případě bezdůvodného obohacení další možnost 

satisfakce, která osobě, které bylo do jejího práva zasáhnuto náleží.  
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XIV. Změny v civilním řízení 

XIV.I. Civilní proces 

 

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem 

poskytovaly ochranu právům.  

Ústava ČR zakotvuje principy poskytování soudní ochrany a způsob této soudní 

ochrany upravují jednotlivé procesní předpisy
32

.  

Pro oblast ochrany subjektivních soukromých práv je tímto předpisem občanský soudní 

řád. Soukromé právo ovládá zásada rovnosti účastníků, která odráží rovnost občanskou, 

a zásada z ní vyplývající, tj. zásada, že nikdo nemůže být soudcem ve své vlastní věci. 

Soudy proto mají při poskytování ochrany soukromým právům odpovídající postavení 

nestranného subjektu, který stojí nad stranami, jež mají navzájem rovné postavení.  

Předmětem úpravy občanského soudního řádu je civilní proces. Civilní proces je jedním 

z druhů soudního řízení, a to vedle procesu trestního, řízení před správními soudy a 

ústavního soudnictví. V povaze civilního procesu se promítá povaha práv a 

oprávněných zájmů, kterým je v civilním procesu poskytována ochrana. Civilní právo 

procesní se přizpůsobuje svému předmětu, tj. porušeným nebo ohroženým subjektivním 

soukromým právům, jimž má poskytovat ochranu. Soukromoprávní vztahy jsou 

koncepčně vystavěny především na zásadě autonomie vůle, ponechávající jejich 

stranám širokou možnost volného jednání. To se v civilním procesu promítá 

specifickým způsobem především ve sporném řízení v zásadě dispoziční a zásadě 

projednací.  

Civilním procesem se rozumí postup soudu, účastníků a dalších zúčastněných subjektů 

při projednávání a rozhodování soukromoprávních (a některých dalších) sporů a jiných 

právních věcí.  
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Občanský soudní řád je nejdůležitější právní předpis, který civilní proces upravuje; lze 

tedy říct, že civilní proces je předmětem právní úpravy občanského soudního řádu.  

Právní úprava civilního procesu má plnit několik cílů. Ochrana práv a oprávněných 

zájmů má být především spravedlivá, má vychovávat k zachovávání zákonů a k úctě k 

právům jiných osob. Úlohu soudce přitom určuje § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, tak, že soudce je povinen vykládat zákony podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí, rozhodovat nestranně, spravedlivě a v přiměřených lhůtách bez 

průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Zákon na 

druhé straně vyžaduje k dosažení svého účelu, tj. k ochraně práv a oprávněných zájmů 

účastníků řízení, i jejich procesní aktivitu. Nedostatek takové aktivity účastníků 

sporného řízení vede zpravidla k neúspěchu účastníka řízení v důsledku neunesení tzv. 

břemene tvrzení či břemene důkazního.  

Mezinárodní a ústavní právo se soustředí na spravedlnost ve druhém významu, tj. na 

spravedlivý proces. Toto právo je upraveno v Čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod, v hlavě páté Listiny základních práv a svobod, v Čl. 14 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech nebo v Čl. 47 Charty 

základních práv Evropské unie. Právo na spravedlivý proces nemá hmotněprávní, ale 

výlučně procesní obsah. Jeho podstatou není právo na úspěch v řízení, ale zachování 

určitých dílčích zásad (práv), garantovaných uvedenými mezinárodně-právními a 

ústavními dokumenty
33

.  

Výklad jednotlivých komponent, z nichž je právo na spravedlivý proces složeno, je 

podáván u příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Povinností soudu pak je 

interpretovat každé ustanovení občanského soudního řádu v souladu s principy práva na 

spravedlivý proces. Nelze vycházet pouze z textu samotného občanského soudního 

řádu, ale je nutno si vždy položit otázku, zda toto ustanovení nemá své kořeny v právu 

na spravedlivý proces. Nabízí-li se více interpretačních alternativ, je nutno vždy volit 

takovou, která je s právem na spravedlivý proces v souladu. S tímto přístupem k 

občanskému soudnímu řádu se nesnáší především pozitivistický formalismus, založený 
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na pouhém jazykovém výkladu, zcela pomíjejícím smysl a účel jednotlivých 

ustanovení, jakož i jejich ústavní a mezinárodní východiska.  

Ústavní soud ve své judikatuře již mnohokrát vyslovil, že zásadám spravedlivého 

procesu, vyplývajícím z Listiny základních práv a svobod nutno rozumět tak, že ve 

spojení s obecným procesním předpisem, musí být dána jeho účastníkovi možnost 

vyjádřit se nejen k provedeným důkazům (Čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod) a k věci samé, ale také navrhnout důkazy, jejichž provedení pro zjištění svých 

tvrzení pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu účastníka odpovídá povinnost 

soudu nejen o vznesených návrzích rozhodnout, ale také - pokud jim nevyhoví - ve 

svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů (zpravidla ve vztahu k hmotněprávním 

předpisům, které aplikoval a k právním závěrům, k nimž na skutkovém základě věci 

dospěl) navržené důkazy neprovedl, resp. proč je pro základ svých skutkových zjištění 

nepřevzal; jestliže tak obecný soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami, 

spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, ale současně postupuje v 

rozporu se zásadami vyjádřenými v hlavě páté Listiny základních práv a svobod.
34

 

 

XIV.II. Občanský soudní řád 

 

Účelem občanského soudního řízení by tedy měla být spravedlivá ochrana subjektivních 

práv a právem chráněných zájmů.  

Jak bylo vyloženo výše, spravedlností lze rozumět jednak spravedlivou aplikaci 

hmotněprávních norem, jednak spravedlivý proces. Obě hlediska vyjadřují něco jiného 

a není možno je v žádném případě směšovat, avšak nelze pouštět ze zřetele ani 

nepopiratelný fakt, že mezi oběma je úzký vztah.  

Občanský soudní řád po dobu své existence prošel mnoha rozsáhlými novelizacemi. 

Jednou z nejvýznamnějších z poslední doby byla novela provedená zákonem č. 

30/2000 Sb. Zejména po této novele se úprava snaží o odlišení ustanovení 
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aplikovatelných pouze ve sporném řízení. Toto odlišení se projevuje již v terminologii: 

např. pojmy jako „žaloba“, „žalobce“, „žalovaný" platí pro řízení sporné, naopak „návrh 

na zahájení řízení“ pro řízení nesporné. Občanský soudní řád však tuto terminologii 

nedodržuje důsledně. Např. v § 200y hovoří o zástavní žalobě. Účastníky tohoto řízení 

však vymezuje zákon, a proto nemůže jít o sporné řízení. Samotnou terminologii proto 

nelze považovat za rozhodující. 

Občanský soudní řád dále vylučuje použití některých institutů sporného procesu v 

řízeních vyjmenovaných v § 120 odst. 2. I toto rozdělení má však pouze přibližnou 

povahu, neboť nelze ztotožňovat výčet věcí vyjmenovaných v § 120 odst. 2 s 

nespornými řízeními. 

Ve sporném řízení jde o ochranu porušeného nebo ohroženého subjektivního práva. V 

nesporném řízení jde o úpravu právních vztahů mezi účastníky pro budoucnost. Z 

uvedeného tak vyplývá, že nesporné řízení má funkci preventivní, kdežto řízení sporné 

funkci reparační. Z této skutečnosti dále vyplývá fakt, že téměř všechna meritorní 

rozhodnutí vydávaná v nesporném řízení mají konstitutivní charakter, takže z hlediska 

hmotného práva jsou právní skutečností. Naproti tomu meritorní rozhodnutí vydávaná 

ve sporném řízení mají převážně deklaratorní charakter.  

Pro sporné řízení je pravomoc civilních soudů stanovena obecným způsobem, a to tak, 

že soudy projednávají zásadně všechny spory mající soukromoprávní povahu. V 

nesporném řízení takové vymezení však možné není, neboť je-li rozhodnutí právní 

skutečností z hlediska hmotného práva, je to třeba v zákoně explicitně uvést. Civilní 

pravomoc pro nesporná řízení se musí vždy opírat o výslovné ustanovení zákona. 

Za první republiky byla právní úprava soudního řízení sporného a nesporného oddělena. 

Sporné řízení upravoval zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských 

rozepřích právních, a nesporné řízení bylo upraveno dvěma kodexy. Jednotlivá 

nesporná řízení, jakož i jejich hmotněprávní aspekty, upravoval tzv. nesporný patent 

č. 208/1854 ř.z. a procesní stránku nesporných řízení upravoval komplexně zákon 

č. 100/1931 Sb., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného.  

Pokud nebylo v zákoně č. 100/1931 Sb. ustanoveno jinak, užila se v nesporném řízení 

subsidiárně ustanovení zákona o řízení sporném, ale pouze pokud šlo o ustanovení 
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upravující strany, zmocněnce, právo chudých, řízení, ústní jednání, důkazy, usnesení a 

navrácení k předešlému stavu. 

Zákonodárce si je vědom nutnosti jednoznačného rozlišení těchto dvou základních 

druhů řízení, resp. nutnosti stanovení pravidel pro každé z nich samostatným způsobem. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila dne 19.3.2013 v prvním čtení velkou část 

doprovodné legislativy, která navazuje na rekodifikaci soukromého práva. Konkrétně 

sněmovna poslala do druhého čtení návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních 

(tisk č. 931), návrh novelizace občanského soudního řádu (tisk č. 932), návrh novelizace 

insolvenčního zákona (tisk č. 929) a návrh doprovodného zákona (tisk č. 930). Všechny 

tyto zákony mají za cíl uvést v život nový občanský zákoník, zákon o obchodních 

korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém, které již byly schválené a mají 

být účinné od 1. 1. 2014. 

Vyhlášením NOZ byla na území České republiky po téměř deseti letech dokončena 

rekodifikace soukromého práva, jejímž cílem bylo vytvořit komplexní právní úpravu 

soukromoprávních vztahů s tím, že občanský zákoník obsahuje vedle úpravy 

statusových práv osob, které jsou předmětem této práce, úpravu rodinněprávních 

vztahů, absolutních práv majetkových (vlastnictví, držba, služebnosti, dědické právo) a 

relativních práv majetkových (závazky) vztahujících se i na podnikatele.  

Uvedená komplexní rekodifikace soukromého práva si vyžaduje nezbytnou harmonizaci 

základního procesního předpisu upravujícího řízení před civilními soudy v 

soukromoprávních věcech, kterým je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, neboť především nový občanský zákoník uceleně zavádí 

zcela nové hmotněprávní instituty a již zavedené instituty různým způsobem 

modifikuje. Na takto ucelenou podobu hmotného práva je třeba efektivně navázat 

příslušnou procesní úpravou. Kodexy soukromého práva a občanský soudní řád jsou 

komplementární, to znamená, že se vzájemně doplňují, a nelze tedy připustit, aby ve 

výsledku došlo k věcné či terminologické neshodě, resp. aby procesní úprava 

nepostačovala k ochraně těch subjektivních práv, která mohou na podkladě nové 

soukromoprávní úpravy vzniknout. Uvedenou problematiku lze shrnout tak, že základní 

procesní předpis, kterým je občanský soudní řád, musí být procesní reflexí pozitivního 
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civilního práva hmotného a obsahovat všechny instituty umožňující soudní ochranu 

subjektivních práv a povinností soukromoprávními normami upravené.  

Jakékoliv harmonizační kroky bylo třeba důsledně podřídit úloze, kterou musí procesní 

právo plnit – musí být nástrojem nalézání práva hmotného a tomuto elementárnímu cíli 

musí také efektivně sloužit. Jakákoliv snaha o vytvoření sofistikovaného systému 

procesních postupů, sledující všestranné a spolehlivé garantování práv osob, které v 

řízení vystupují, na jedné straně svazuje soud při snaze rychle a pokud možno 

neformálně v řízení postupovat a na straně druhé se může obrátit proti těmto osobám 

tak, že dodržování procesních pravidel je fakticky považováno za cíl a skutečný smysl 

soudního řízení uniká. Účastníci řízení mají sice dostatečnou záruku, že celé řízení po 

procesní stránce proběhne bezvadně, avšak na úkor rychlého meritorního rozhodnutí, na 

kterém má minimálně jeden z účastníků vždy zájem, a při podstatně vyšších nákladech. 

Výrazné zjednodušení procesních pravidel pro soudy úzce souvisí i s mírou důvěry, 

kterou je stát ochoten a schopen soudcům poskytnout. Pokud základním korektivem 

činnosti všech soudců se stane důsledné zachovávání těch práv osob na řízení 

zúčastněných, která vyplývají z ústavního pořádku a jejichž dodržování je nutné pro 

spravedlivé rozhodnutí, není třeba, aby procesní předpisy detailně upravovaly všechny 

možné situace, v nichž se soud může v průběhu řízení ocitnout. Základním 

předpokladem je ovšem schopnost soudce správně aplikovat právní předpisy, včetně 

ústavních zákonů a přímo závazných předpisů Evropské unie.  

Jednotná koncepce dnes platného a účinného občanského soudního řádu je založena na 

myšlence, která spočívá v tom, že stát může prostřednictvím procesu před civilními 

soudy zasahovat do soukromoprávních vztahů. Právě z důvodu státní ingerence do 

soukromoprávních vztahů byl proces nalézání práva koncipován jednotně a platily v 

něm všechny procesní zásady stejně, nerozlišovalo se tedy sporné a nesporné řízení. 

Vedoucí zásada, která byla v řízení o nalézání práva aplikována, byla zásada materiální 

pravdy.  
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XIV.III. Zvažované varianty legislativního řešení  

 

V souvislosti s potřebou harmonizace civilního práva procesního s novou úpravou 

civilního práva hmotného byla prvně zvažována varianta vytvoření nového kodexu 

civilního práva procesního. Nově vytvořený kodex by mohl odstranit množství chyb, 

nepřehledností a nesystematičností, které vznikaly v průběhu let novelizacemi 

občanského soudního řádu. Současně by tento kodex již nadále nebyl poznamenán 

dobou a společenskými podmínkami, ve kterých vznikal občanský soudní řád. Je 

nepochybné, že nový kodex by přispěl k dokončení rekodifikace soukromého práva 

jako celku v širším slova smyslu. Avšak je třeba si uvědomit, že takovouto změnu není 

možné uspíšit a učinit bez široké diskuze se všemi dotčenými subjekty a orgány. Z 

pohledu praxe bylo také namítáno, že v situaci, kdy soudy, právníci i účastníci právních 

vztahů budou muset uzpůsobovat a do praxe uvádět novou hmotněprávní úpravu, 

přispěla by úplně nová úprava procesního předpisu k daleko větší nestabilitě a 

nepředvídatelnosti. I přesto, že by civilní právo procesní zasluhovalo také nový kodex, 

nebyla tato varianta s ohledem na výše uvedené zvolena.  

Další možností bylo přistoupit k rozsáhlé novelizaci samotného občanského soudního 

řádu. Jelikož nové soukromé právo přineslo řadu změn, které je nezbytné do procesního 

kodexu promítnout, znamenalo by to také rozšířit množství paragrafů. Konkrétní nové 

instituty a úpravy budou rozebrány níže, avšak vše lze shrnout tak, že nejvýraznější 

změny by se měly dotknout části třetí hlavy páté občanského soudního řádu. Rozsáhlá 

novelizace by s největší pravděpodobností ještě více znepřehlednila stávající úpravu, 

když by muselo být zapracováno větší množství výjimek ze standardního průběhu 

sporného procesu.  

Poslední, v době vyhotovení této práce vybranou, variantou bylo rozdělení civilního 

procesního kodexu na dva samostatné předpisy. Občanský soudní řádu bude upravovat 

výlučně řízení sporné a nový zákon o zvláštních řízeních soudních nesporná řízení a jiná 

zvláštní řízení. Mezi oběma zákony bude vztah speciality a subsidiarity, kdy speciálním 

zákonem bude zákon o zvláštních řízeních soudních.  

S ohledem na vše shora uvedené je nejvhodnějším legislativním řešením v rámci 

harmonizace právě rozdělení civilních soudních řízení do dvou samostatných zákonů, 
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přičemž první zákon bude upravovat pouze řízení sporná, v nichž platí první definice 

účastníků řízení, a druhý zákon bude upravovat řízení nesporná, kde platí druhá definice 

účastníků řízení, a jiná zvláštní řízení, která jsou definována třetí definicí účastenství. 

Navržená legislativní úprava spočívá v tom, že současný občanský soudní řád, v rámci 

jehož novelizace dojde ke zrušení absolutní většiny ustanovení části třetí hlavy páté, 

nazvané zvláštní ustanovení, a dále ke zrušení těch ustanovení, která se vztahují k řízení 

v nesporných a jiných zvláštních věcech, bude upravovat pouze řízení sporné.  

Vedle takto novelizovaného občanského soudního řádu je vypracován zcela nový zákon 

o zvláštních řízeních soudních, který komplexně upravuje civilní soudní řízení v 

nesporných a jiných zvláštních věcech, a to za subsidiárního použití občanského 

soudního řádu.  

 

XIV.IV. Úpravy občanského soudního řádu 

 

Občanský soudní řád jako základní procesní předpis reflektuje soukromoprávní materii 

hmotného práva, jejímž nosným pilířem je v tradičních kontinentálních systémech práva 

občanský zákoník. Ten byl na území České republiky po téměř 50 let ztělesněn zákonem č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

NOZ nepřináší jen řadu zcela konkrétních změn v hmotném právu, ale primárně s sebou 

nese i změnu pohledu na občanské právo jako celek.  

Základní zásady hmotněprávní úpravy byly nově promítnuty do úvodních šesti 

ustanovení občanského soudního řádu za účelem eliminace deficitu vyjádření 

základního smyslu soudního řízení v soukromoprávních věcech. 

 

XIV.V. Věcné změny vyvolané rekodifikací hmotného práva 

 

Věcné změny můžeme rozdělit na dvě základní oblasti, a to na změny vyvolané 

procesněprávní reflexí nového hmotného práva, které zavádí zcela nové hmotněprávní 
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instituty a modifikuje již zavedené instituty, a změny způsobené rozdělením civilních 

řízení na řízení sporné, a řízení nesporná a jiná zvláštní řízení. 

Věcné změny způsobené novou hmotněprávní úpravou je třeba reflektovat nejen v 

nalézacím, ale i ve vykonávacím řízení. 

Mezi nejzásadnější věcné změny v nalézacím řízení patří: 

Úprava věcné příslušnosti reflektující zrušení duality soukromého práva, tj. paralelní 

úpravy občanského a obchodního práva. V této souvislosti bylo nutné upravit zejména 

určování věcné příslušnosti soudů, která se pro jednotlivá odvětví dosud značně lišila. 

Umožnění nápomoci při rozhodování i v průběhu občanského soudního řízení. 

Úprava navazující na ochranu držby podle nového občanského zákoníku. 

Výše jsou uvedeny pouze věcné změny, které se vztahují ke spornému řízení, resp. k 

občanskému soudnímu řádu. Věcné změny, které mají dopad do zákona o zvláštních 

řízeních soudních, jsou popsány v důvodové zprávě k tomuto novému zákonu. 

Mezi nejzásadnější věcné změny ve vykonávacím řízení patří: 

Výkon rozhodnutí na dávky ze zaopatřených smluv. Navržená právní úprava promítá do 

výkonu rozhodnutí srážkami z jiných příjmů právní úpravu zaopatřovacích smluv, která 

je obsažena v občanském zákoníku. 

Vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. Do právní úpravy je třeba 

promítnout § 2954 nového občanského zákoníku, který zakotvuje nárok poškozeného z 

úmyslného trestného činu na uspokojení z věcí, které škůdce nabyl z majetkového 

prospěchu, a to i tehdy, pokud nepodléhají výkonu rozhodnutí. 

Změna prodeje movitých věcí v souvislosti s hmotněprávní změnou způsobenou novým 

občanským zákoníkem, která zahrnuje pohledávky pod pojem „věci“. 

Procesní promítnutí nově zavedeného institutu pachtu a práva stavby do výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitých věcí a závodu. 
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Procesní úprava prodeje rodinného závodu, která reflektuje nový institut rodinného 

závodu, jenž upravuje NOZ v § 700 a násl. 

 

XIV.VI. Změny vyvolané vydělením zvláštních řízení z obecného 

sporného procesu 

 

V souvislosti s přijatou koncepcí, kdy z občanského soudního řádu budou vyňata 

všechna řízení, která jsou odchylkou od sporného řízení, je nezbytné provést rozsáhlé 

změny, které budou reflektovat novou úpravu v samostatném zákoně. Jedná se zejména 

o následující změny: 

Úprava místní příslušnosti reagující na oddělení sporných řízení od nesporných a jiných 

zvláštních řízení. 

Zrušení ustanovení § 175a až § 200za, která upravovala nesporná a jiná zvláštní řízení v 

občanském soudním řádu. Zrušením, resp. přenesením těchto řízení do nového zákona o 

zvláštních řízeních soudních budou dále odstraněna všechna navazující ustanovení, 

která se týkají řízení v nesporných a jiných věcech.  

Jedná se především o: 

Možnost zahájení řízení bez návrhu; občanský soudní řád bude upravovat pouze řízení 

sporné, které se zahajuje pouze na návrh, jenž se označuje žalobou. 

Vymezení účastníků řízení pro nesporná a jiná zvláštní řízení (tzv. druhá a třetí definice 

účastníků řízení); nově bude občanský soudní řád obsahovat vymezení účastníků pouze 

pro řízení sporné, v němž jsou účastníky žalobce a žalovaný (tzv. první definice 

účastníků řízení). 

Vyšetřovací zásadu při dokazování, která je imanentní nesporným a jiným zvláštním 

řízením, kde je společenský zájem, aby dokazování probíhalo v intencích této zásady. 

Veškerá ustanovení upravující rodinněprávní oblast s výjimkou řízení ve věcech 

manželského majetkového práva a výživného mezi zletilými osobami, která budou i 
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nadále probíhat podle pravidel soudního řízení sporného, tedy v intencích občanského 

soudního řádu. 

Zrušení ustanovení upravujících výjimky pro řízení o rozvod, neplatnost manželství 

nebo určení, zda tu manželství je či není, anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, 

neplatnost nebo neexistenci partnerství. 

 

XIV.VII. Terminologické změny 

 

Vedle věcných změn, jež samozřejmě patří k těm podstatnějším, je třeba v rámci 

harmonizace promítnou i změny terminologické, které přináší nová soukromoprávní 

úprava, o nichž jsem hovořil výše. 

Mezi nejzásadnější terminologické změny patří především: 

Změna způsobilosti mít práva a povinnosti na právní osobnost. 

Změna způsobilosti k právním úkonům na svéprávnost. 

Změna pojmu „obchodní věci“ na pojem „věci týkající se vztahů mezi podnikateli 

vyplývajících z podnikatelské činnosti“. 

Změna místa podnikání na sídlo. 

Změna podniku na obchodní závod. 

 

XIV.VIII. Přechodná ustanovení občanského soudního řádu 

 

Ve smyslu přechodných ustanovení novelizovaného občanského soudního řádu platí, že 

dovolávají-li se právní předpisy ustanovení aktuálního znění občanského soudního řádu, 

která se dotčenou novelizací zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající 

ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.  

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti předmětné novely budou dokončena podle 

aktuální platné právní úpravy. 
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XIV.IX. Nový zákon o zvláštních řízeních soudních  

 

Nový zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje taxativní výčet všech nesporných a 

jiných zvláštních řízení a úpravu jejich zvláštností oproti řízení spornému. Řízení 

výslovně tímto zákonem neupravená budou probíhat podle ustanovení o řízení ve 

věcech sporných. Řízení obsažená v tomto zákoně nebudou upravena komplexním 

způsobem, ale pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se obdobně občanský soudní 

řád. Do nové právní úpravy nesporných a jiných zvláštních řízení budou rovněž 

včleněna ta ustanovení platného občanského soudního řádu, která se týkají výlučně 

těchto řízení, čímž dojde ke zpřehlednění občanského soudního řádu, z něhož budou 

tato ustanovení odstraněna.  

Kromě řízení, která jsou jednoznačně nesporné povahy (např. řízení o některých 

podpůrných opatřeních, řízení ve věcech opatrovnictví člověka, řízení o povolení 

uzavřít manželství, řízení ve věcech osvojení atd.) nebo řízení ve zvláštních případech, 

bude nový zákon obsahovat také řízení, která jsou považována za sporná, ale pro která 

platí určité výjimky z pravidel soudního řízení sporného. Jedná se například o řízení o 

rozvod manželství. Tím, že toto řízení, byť svou povahou sporné, bude zařazeno do 

zákona o zvláštních řízeních soudních, budou všechna řízení týkající se rodinného práva 

(s výjimkou řízení ve věcech manželského majetkového práva a výživného mezi 

zletilými osobami, která probíhají čistě podle pravidel soudního řízení sporného) 

obsažena kompletně v jednom právním předpisu, a navíc dojde k odstranění všech 

výjimek z občanského soudního řádu, které se pro tato řízení uplatňují. Vedle speciální 

úpravy jednotlivých řízení obsažené ve zvláštní části zákona bude zákon o zvláštních 

řízeních soudních obsahovat rovněž obecná ustanovení společná všem řízením v zákoně 

upraveným.  

Nový zákon o zvláštních řízeních soudních je systematicky rozvržen do tří částí. 

Samotná systematika zákona vychází ze systematiky nového občanského zákoníku a 

tuto kopíruje.  

V případě obecné části zákona pak byla zvolena systematika institutů kopírující 

systematiku občanského soudního řádu. Podle legislativních zvyklostí se jednotlivé 
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části zákonů dělí na hlavy, díly a oddíly. Příbuzné nebo tématicky spjaté instituty jsou 

řazeny od jednodušších ke složitějším a od obecných ke zvláštním.  

Zákon začíná obecnou částí, kde jsou především vymezena obecná ustanovení, která 

jsou všem řízením upraveným v zákoně společná. Jedná se o vymezení příslušnosti 

soudů, účastníků řízení, zahájení řízení, specifika průběhu řízení (průběh soudního 

řízení je upraven způsobem reflektujícím povahu řízení, kdy způsob úpravy počítá se 

subsidiárním užitím občanského soudního řádu na průběh řízení, když specifika pro 

nesporná a jiná zvláštní řízení jsou výslovně upravena v tomto zákoně), rozhodování, 

užití opravných prostředků atd.  

Část druhá zákona se věnuje nesporným řízením a jiným zvláštním řízením. Část druhá 

je členěna do několika hlav, které upravují řízení shodné problematiky.  

• Hlava I. upravuje řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob. Hlava je 

dále členěna na jednotlivé díly a oddíly, které upravují druhově stejná řízení. Převážnou 

většinu řízení bude možné převzít z úpravy, která byla v občanském soudním řádu, s 

tím, že bude nutné změnit terminologii tak, aby příslušná ustanovení byla procesní 

reflexí hmotného práva – nového občanského zákoníku, a popřípadě změnit ustanovení, 

která v praxi přinášejí potíže.  

• Hlava II. upravuje řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve 

věcech svěřenského fondu. Vzhledem k tomu, že řízení ve věcech obchodního rejstříku, 

které bylo obsaženo v občanském soudním řádu, bude upraveno ve speciálním 

rejstříkovém zákonu, a s ohledem na to, že i statut veřejné prospěšnosti u právnických 

osob bude obsažen ve speciálním právním předpisu, je nutné v rozsahu tohoto zákona o 

zvláštních řízeních soudních upravit pouze řízení o některých otázkách právnických 

osob, která jsou oproti úpravě v občanském soudním řádu podstatně zpřehledněna tak, 

že jsou upravena více obecně, než byla dosud. Nově bylo doplněno řízení ve věcech 

svěřenského fondu, které reaguje na nový institut svěřenského fondu v novém 

občanském zákoníku.  

• Hlava III. upravuje komplexně řízení o pozůstalosti, a to včetně likvidace dědictví. Ve 

vazbě na dědické právo hmotné bylo zapotřebí zohlednit znovuzavedení klasické právní 

terminologie, k níž náleží především právní pojem „pozůstalost“ jako obecný výraz pro 
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majetková práva zůstavitele. V tomto směru bylo tedy zapotřebí změnit dosavadní 

označení řízení o dědictví na řízení o pozůstalosti. Svůj odraz v pozůstalostním právu 

procesním by mělo nalézt znovuzavedení institutu dědických smluv, institutu odkazů a 

odkazovníků, náhradníků, dědické přihlášky apod. To se projeví již v okruhu účastníků 

řízení o pozůstalosti, při úpravě práv dědiců přihlášených s výhradou soupisu a 

podobně. Nově tak soud bude muset zjišťovat, zda zůstavitel část pozůstalosti 

neodkázal, následně bude soud zjišťovat, zda nebyla uzavřena dědická smlouva, a až 

poté bude soud zkoumat existenci a případný obsah závěti. Teprve poté, co soud zjistí 

všechny výše uvedené skutečnosti a ani jedna z těchto situací nenastane, bude připadat 

v úvahu rozhodování o dědictví ze zákona. Základním smyslem nové úpravy je 

požadavek, aby řízení o pozůstalosti lépe vyhovovalo současným potřebám občanů. 

Podrobnější úpravu bude vyžadovat např. postavení správců dědictví tak, aby bylo 

možno pohotověji řešit situace vzniklé po úmrtí podnikatelů a lépe tak zajistit plynulý 

chod jejich podniků. Zvláštností úpravy řízení o pozůstalosti bude i nadále skutečnost, 

že tato úprava zasahuje i do obecné části upravující úkony soudu vymezením role 

notářů jako soudních komisařů.  

• Hlava IV. upravuje nesporná a jiná zvláštní řízení, která se tematicky nevešla do žádné 

z předchozích hlav.  

• Hlava V. návrhu zákona upravuje řízení ve věcech rodinněprávních. V této hlavě jsou 

upravena všechna řízení týkající se rodinného práva (s výjimkou řízení ve věcech 

manželského majetkového práva a výživného mezi zletilými osobami, která probíhají 

čistě podle pravidel soudního řízení sporného).  

Část třetí návrhu zákona potom logicky upravuje závěrečná ustanovení a účinnost, která 

je navrhována k 1. lednu 2014 tak, aby zákon o zvláštních řízeních soudních vstoupil v 

účinnost společně s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a 

zákonem o mezinárodním právu soukromém.  
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XV.  Závěr 

 

Jak jsem v úvodu uvedl, za jeden z nejdůležitějších cílů této práce, považuji nalezení 

zásadních změn mezi aktuální právní úpravou a novým občanským zákoníkem v oblasti 

osobnostních práv a zhodnocení aplikovatelnosti současné judikatury v oblasti 

osobnostních práv pro budoucí soudní praxi.  

Lze konstatovat, že v novém občanském zákoníku zůstává zachována koncepce 

generální klauzule s demonstrativním výčtem jednotlivých chráněných osobnostních 

práv fyzické osoby, do níž došlo k výslovnému vložení práva na život v příznivém 

životním prostředí.  

Nový občanský zákoník vychází z faktu, že přirozená svoboda člověka má přednost 

před státem v tom smyslu, že stát není tvůrcem svobody člověka, ale jejím ochráncem a 

akcentuje v něm tedy skutečnost, že první hodnotou právního státu je svobodný člověk 

a ochrana jeho přirozených práv, což je v naprostém souladu s rozhodovací praxí soudů 

a s ustálenou judikaturou Ústavního soudu.  

Nově je formulována zásada svobody rozhodnutí člověka žít podle svého, která 

reflektuje základní soukromoprávní princip zakládající povinnost ostatních takové 

právo jednotlivce respektovat. 

Nová právní úprava přináší další široký okruh práv a povinností vyplývajících ze širšího 

pojetí chápání termínu integrity člověka o i od těla oddělené části. Mám za to, že v této 

oblasti bude aplikovatelná judikatura týkající se aktuálních zdravotnických předpisů a 

příslušných mezinárodních smluv. Začlenění konkrétního paragrafového textu do 

nového občanského zákoníku dle mého názoru totiž nevylučuje aplikaci judikatury 

vztahující se k zákonu o zdravotních službách, případně v minulosti platném zákoně o 

zdraví lidu, v jednotlivých konkrétních oblastech. 

Je nezbytné zdůraznit, že všechna osobnostní práva mají svůj ústavní základ, jak je 

vyloženo v kapitole II. Není tedy podstatné, ve kterém podústavním předpise je jejich 

ochrana upravena.  

Osobně mám za to, že může dojít k mírnému potlačení ochrany, resp. významu práva na 

jméno ve shora popsaném testu proporcionality, které nově zákonodárce vyjmul 

z osobnostních práv chráněných občanským zákoníkem. Toto vyjmutí totiž není zcela 

samoúčelné, ale vychází z pojetí, že právo na jméno není právem přirozeným, ale 

právem statusovým. Judikatura dotýkající se ochrany práva na jméno však zůstane 

aplikovatelná za situace, kdy porušením práva na jméno dojde i do zásahu některého 

z dalších statků, kterými jsou vážnost, čest a soukromí (občanská čest, lidská důstojnost 

a soukromí). Lze si jen se značnými obtížemi představit situaci, že by došlo k porušení 

práva na jméno bez toho, aby zároveň nebylo porušeno i některé z těchto jmenovaných 
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práv. Nelze ovšem opominout skutečnost, že ochrana práva na jméno byla rozšířena 

tím, že byla rozšířena aktivní legitimace na ochranu jména poškozovaného i na blízké 

příbuzné. 

Nový občanský zákoník i nadále poskytuje osobě, do jejíhož práva bylo zasaženo, 

domáhat se upuštění od neoprávněných zásahů a odstranění následků takových zásahů. 

V souladu s tím lze uzavřít, že u těchto dvou institutů ochrany lze i nadále vycházet ze 

současné judikatury. Zásadní rozdíl nové úpravy však spočívá v tom, že je uplatnění 

těchto prostředků formulováno alternativně. Osobně toto pojetí nepovažuji za šťastné. 

Striktním výkladem ustanovení § 82 nového občanského zákoníku lze totiž dojít 

k závěru, že lze podat buď negatorní, nebo odstraňovací žalobu, ale že nelze obě podat 

současně. Tímto výkladem by však došlo k omezení ochrany osoby, jejíž osobnostní 

právo bylo porušeno, což by bylo v rozporu s celou myšlenkou její co nejsilnější 

ochrany.  

Klaním se tedy k názoru, že soudní praxe dovodí, resp. že by měla dovodit možnost 

domáhat se současně obou těchto prostředků ochrany. 

Došlo k opuštění rozlišování forem přiměřeného zadostiučinění, a to satisfakce 

nemajetkové v podobě morálního plnění či satisfakce majetkové v podobě peněžitého 

plnění, kdy tato měla nastupovat teprve, pokud se satisfakce nemajetková jevila jako 

nedostačující. 

Tento obrat má dle mého názoru za následek, že se i nadále bude možno domáhat obou 

forem zadostiučinění, avšak bez jejich vzájemného podmínění, tedy že bude možno 

relutární náhradu v odůvodněných případech žádat přímo bez předchozího požadavku 

na satisfakci nemajetkovou. 

Úprava náhrady škody plynoucí z porušení osobnostního práva byla nově zařazena 

k ostatním ustanovením o formách náhrady újmy na osobnostních právech, přičemž 

zákonodárce nově přesněji vymezuje okolnosti nutné k zohlednění při výpočtu výše 

přiměřeného zadostiučinění, na rozdíl od aktuální právní úpravy, ve které je zohledněno 

pouze kritérium závažnosti újmy a okolnosti, za níž k porušení práva došlo.  

Nově tedy ztratí na významu veškerá judikatura týkající se náhrady škody způsobené na 

životě a zdraví v rozsahu § 444 odst. 2 a 3 současného občanského zákoníku, jakož i 

judikatura týkající se vztahu tohoto odškodnění k zadostiučinění dle ustanovení § 13 

současného občanského zákoníku. 

V novém občanském zákoníku jsou dále mezi nemajetkové újmy výslovně zařazeny 

duševní útrapy. Ohledně obsahu a významu této újmy doposud žádná judikatura 

neexistuje a bude muset dojít k jejímu vytvoření.  
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Mám za to, že jedním z vážných problémů pro rozhodovací praxi, který nový občanský 

zákoník přináší, je skutečnost, že ačkoliv v mnoha směrech čerpá ze současného práva, 

volí, byť s odkazem na historickou kontinuitu, zcela odlišné formulační a 

terminologické termíny. Dle jeho autorů se nový občanský zákoník vrací ke klasické 

české právní terminologii, od níž se občanské zákoníky z r. 1950 a 1964 postupně 

odvrátily. Vzhledem k tomu, že soudní praxe je takřka padesát let vytvářena pro 

terminologii občanského zákoníku z roku 1964, dojde dle mého názoru k mimořádné 

zátěži pro soudní praxi. 

Obecně totiž dojde k velmi ztížené použitelnosti judikatury a literatury i v otázkách, 

které nový občanský zákoník vůbec nemá řešit odlišně. 
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Summary 

 

On 1 January 2014 will come into effect the new Civil Code. The authors of it argue 

that it responds to the need for changes in private law, because the current Civil Code 

was adopted in 1964 and reportedly is therefore based on ratios of 60's and then views 

on private law. This caused one of the biggest shortcomings of this Code, the 

fragmentation of the rules of civil relations in different pieces of legislation and its 

binding with the ideology of the period in which they originated. 

In addition to current and new Civil Code I am even touching other legal regulations in 

this work. Not only those that are associated with both Codes and that are intertwined 

and complementary to them, because contents regulation of the substantive law, but 

according to fact that this work depicts the applicability of case law in the area of 

personal rights, but in particular the rules of procedure. 

The new Civil Code is based on the fact that natural human freedom takes precedence 

over the state, in the sense that the state is not the creator of human freedom, but her 

protector. The new Civil code accentuates it, the fact that the first value of the rule of 

law is a free man and protection of natural rights, which is fully in line with the 

jurisprudence of the Court and the case-law of the Constitutional Court of Czech 

Republich. 

Newly is formulated the principle of free decision of man to live according to his will, 

which reflects the basic principle of private law obligating to respect others  this 

individual right. 

It will continue to be able to be applied to the case-law relating to personal rights, their 

position in the legal system and their significance, however, is to suppress the 

importance of case law, which concerns claims arising from violations of personal 

rights. The new issue is resolved lapse of claims arising from violations of personal 

rights. 

According to this fact, a change of case law in this area is neccesary as well. The second 

part of this work is focused on procedural rules and their changes. 

Along with the effect of the new Civil Code is also planned to amend the relevant 

procedural rules. For deciding on the moral rights and any claim arising from them are 

newly in the first instance of the County Courts.  
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Abstrakt 

 

Dne 1. ledna 2014 nabyde účinnosti nový občanský zákoník. V něm jsou novým 

způsobem rozšířeny práva a povinnosti vztahující se k osobnostním právům člověka.  Je 

rozšířen počet chráněných práv a dochází ke změně instrumentů jejich ochrany. 

S ohledem na tuto skutečnost dojde ke změně judikatury v předmětné oblasti. Nadále 

bude moci být aplikována judikatura týkající se osobnostních práv, jejich umístění v 

právním řádu a jejich významu, nicméně dojde k potlačení významu judikatury, která se 

dotýká nároků vyplývajících z porušení těchto osobnostních práv. Nově je vyřešena 

otázka promlčitelnosti nároků vyplývajících z porušení osobnostních práv. 

Spolu s účinností nového občanského zákoníku je plánovaná i změna příslušných 

procesních předpisů.  Pro rozhodování o osobnostních právech a všech nároků z nich 

vyplývajících budou nově v prvním stupni příslušné Krajské soudy 

 

Abstract 

 

On 1 January 2014 will come into effect the new Civil Code. In it are a new way of 

extending the rights and obligations relating to personality rights of man. It expanded 

the number of protected rights and a change instruments for their protection. According 

to this fact, a change of case law in this area is neccesary as well. It will continue to be 

able to be applied to the case-law relating to personal rights, their position in the legal 

system and their significance, however, is to suppress the importance of case law, which 

concerns claims arising from violations of personal rights. The new issue is resolved 

lapse of claims arising from violations of personal rights. 

Along with the effect of the new Civil Code is also planned to amend the relevant 

procedural rules. For deciding on the moral rights and any claim arising from them are 

newly in the first instance of the County Courts  
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