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ÚVOD 

 

Je objektivní skutečností, že při jakékoli lidské činnosti, při působení přírodních 

a jiných sil, je možné uvažovat o případné negativní změně objektů, na které působí 

rozličné vlivy. Tuto negativní změnu může majitel negativně změněného objektu 

označit jako škodu. Škoda pak bude představovat určitelnou újmu či ztrátu, kterou lze 

vyjádřit jako hodnotu, o níž se snížila hodnota negativně změněné věci. Právě onen 

rozdíl mezi stavem, kdy věc nebyla negativně postižena, a stavem, kdy věc již je 

negativně postižena, můžeme označit jako škodu.  

 Škoda neboli negativní újma, která objektivně vznikla, by měla být v ideálním 

případě škůdcem kompenzována, aby se majiteli poškozené věci, dostalo přiměřeného 

zadostiučinění, čili aby za to, že jeho věc je po způsobení škody méně kvalitní či hůře 

použitelná, se mu dostalo ekvivalentního plnění, které odpovídá způsobené škodě. 

Obdobně tomu samozřejmě bude i v případě škody na zdraví, kdy poškozený bude mít 

nárok na plnění, kterým bude kompenzována újma na zdraví v jejích rozličných 

podobách. Tento mechanismus, poskytující záruky náhrady vzniklých škod, které 

vznikly buď protiprávním jednání, takzvaně contra legem, nebo objektivním 

protiprávním stavem, má soukromoprávní charakter. Z této skutečnosti se podává, že 

právní úprava odpovědnosti za škodu a náhrady škody, bude mít převážně civilně právní 

charakter. Základním právním předpisem v oblasti odpovědnosti za škodu a náhrady 

škody je tak zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů. 

 Škoda jako taková potkala zcela určitě každého člověka, s trochou nadsázky lze 

říci, že každého člověka bez výjimky. Škoda je jednoduše neodmyslitelnou a 

neoddělitelnou součástí lidského života, a pokud škoda skutečně nastane, je potřeba se 

s ní vypořádat, a to jak v rovině osobní, tak v rovině právní. Náhrada existující škody a 

její vymáhání patří k poměrně obtížným právním agendám. Pokud tedy škoda vznikne a 

poškozený je odhodlán se dovolat svých práv na náhradu škody, přichází většinou ke 

slovu advokátský stav. Náhrada škody je však jako snad žádný jiný obor práva velmi 

problematický co se týče předkládání důkazních prostředků a vlastního dokazování. 

Dospěje-li celá věc až do stádia předložení soudnímu orgánu, pak při následném 

projednávání náhrady škody a uplatňování relevantních důkazních prostředků, jeto 

právě žalobce čili poškozený, kdo je nucen prokazovat existenci škody, její celkovou 
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výši, protiprávní jednání žalovaného čili škůdce a příčinnou souvislost mezi 

protiprávním jednáním škůdce a vznikem škody.  

 Aby se poškozený domohl svých práv a dostalo se mu řádné náhrady vzniklé 

škody, je třeba v žalobním návrhu dostatečně přesně specifikovat všechny okolnosti, 

které se týkají vzniklé škody. Je velmi vhodné, aby žalobce respektive jeho právní 

zástupce měl výborné znalosti v oboru práva, protože je třeba postavit najisto, že 

jednání škůdce, kterým byla způsobena škoda, se dá skutečně klasifikovat jako jednání 

contra legem. Pokud by tomu hypoteticky tak nebylo, žaloba na náhradu škody se 

nemůže setkat s úspěchem. 

 Ve většině případů se lidé setkávají se škodou, která vznikne na věcech, k nimž 

jim svědčí vlastnické právo. V takovém případě hovoříme o škodě věcné a tato nás 

může potkat takměř kdykoli. Ať už člověka potká například dopravní nehoda, při níž 

vznikne na automobilu věcná škoda, či mu na tento zaparkovaný automobil spadne 

roztátý sníh ze střechy domu, nebo dojde k poškození k jakékoli movité či nemovité 

věci nezodpovědným chováním, stále se jedná o věcnou škodu, kterou lze poměrně 

snadno kompenzovat, a to většinou penězi. Pokud však dojde ke škodě osobní, která se 

může projevit například zraněním či smrtí člověka, nároky z této škody vzcházející 

mohou mít rozmanitou podobu. Finanční kompenzace je sice v ten okamžik asi to 

poslední, na co pozůstalí poškození myslí, nicméně je objektivní skutečností, že i tato 

škoda se nahrazuje. 

 Pokud hovoříme o náhradě škody jako institutu soukromého práva, pak je 

nezbytné připomenout, že tento institut, jakož i mnohé další instituty, respektive celé 

soukromé právo, doznalo nebývalou a masivní změnu. Řeč je samozřejmě o novém 

občanském zákoníku čili zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o zákoník, 

který způsobí rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva v ČR. Současný účinný 

občanský zákoník byl vydán v roce 1964, a to navíc v době kdy celospolečenská situace 

soukromému právu příliš nepřála. Tento zákoník byl mnohokrát novelizován, avšak i 

tak svou koncepcí nevyhovoval současným poměrům a potřebám. Rekodifikace tak byla 

jedinou možnou cestou, jak se oprostit od koncepčně zastaralého kodexu a započít tak 

novou éru soukromého práva v České republice. 

 Aby bylo postaveno na roveň, co se skutečně skrývá za pojmem „Náhrada škody 

v občanském právu“, bude tato práce obsahovat elementární instituty tohoto právního 
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oboru, jejich popis a vysvětlení, za současného kontrastování platné právní úpravy a 

soudní judikatury. S ohledem na skutečnost, že v platnost vešel Nový občanský 

zákoník, bude cílem této práce také porovnání, alespoň v obrysech, stávající a nové 

právní úpravy náhrady škody. Lze s jistotou tvrdit, že téma náhrady škody je natolik 

rozsáhlé, že by svým rozsahem postačilo na zpracování mnoha a mnoha odborných 

prací či jiných elaborátů. Budiž tato diplomová práce jednou z nich. 

 Manuskript této diplomové práce byl uzavřen ke dni 30.10.2012 a diplomová 

práce je vypracována podle právního stavu k témuž dni. 
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I. KAPITOLA – O NÁHRAD Ě ŠKODY V OBECNÉ 

ROVINĚ 

 

1. DÍL - Funkce náhrady škody 

  

Obecně lze říci, že institut náhrady škody má nezastupitelnou úlohu v oblasti 

soukromého práva. Aby institut náhrady škody mohl v praxi fungovat, je třeba vzít do 

úvahy základní zásady či obecné právní postuláty, na jejichž základě bude celý koncept 

náhrady škody fungovat. Institut náhrady škody je důležitý především v tom, že se snaží 

naplnit vlastní smysl civilně právní regulace společenských vztahů, tj. jde především o 

dosažení, udržení a obnovení rovnováhy právních vztahů1. 

 Existence institutu náhrady škody především slouží k tomu, aby ke vzniku škody 

pokud možno vůbec nedošlo. Důvod je zcela zřejmý, protože je jistě mnohem 

přiléhavější, když škoda nevznikne a škůdce tak nebude povinován k náhradě vzniklé 

škody či v uvedení v předešlý stav. Prevence vzniku škod je tedy tím hlavní cílem, který 

se snaží současná práva úprava naplnit. Bylo by bláhovou představou, pokud by se 

člověk vždy choval v souladu s prevenčním principem, a proto právní úprava náhrady 

škody s tímto počítá. Pokud tedy škoda vznikne, je třeba dále postupovat za použití 

navazujících právních principů, tj. reparačního a satisfakčního principu. Hovoříme-li o 

náhradě škody, nelze nevzpomenout ještě čtvrté funkce, a to funkce represivní. 

Represivní funkce však v civilním právu hraje skutečně doplňkovou roli a důraz je 

kladen především na výše uvedené funkce. Represivní funkce tak zůstává doménou 

především trestního práva. 

 

1.1. Preventivní funkce 

 

Jak bylo výše uvedeno, preventivní funkce náhrady škody je alfou a omegou 

tohoto celého právního institutu. Výklad o preventivní funkci však nelze omezit pouze 

pro oblast občanského práva, neboť zásada prevence jako právní princip má mnohem 

větší dosah. Lze s jistotou tvrdit, že zásada prevence má toliko soukromoprávní rozměr, 

                                                           
1  srov. Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 
2008 (s. 770) 
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to znamená, že na základě této zásady jsou konstruovány i jiné soukromoprávní 

předpisy. Typickým příkladem zákona, ve kterém je znatelné použití prevenčního 

principu, je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Není to však jediný zákon, kde je zohledněn prevenční princip. Například zákoník práce 

tj. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 

248 a § 249 stanoví zaměstnavateli povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě 

na zdraví či majetku zaměstnanců. Prevenční povinnost se však vyskytuje nejen 

v obecných právních úpravách, ale tuto zásadu je možno pozorovat i v ryze speciálních 

právních úpravách. Například zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v ustanovení § 7 

odst. 1 písm. a) povinnost účastníka silničního provozu chovat se tak, aby žádným 

způsobem neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.  

 Z výše uvedeného se tak jednoznačně podává, že zásada prevence či preventivní 

princip je obsažen v rozličných soukromoprávních právních předpisech, ať už obecných 

či speciálních. O preventivním principu proto lze hovořit jako o obecném 

soukromoprávním principu. 

 

1.1.1. Generální prevenční povinnost 

 

 Generální prevenční povinnost je v těch nejobecnějších obrysech vyjádřena 

ustanovením § 3 odst. 1 OZ, které stanoví, že: „Výkon práv a povinností vyplývajících 

z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a 

oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“ Je tedy zřejmé, že 

žádoucím chováním bude chování secundum et intra legem, neboť pouze tak nedojde 

k zásahu do práv a oprávněných zájmů. Požadavek dobrých mravů, tj. bona fides, jako 

soukromoprávní princip dále podporuje preventivní povinnost. V této souvislosti bude 

jistě vhodné zmínit právní princip neminem laedere, na jehož základě by nikdo neměl 

škodit jinému.  

 Ustanovení § 3 odst. 2 OZ, stanoví povinnost fyzických a právnický osob, 

státních orgánů a orgánů místní samosprávy, počínat si tak, aby nedocházelo 

k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů. Tímto ustanovením, 

konkrétně slovním spojením „aby nedocházelo k ohrožování a porušování“ je taktéž 
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vyjádřen princip prevence. Fyzické i právnické osoby se proto musí chovat tak, aby 

svou činností vůbec nezavdaly vzniku možnosti vzniku škody. 

 Ustanovení § 3 OZ je velmi úzce spojeno s ustanovením § 415 OZ, které stanoví 

povinnost každého počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí. Z tohoto ustanovení je možné vyvodit, že se ukládá 

povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. „Má se tím na mysli jednak 

právní povinnost každého chovat se tak, aby škoda nevznikla jemu, jednak i tak, aby 

škoda nevznikla jinému“2 

Obecně lze říci, že aby každá fyzická i právnická osoba naplnila smysl ustanovení § 415 

OZ, „musí dodržovat nejen povinnosti uložené právními předpisy a povinnosti převzaté 

smluvně, ale počínat si natolik obezřetně, aby jednáním či opomenutím nevznikla škoda 

jiným ani jemu samému.“3 

 Ustanovení § 415 OZ však nelze vykládat absolutně. Je právně i fakticky 

nemožné, aby se fyzické a právnické osoby chovaly za každé situace tak, že budou 

posuzovat každé předpokládané riziko vzniku škody. Z tohoto důvodu je nutné 

zaujmout rozumný pohled na celou věc a požadovat udržení alespoň minimální 

pozornosti, kterou lze v dané situaci, místě a čase požadovat k odvrácení vzniku škody. 

V této souvislosti zastává významnou roli soud, který při posuzování konkrétního 

případu musí vzít na vědomí všechny skutkové okolnosti, aby hodnověrně určil, zda 

škůdce konal či nekonal v duchu prevenční povinnosti. Podobný názor uvedl Nejvyšší 

soud ČR v rozsudku ze dne 25.02.2003, sp. zn. 25 Cdo 618/2001, když uvedl, že:: 

„Podle § 415 OZ je každý povinen zachovávat vždy takový stupeň pozornosti, který lze 

po něm vhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který – 

objektivně posuzováno – je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku 

škod na životě, zdraví či majetku; uvedené ustanovení však neukládá povinnost 

předvídat každý v budoucnu možný vznik škody“4 

 

 

 

                                                           
2 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
(s. 777) 
3 Švestka, J.; Jehlička, Škárová, M., Spáčil, J.; a kol., Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2006 (s. 696) 
4 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.02.2003, sp. zn. 25 Cdo 618/2001 
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1.1.2. Speciální prevenční povinnost 

 

 V tomto případě se již kriteria speciální prevenční povinnosti začínají více 

konkretizovat, a to především tak, že na rozdíl od generální prevenční povinnosti zde 

dochází ke konkretizaci v subjektu. Jinými slovy řečeno, nejedná se již o blíže 

nespecifikovaný počet osob, ale již o konkrétní osobu, která přímo čelí hrozbě vzniku 

škody. Speciální prevenční povinnost je zakotvena v ustanovení § 417 OZ. Při bližším 

studiu tohoto ustanovení lze zjistit, že zohledňuje dvě situace, které mohou nastat.  

 Ustanovení § 417 odst. 1 OZ stanoví, že:„Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu 

odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení“. Jedná se tedy o 

povinnost nejen k odvrácení škody, ale i o povinnost jednat tak, aby již vzniknuvší 

škoda byla zmírněna v co možná největším rozsahu. Je však nutné zdůraznit, že 

oprávnění k jednání vedoucímu ke zmírnění hrozící škody nelze vykládat absolutně. 

Jednající subjekt je oprávněn jednat pouze takovým způsobem, který je přiměřený 

relevantním okolnostem hrozící škody5. Takové jednání by nemělo mít excesivní 

charakter, čili tímto jednáním by neměla být způsobena škoda většího rozsahu, než jaká 

ve skutečnosti hrozila. Při posuzování přiměřenosti, což činí nejčastěji soud při svém 

rozhodování, je potřebné vzít do úvahy několik faktorů, které modifikují přiměřenost 

jednání. Mezi tyto faktory patří především druh a míra intenzity ohrožení, dále je třeba 

posoudit hrozící škodu a ohrožený subjekt. Jednající subjekt, čili ten kdo ve skutečnosti 

odvracel hrozící škodu, má za podmínek uvedených v ustanovení § 419 OZ, právo na 

náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou utrpěl při odvracení 

hrozící škody. Taková náhrada škoda je však limitována a lze ji požadovat maximálně 

v rozsahu škody, která byla odvrácena. 

 Ustanovení § 417 odst. 2 OZ přiznává subjektu, jenž čelí vážnému ohrožení 

svých práv, možnost žádat soud, aby kvalifikovaně zasáhl a uložil ohrožovateli 

povinnost učinit vhodná opatření k odvrácení hrozící škody. Takové opatření může mít 

pasivní charakter, tj. ohrožovatel bude mít povinnost zdržet se (omittere)určité činnosti, 

či aktivní charakter, kdy ohrožovatel bude povinen vykonat (facere) určitou činnost, 

                                                           
5 Švestka, J.; Jehlička, Škárová, M., Spáčil, J.; a kol., Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2006 (s. 700) 
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která bude směřovat k odvrácení škody6. Na tomto místě je třeba připomenout, že soud 

může uložit ohrožovateli povinnost jednat pouze za předpokladu, že vznik škody 

objektivně hrozí. Pokud škoda již nastala, nemůže soud uložit povinnost podle 

ustanovení § 417 OZ, ale například podle § 126 OZ, kdy má vlastník právo na ochranu 

proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje7.    

 Posouzení, zda se jedná o hrozící škodu nebo již vzniklou škodu, je obtížné, 

protože pokud bychom si představili obě skutečnosti na časové ose jejich vzniku, bylo 

by zřejmé, že hranice mezi nimi je tenká. To se pak projeví například v tom, že žaloba 

na ochranu vlastnického práva podaná na základě ustanovení § 126 OZ (viz. výše) 

nebude úspěšná, protože škoda pouze hrozí, čili objektivně neexistuje. Podobně 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 02.04.2011, sp. zn. 22 Cdo 1599/99, kde bylo 

judikováno, že: „ Domáhá-li se žalobce, aby soud žalovanému uložil povinnost provést 

určité opatření, neboť žalobci hrozí závažná škoda, jde o žalobu podle § 417 odst. 2 OZ, 

nikoli o vlastnickou žalobu podle § 126 odst. 1 OZ“8 

 Jednou z dalších podmínek, které jsou nutné pro aplikaci ustanovení § 417 odst. 

2 OZ, je ta, že „ohrožení musí být co do hrozícího následku reálné a vážné, nemusí být 

však bezprostřední“9. Shodně s tímto názorem rozhodoval Nejvyšší soud ČR v již 

zmiňovaném rozhodnutí ze dne 02.04.2001, sp. zn. 22 Cdo 1599/99, kde bylo 

judikováno, že: „ Podmínkou pro aplikaci § 417 odst. 2 OZ je vážné ohrožení žalobce 

anebo jeho majetku; není nutné, aby hrozilo nebezpečí bezprostředního vzniku škody; 

postačí, že v důsledku vážného ohrožení vznikne škoda v budoucnosti“ 10 

 Hovoříme-li o ustanovení § 417 odst. 2 OZ, je vhodné taktéž vzpomenout 

ustanovení § 127 odst. 1 OZ a jejich vzájemného vztahu. Ustanovení § 417 OZ stanoví 

povinnost vlastníka věci zdržet se všeho, čímž by nad míru přiměřenou poměrům 

obtěžoval jiného nebo čímž by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Ze znění tohoto 

ustanovení je patrné, že se jedná o prevenční povinnost vlastníka věci. Otázkou 

vzájemného vztahu se zabýval ve svém rozhodovací praxi Nejvyšší soud ČR v rozsudku 

                                                           
6 Švestka, J.; Jehlička, Škárová, M., Spáčil, J.; a kol., Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2006 (s. 700) 
7 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
(s. 781) 
8Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 02.04.2011, sp. zn. 22 Cdo 1599/99 
9 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 
2008,(s. 782) 
10Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 02.04.2011, sp. zn. 22 Cdo 1599/99 
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ze dne 11.05.2005, sp. zn. 22 Cdo 1733/2004, když uvedl, že: „Podle dovolacího soudu 

jde o vztah speciálního předpisu (§ 127 odst. 1 ObčZ) k předpisu obecnému (§ 417 odst. 

2 ObčZ), a to potud, pokud obě normy umožňují oprávněné (dotčené) osobě, domáhat se 

na druhé osobě, aby se zdržela vážně ohrožující činnosti.Jsou-li tedy naplněny 

předpoklady ustanovení § 127 odst. 1 ObčZ o ochraně před vážným ohrožením výkonu 

vlastnických práv a žalobce se domáhá, aby se žalovaný zdržel ohrožující činnosti, je 

třeba postupovat podle tohoto ustanovení; ustanovení § 417 odst. 2 ObčZ se v tomto 

případě nepoužije.“11 

 

1.1.3. Preventivní funkce v Novém občanském zákoníku 

 

 Nová úprava občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

účinný od 1.1.2014) zohledňuje preventivní funkci náhrady škody v hlavě III., která je 

nazvána Závazky z deliktů, v Dílu 1nazvaném Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, 

v oddílu 1, v § 2900 až § 2903.12 

 Ustanovení § 2900 NOZ stanoví, že: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo 

zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby 

nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“. Na 

první pohled je zřejmé, že nová právní úprava používá odlišnou terminologii, než právní 

úprava stávající, což se projevuje mimo jiné tím, že používá nejen termín „škoda“, ale 

také termín „újma“. Obecně lze říci, že smysl ustanovení § 2900 NOZ kopíruje smysl 

ustanovení § 415 OZ, jinými slovy § 2900 NOZ je založen na generálním prevenčním 

principu. Zajímavostí ovšem je, že došlo ke změně oblastí, které jsou potenciálně 

ohrožené možností vzniku škody. Zatímco OZ předpokládal možnost vzniku škody na 

zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí, v NOZ je situace jiná, neboť 

možnost vzniku škody na přírodě a životním prostředí se již nezmiňuje, naopak jako 

nový institut zavádí ochranu svobody. 

 NOZ však také zavádí nový institut v oblasti prevence vzniku škodu. Je jím 

informační povinnost, kterou má osoba, která porušila právní povinnost, nebo může a 

má vědět, že ji poruší. Pokud osoba působící škodu splní svoji informační povinnost, 

nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit. Institut 
                                                           
11 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.05.2005, sp. zn. 22 Cdo 1733/2004 
12 Sbírka zákonů České republiky, ročník 2012, částka 33 
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informační povinnosti je stanoven § 2902 NOZ, a lze ho hodnotit jako liberační 

ustanovení, protože dojde k rozložení odpovědnosti za vznik škody mezi škůdce a 

poškozeného, což poškozeného staví do méně výhodné pozice, neboť zatím není zcela 

jasné, jaké náležitosti bude mít informační povinnost škůdce. Odpověď na tuto otázku 

přinese především soudní praxe při rozhodování konkrétních sporů. 

 

1.2. Reparační funkce 

 

 Pokud nastane situace, že preventivní funkce náhrady škody se mine účinkem, tj. 

škůdce i přes vědomí následků své činnosti škodu skutečně způsobí, je třeba 

poskytnout,   „v plném souladu se zásadami neminem laedere a vyrovnávací 

spravedlností, plnou náhradu škodlivých následků na porušených občanskoprávních – 

ať osobních či majetkových vztazích,a tak jim poskytnout účinnou, tj. spravedlivou a 

zároveň urychleně poskytnutou právní ochranu“13. 

 Výše zmíněnou náhradou je škůdce povinen nahradit celou vzniklou škodu, 

která vznikla poškozenému. Škoda musí být zcela reparována, a to buď poskytnutím 

odpovídající peněžní sumy, kterou bude kompenzována vzniklá škoda, nebo uvedením 

v předešlý stav. Uvedení v předešlý stav, neboli takzvané restitutio in integrum, je 

forma náhrady škody, kterou se vyrovná rozdíl mezi stavem, kdy byl objekt nepoškozen 

a stavem, kdy byl objekt poškozen. 

 

1.3. Satisfakční funkce 

 

 Nastane-li situace, že škůdce způsobí škodu, avšak tato škoda má imateriální 

charakter, nebude tato škoda hrazena reparačně, nýbrž satisfakčně. Důvodem této 

odlišnosti je fakt, že imateriální či nemajetkovou újmu nelze nahradit uvedením 

v předešlý stav. Takový postup je z povahy věci vyloučen. Satisfakce pro poškozeného 

proto bude mít výhradně peněžitou podobu. Satisfakce přichází do úvahy v případě 

vzniku újmy na zdraví a poskytuje se jednorázová náhrada za vytrpěnou bolest a 

náhrada ztížení společenského uplatnění. Taková náhrada se poskytuje na základě 

ustanovení § 444 odst. 1, 2 OZ, když současně § 444 odst. 3 OZ stanoví povinnost 
                                                           
13 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, 
a.s. 2005, (s. 416,417) 
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jednorázového odškodnění za smrt blízké osoby. Třetí odstavec zmiňovaného 

ustanovení byl do OZ vložen dodatečně novelou OZ zákonem č. 47/2004 Sb. s účinností 

od 1.5.2004.  

 Zajímavostí zůstává, že velká část odborné veřejnosti zastávala názor, že 

uplatněním nároku na náhradu imateriální újmy podle ustanovení § 444 odst. 3 odpadá 

možnost uplatnit ten samý nárok podle § 13 OZ, čili žalobou na ochranu osobnosti14. 

Tento názor byl však rozhodovací činností Ústavní soudu ČR již vyvrácen, když 

v nálezu ze dne 04.05.2005Pl. ÚS 16/04, který se zabýval otázkou vztahu ustanovení § 

444 odst. 3 a § 13 OZ, vyslovil názor, že: „tato úprava neumožňuje svojí 

nejednoznačností žádný prostor pro odlišný výklad. Je však natolik paušální, že ji nelze 

považovat za vyčerpávající řešení daného problému. Proto nevylučuje, pokud 

jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních 

právech, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu 

osobnosti.15“ 

 

2. DÍL – Subjekty 

 

 Hovoříme-li o odpovědnosti za škodu, respektive o náhradě škody, je třeba 

s určitostí stanovit, kdo je schopen jednat tak, že následkem takového jednání bude 

způsobena škoda. Ten, kdo způsobí škodu, se označuje jako subjekt odpovědnosti za 

škodu, přičemž takovým subjektem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, za 

předpokladu splnění všech zákonných předpokladů a požadavků. Nejen tyto subjekty 

však mohou způsobit škodu, proto je nutné vzít do úvahy i stát, protože z dikce 

ustanovení § 21 OZ vyplývá, že pokud je stát účastníkem občanskoprávních vztahů, 

vystupuje jako právnická osoba. Aby byl výčet subjektů kompletní, je třeba do něj 

zahrnout taktéž územní samosprávné celky, protože tyto vystupují v přenesené, a někdy 

i v samostatné působnosti, jako nositelé veřejné moci a v případě přenesené působnosti 

jako vykonavatelé státní správy, proto musí odpovídat za způsobenou škodu16. 

                                                           
14 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
(s. 997) 
15 Nález Ústavního soudu ze dne 04.05.2005Pl. ÚS 16/04 
16 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, 
a.s. 2005, (s. 467 
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Odpovědnost státu, respektive územního samosprávného celku, je upravena zákonem 

č.82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.1. Fyzické osoby 

 

 Jak již bylo výše řečeno, fyzická osoba musí být způsobilá k zaviněnému 

protiprávnímu úkonu, tj. musí mít deliktní způsobilost. Podmínky vzniku deliktní 

způsobilosti fyzických osob můžeme stanovit na základě ustanovení § 422 odst. 1 věta 

první OZ, který stanoví, že: „Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, 

odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho 

následky“ Logickým argumentem a contrario lze dojít k závěru, že za způsobenou 

škodu odpovídá zletilý a ten, kdo není postižen duševní chorobou. 

 Zletilost fyzické osoby se považuje za pozitivní předpoklad17vzniku deliktní 

způsobilosti. Fyzická osoba nabývá zletilost dosažením 18 roku života, v odůvodněných 

případech, po předchozím souhlasu soudu, 16 rokem života, pokud dochází k uzavření 

manželství, a to i neplatného. Pokud by hypoteticky bylo prohlášeno manželství za 

neplatné, deliktní způsobilost bude trvat bez ohledu na tuto skutečnost, protože 

„zletilosti se uzavřením manželství nabývá jednou pro vždy“18. 

 Negativním předpokladem19vzniku deliktní způsobilosti fyzické osoby je 

absence postižení duševní chorobou, která může mít charakter přechodné i nepřechodné 

duševní choroby, a zároveň tato duševní choroba nezpůsobuje omezení rozumové 

psychické způsobilosti, tj. intelektuální, rozeznávací a předvídací způsobilosti, a volní 

psychické způsobilosti tj. ovládací a určovací způsobilosti. 

 Z uvedeného se podává, že občanské právo vychází ze zásady, že „zletilá a 

zároveň duševní chorobou nepostižená fyzická osoba je schopna rozumově posoudit a 

zhodnotit situaci, ve které se nachází, a důsledku toho z řady nabízejících se variant 

                                                           
17 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, WoltersKluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
421) 
18 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008 
(s. 83) 
19 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, WoltersKluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
421) 
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chování se svobodně rozhodnout pro tu, která je v souladu s právem, a naopak 

odmítnout tu, která je s právem v rozporu“.20 

 Ovšem i nezletilá osoba, respektive osoba postižená duševní chorobou, jak bylo 

již výše uvedeno, odpovídá za způsobenou škodu, za předpokladu, že je schopna 

posoudit následky svého jednání a ovládat své chování v době způsobení škody. 

V takovém případě hovoříme o takzvané omezené způsobilosti k zavinění fyzické 

osoby21. Je však třeba se zmínit o tom, zda schopnost nezletilých ovládnout své jednání 

a posoudit následky takového jednání se posuzuje objektivně či subjektivně. Odborná 

literatura není v tomto ohledu jednotná, nicméně v současné době převládá subjektivní 

pojetí, které se jeví, s odkazem na ustanovení § 422 odst. 1 OZ, správnějším22. Při 

objektivním posouzení hodnotíme deliktní způsobilost pouze s ohledem na věk 

nezletilce, kdežto při subjektivním posouzení bereme do úvahy také konkrétní 

skutečnosti, jako například vzdělání, zkušenosti, rodinné zázemí apod.23 

 Obecně však platí, že nezletilý, respektive osoba stižená duševní poruchou, 

odpovídá za způsobenou škodu, pokud je schopna ovládnout své jednání a posoudit 

následky takového jednání. Dlužno podotknout, že osoba, která je povinna dohlížet na 

nezletilce či osobu stiženou duševní chorobou, což bude nejčastěji rodič nebo 

opatrovník, odpovídá solidárně (in solidum) s nezletilcem respektive s osobou duševně 

nemocnou. Pokud však nezletilec či osoba stižená duševní poruchou způsobí škodu, a 

není schopen posoudit následky svého jednání či své jednání ovládnout, je za tuto škodu 

odpovědný ten, kdo je povinen vykonávat na takovou osobou dohled. Ustanovení § 422 

odst. 2 OZ obsahuje liberační důvod, který zprostí osobou pověřenou dohledem nad 

nezletilcem nebo osobou stiženou duševní poruchou odpovědnosti za vzniklou škodu, 

pokud prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. 

 Odlišná situace nastane, pokud se fyzická osoba uvede do stavu, kdy není 

schopna rozpoznat protiprávnost svého jednání či ovládat svoje jednání. Do tohoto 

stavu se uvede fyzická osoba z vlastní viny, a to buď úmyslně, nebo z nedbalosti. 

                                                           
20 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, WoltersKluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
421) 
21 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, WoltersKluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
422) 
22 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
(s. 831) 
23 Černý, M. Odpovědnost nezletilců za způsobenou škodu, Socialistická zákonnost, ročník 1972, č. 5,(s. 
296) 
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V běžném životě se tak stane požitím alkoholu, drog či jiných omamných látek. Velmi 

zajímavé je například posouzení, zda určitá míra alkoholu v krvi je způsobilá u fyzické 

osoby vyvolat stav, kdy tato osoba již není schopna posoudit následky svého jednání či 

své jednání ovládat. Slovy judikatury: rozhodnutí Nejvyššího soudu R 24/72 – „ten kdo 

způsobil škodu v opilosti, odpovídá za ni podle ustanovení § 423 OZ, pokud se vlastní 

vinou uvede do stavu opilosti, a to i tehdy, pokud u něj nastal těžší stav opilosti než ten, 

který odpovídá běžným reakcím lidského organismu na alkohol“24. Z tohoto rozhodnutí 

je patrné, že každý člověk je odlišný, tudíž množství alkoholu, které dokáže vstřebat 

jeden člověk, aniž by ovlivnil své rozumové či volní schopnosti, druhý člověk vstřebat 

nedokáže, a proto bude odpovědný podle ustanovení § 423 OZ.  

 Jiným případem se zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí R 27/77, kde zastal 

názor, že „v případech, kdy ke škodě došlo sice pod vlivem alkoholu, ale nešlo o stav, ve 

kterém by škůdce nebyl schopen posoudit následky svého činu a ovládnout jednání, je 

třeba postupovat podle obecných ustanovení a neaplikovat § 423 OZ“25. Z toho se 

podává, že ne každé požití alkoholu je schopné ovlivnit jednání škůdce. Je tedy zřejmé, 

že při posuzování konkrétních případů je nutné vycházet ze skutkových okolností 

případu a věnovat jim patřičnou pozornost, neboť pouze tak lze vyřešit otázku, zda 

vyvodit odpovědnost škůdce podle ustanovení § 423 OZ nebo dle ustanovení obecných. 

 

2.2. Právnické osoby 

 

 Hovoříme-li o subjektech odpovědnosti za škodu, je třeba zohlednit taktéž 

právnické osoby, neboť jedním ze základních definičních znaků právnické osoby je 

vedle právní subjektivity, vnitřní organizace a majetkové autonomie, také deliktní 

způsobilost. Je však nutné připomenout, že v případě právnické osoby hovoříme o 

osobě umělé, artificiální, a proto i z hlediska teorie fikce, jež je vedoucí teorií v našem 

právním prostředí, je třeba na „právnickou osobu nazírat jako na právně technickou 

konstrukci, kterou zákonodárce odvodil z jiných právních institutů, a jež tudíž – jako 

reálně neexistující- nemá vlastní vůli a nabývá práva i povinnosti jen zástupcem.“26 

                                                           
24 Rozhodnutí NS R 24/72 
25 Rozhodnutí NS R 27/77 
26 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
173) 
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 S ohledem na neexistenci vůle právnické osoby je třeba vyřešit problém týkající 

se zavinění, tj. subjektivního předpokladu vzniku odpovědnosti za škodu. Zaviněním se 

rozumí vnitřní, psychický stav škůdce ke svému zaviněnému úkonu, který právní 

předpisy klasifikují jako protiprávní. Vzniká tedy otázka, jak se vypořádat se 

skutečností, že by umělá osoba, nemající vlastní vůli, mohla mít psychický vztah 

k jistému úkonu. Z povahy věci je to vyloučeno. Nebylo by ovšem praktické, aby 

právnická osoba nebyla odpovědná za způsobenou škodu pouze proto, že má artificiální 

povahu a nemá vůli, neboť v současné době je velmi obvyklé, že prostřednictvím 

právnických osob dochází k takovým činnostem, které způsobují škodu, mnohokrát i 

škodu velmi závažnou.  

 Jak již bylo řečeno, právnická osoba nemá vůli a nabývá práva i povinnosti jen 

zástupcem. Z tohoto důvodu je nutné stanovit, prostřednictvím jakého subjektu – 

zástupce práva i povinnosti nabývá.Ustanovení § 20 odst. 1 OZ stanoví, že: „ Právní 

úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o 

zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem“. Z tohoto ustanovení OZ 

vyplývá, že právní úkony právnické osoby činí její statutární orgán, popřípadě jiné 

orgány. Bylo by však přepjaté, aby právní úkony právnické osoby mohli činit pouze její 

statutární orgány. V praxi by taková konstrukce působila značné problémy a prakticky 

by vyřadila právnickou osobou například z obchodních vztahů. Z tohoto důvodu stanoví 

ustanovení § 20 odst. 2 věta první OZ, že „za právnickou osobu mohou činit právní 

úkony i jíní její pracovníci či členové, pokud je to stanoveno v jejích vnitřních 

předpisech nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé“. Z dikce této 

věty je zřejmé, že se jedná alternativní ustanovení, což se podává z použité spojky nebo. 

Ustanovení § 20 odst. 2 věta druhá OZ stanoví, že: „P řekročí-li tyto osoby své 

oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen pokud se právní úkon týká 

předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý 

účastník nemohl vědět.“  Z dikce této věty je však zřejmé, že se jedná o kumulativní 

ustanovení, tj. aby právnické osobě vznikla odpovědnost za škodu, musí dojít k naplnění 

obou atributů zároveň. 

 Pokud osoby uvedené v ustanovení § 20 OZ činí právní úkony jménem 

právnické osoby a těmito právními úkony způsobí jinému škodu, má se za to, že škodu 

způsobila přímo právnická osoba a této právnické osobě je přičítána odpovědnost za 
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způsobenou škodu. Stejně jako fyzická osoba i právnická osoba se může z odpovědnosti 

za způsobenou škodu vyvinit, exkulpovat se, a to za předpokladu, prokáže-li, že 

protiprávně způsobenou škodu nezavinila. Vezmeme-li do úvahy, že právní úkony 

právnické osoby činí osoby specifikované v ustanovení § 20 OZ (viz. výše), poté při 

exkulpaci z odpovědnosti za škodu bude třeba prokázat nedostatek subjektivního 

předpokladu vzniku odpovědnosti za škodu u statutárního orgánu (§ 20 odst. 1 OZ) 

nebo zaměstnance či člena (§ 20 odst. 2 OZ), který právní úkon za právnickou osobou 

učinil.  

 Pro úplnost je jistě vhodné doplnit a porovnat okamžik nabytí deliktní 

způsobilosti právnické osoby a fyzické osoby. Zatímco fyzická osoby nabývá deliktní 

způsobilost v závislosti na věku a určitém stupni rozumové a volní vyspělosti, právnická 

osoba nabývá deliktní způsobilost okamžikem jejího vzniku. Tato skutečnost vyplývá 

zejména z artificiální povahy právnické osoby, kde úvahy ohledně věku a rozumové 

vyspělosti nemají z povahy věci v žádném případě místo. 

 

2.3. Stát 

 

 Hovoříme-li o subjektech odpovědnosti za škodu, pro úplnost je třeba zohlednit 

také stát, neboť i tento vystupuje jako subjekt právních vztahů a může logicky při své 

činnosti způsobit škody. Ustanovení § 21 OZ stanoví, že: „Pokud je účastníkem 

občanskoprávních vztahů stát, je právnickou osobou“. Pro postavení státu tedy platí 

přiměřeně právní úprava týkající se právnických osob. Postavení státu jako právnické 

osoby je však nutné korigovat s ohledem na členění práva na právo soukromé a právo 

veřejné. V občanskoprávních vztazích nevystupuje stát jako suverénní subjekt, který by 

byl v nerovném postavení s ostatními účastníky, nýbrž jako subjekt, který je v rovném 

postavení s ostatními účastníky právních vztahů. Tato konstrukce nás tak zavádí do 

oblasti soukromého práva 

 Obecně lze říci, že otázka, zda stát vystupuje jako právnická osoba, a tedy 

v režimu soukromého práva, nebo jako suverénní, mocenský subjekt, se zdá být 

problematická. „ Část právní vědy prohlašuje stát vystupující v soukromoprávních 

vztazích za právnickou osobu, část naopak chápe stát jako subjekt svého druhu, který 
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má v těchto vztazích pozici právnické osoby“27. Takový názor velmi trefně vystihuje 

problematické a nejednoznačné postavení státu jako právnické osoby. Stát, i když 

posuzovaný v občanskoprávních vztazích jako právnická osoba, nemá tak úplně rovné 

postavení s ostatními subjekty těchto vztahů, jak by se mohlo zdát s přihlédnutím 

k definici soukromého práva. V občanském zákoníku lze najít určitá ustanovení, která 

staví stát do výhodnější, a proto nerovné, pozice. Například ustanovení § 125 odst. 2 OZ 

stanoví, že: „zvláštní zákon stanoví, které věci mohou být předmětem vlastnictví pouze 

státu nebo určených právnických osob“. Nerovnost postavení se v tomto případě přímo 

nabízí a je více než zřejmá. 

 Dlužno podotknout, že i Ústavní soud České republiky v nálezu ze dne 

04.03.2004,sp. zn. III. ÚS 495/02 zastal názor, že: „I v případech, kdy stát vystupuje 

jako účastník soukromoprávního vztahu, který se řídí právními předpisy z oblasti 

soukromého práva, nelze jeho postavení bez dalšího ztotožňovat s postavením 

jednotlivce. I v takových vztazích stát nedisponuje skutečně autonomní vůlí, jeho jednání 

se musí vždy řídit zákonem, i když stát zastupují z jeho pověření jiné subjekty. Při 

posuzování pozice státu v takových vztazích nelze proto cele abstrahovat od druhé 

dimenze státu, tj. té, v níž vykonává svou hlavní funkci, tedy státní moc.“28 

 

2.4. Spoluzavinění více škůdců 

 

 Při vzniku škody je velmi častým jevem pluralita subjektů, které jsou spojeny se 

vzniklou škodou. Úkolem práva je tedy stanovit jakým způsobem dojde k obnově 

právních vztahů a v jakém poměru bude škoda nahrazena. Ustanovení § 438 odst. 1 OZ 

stanoví, že: „Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně“.  

Z tohoto ustanovení je patrné, že občanský zákoník vytváří při pluralitě subjektů model 

solidární odpovědnosti, kdy škůdci za vzniklou škodu odpovídají in solidum.  

    Není však nutné, aby se všichni škůdci podíleli na vzniku 

škody stejnou měrou. Lze si představit situaci, kdy některý ze škůdců přispěje ke vzniku 

škody pouze minimálně, například vytipováním objektu, na kterém bude způsobena 

škoda, a jiný škůdce pak přímo způsobí škodu, kterou by však nezpůsobil, pokud by 

                                                           
27 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, Praha, WoltersKluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
197) 
28 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 04.03.2004,sp. zn. III ÚS 495/02  
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nedostal informace, na který předmět má působit a způsobit tak škodu. Obdobně se 

k této záležitosti vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 31.08.2005, sp. zn. 25 

Cdo 11/2004, když judikoval, že: „Škoda vznikla v příčinné souvislosti i s protiprávním 

jednáním těch osob, které sice svým počínáním bezprostředně škodný následek 

nevyvolaly, avšak přesto přispěly podstatným způsobem ke vzniku škody, která je 

výsledkem společně předem dohodnutého protiprávního jednání více škůdců; společná 

odpovědnost není přitom vyloučena tím, že nelze jednoznačně určit podíl jednotlivých 

škůdců na dosažení celkového výsledku“29 

 Bylo by však nespravedlivé dodržovat bezpodmínečně toto pravidlo či ho 

mechanicky aplikovat na jakýkoli případ vzniku škody. Z tohoto důvodu stanoví 

ustanovení § 438 odst. 2 OZ pravidlo, že „v odůvodněných případech může soud 

rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení 

škody“. Tímto ustanovením dochází ke změkčení dopadů ustanovení § 438 odst. 1 OZ, 

neboť v praxi se lze běžně setkat s případy, kdy škodu sice způsobili dva a více 

subjektů, nicméně ne každý z těchto subjektů se podílel na vzniku škodu stejnou měrou. 

Z tohoto důvodu by bylo nepřiměřeně tvrdé aplikovat princip solidární odpovědnosti, 

pokud například jeden ze subjektů se na vzniku škody podílel pouze minimálně. 

V takovém případě musí soud disponovat mnoha důkazními prostředky a mít dokonalé 

povědomí o všech skutkových okolnostech, aby mohl aplikovat dílčí odpovědnost 

subjektů, a aby provedl takzvanou repartici škody30. 

 Předešlý odstavec se věnoval zejména vztahu škůdců a poškozeného, nicméně je 

třeba také zohlednit pravidlo, které stanoví vzájemné vypořádání mezi škůdci, pokud 

jsou odpovědni společně a nerozdílně. Ustanovení § 439 OZ stanoví, že: „Kdo 

odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na 

způsobení škody.“ Za předpokladu, že jeden ze škůdců nahradí celou škodu, popřípadě 

nahradí škodu, která převyšuje jeho podíl, se následně vypořádá s ostatními škůdci 

podle jejich účasti na způsobení škody. Uvedené je tedy třeba hodnotit jako 

spoludlužnický vztah podle ustanovení § 511 odst. 3 OZ, který stanoví regresní náhradu 

tomu, kdo plnil celý dluh, popřípadě plnil část dluhu, která však převyšuje jeho podíl. 

                                                           
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.08.2005, sp. zn. 25 Cdo 11/2004 
30 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, WoltersKluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
426) 
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Takový škůdce se pak ocitá ve vztahu věřitele k ostatním škůdcům a je oprávněn 

požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů na způsobené škodě. Dlužno dodat, 

že „ustanovení § 430 obč. zák. upravuje vnitřní poměry škůdců a navenek se nedotýká 

jejich celkové povinnosti ve vztahu vůči povinnému“31, což dovodil Nejvyšší soud ČR 

ve své rozhodovací praxi. 

 

2.5. Spoluúčast poškozeného na vzniku škody 

 

 Při vzniku škody může taktéž dojít k situaci, kdy škůdce bude stále tím hlavním 

subjektem, který primárně způsobil vznik této škody. Nelze však vyloučit, že sám 

poškozený svým vědomým či nedbalostním jednáním zapříčiní vznik škody, byť i 

poměrně. Ustanovení § 441 OZ stanoví, že: „byla-li škoda způsobena také zaviněním 

poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, 

nese ji sám“. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že pokud se sám poškozený podílí na 

vzniku škody, musí škodu nést poměrně, a to v rozsahu, v jakém zavinil způsobení 

škody. Taková konstrukce je jistě spravedlivá, neboť tak dochází k zohlednění toho, že 

škůdce může odpovídat za vznik škody, jen pokud takovou škodu skutečně svým 

zaviněným jednáním způsobil.     Za předpokladu, že 

by škoda byla způsobena úmyslným jednáním škůdce, za přispění nedbalostního 

chování poškozeného, konkurovaly by si dvě formy zavinění a bylo by potřebné 

podrobně zkoumat, v jakém poměru rozdělit náhradu vzniklé škody mezi škůdcem a 

poškozeným. Je však důležité zmínit, že při konkurenci úmyslu škůdce a nedbalosti 

poškozeného dochází k pohlcení nedbalosti úmyslem škůdce.32    

 Konkrétním příkladem spoluúčasti poškozeného na vzniklé škodě je případ 

sesuvu sněhu ze střechy domu na automobil zaparkovaný na místě, kde je parkování 

zakázáno. Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 25.07.2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000 

dovodil, že: „nebýt totiž protiprávního jednání poškozeného, spočívajícího v porušení 

pravidel silničního provozu, samotným pádem sněhu na komunikaci, kde stání vozidel 

není dovoleno, by k poškození parkujícího vozu nemohlo dojít.“33 Porušením právní 

                                                           
31 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.03.2002, sp. zn. 25 Cdo 845/2000 
32 Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 428. 
33 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.07.2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000 
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povinnosti tak poškozený přispěl ke vzniku škody na automobilu, protože kdyby se 

choval v souladu s předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích, nedošlo 

by ke způsobení škody. 

 

3. DÍL – Promlčení 

 

 Promlčení je tradičním a významným institutem soukromého práva a je spojeno 

s během času. Marným uplynutím určitého časového úseku dochází k promlčení práva, 

tj. k jeho oslabení či zániku vymahatelnosti práva, nikoli k jeho zániku jako je tomu 

v případě prekluze. Právo jako takové existuje i nadále, nicméně ten, komu promlčené 

právo svědčí, má velmi ztíženou cestu k jeho řádnému uplatnění. Institut promlčení 

především zohledňuje právní zásadu vigilantibus iura, čili stanoví, že „práva patří 

bdělým“.Je obecnou skutečností, že plynutím času dochází ke změnám na věcech či 

osobách, to znamená, že pokud by určitý subjekt nevymáhal své právo, ačkoli by 

s přihlédnutím ke všem okolnostem tak mohl učinit, došlo by plynutím času k zániku 

důkazů či smrti svědků, což by tento subjekt uvrhlo do důkazní nouze v případné soudní 

při. Aby nedocházelo k zániku důkazů a aby se sporné právní vztahy co nejdříve 

vyřešili a předešlo se tak právní nejistotě, omezuje institut promlčení dobu, po kterou je 

možné toto právo vymáhat. 

 Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 101, že: „pokud není v dalších 

ustanoveních stanoveno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo 

mohlo být vykonáno poprvé.“ Tímto ustanovením tak dochází ke stanovení obecné 

promlčecí doby, proto pokud zákon v jiném ustanovení explicitně nestanoví promlčecí 

dobu kratší či delší, platí, že promlčecí doba je tříletá. 

 

3.1. Subjektivní promlčecí doba 

  

 Jak již bylo řečeno výše, pokud není stanoveno jinak, je promlčecí doba tříletá. 

Pro oblast náhrady škody však platí klauzule „pokud není stanoveno jinak“. Ustanovení 

§ 106 odst. 1 OZ stanoví, že: „Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, 

kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá“. Z tohoto ustanovení je 

patrné, že v případě náhrady škody dochází ke zkrácení promlčecí doby o jeden rok. 
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Pravidlo vyplývající z tohoto ustanovení však neplatí bezvýhradně, neboť ustanovení § 

106 odst. 3 OZ stanoví, že: „Jestliže škoda vznikla porušením právní povinnosti 

v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku jiným než poškozeným, anebo 

v důsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od poškozeného, právo na 

náhradu škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, 

kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode dne, kdy došlo ke korupčnímu 

jednání.“Z uvedeného je patrné, že subjektivní promlčecí lhůta je v případě korupčního 

jednání tříletá, nikoliv dvouletá jako je tomu v případě vzniku jiných škod. Ustanovení 

§ 106 odst. 3 OZ se stalo součástí občanského zákoníku novelou č. 136/2002 Sb., která 

byla přijata z důvodu významného vlivu Občanskoprávní úmluvy o korupci ze dne 

04.11.1999.34 

 Významným rozdílem oproti obecnému promlčení je skutečnost, že v případě 

náhrady škody se jedná o subjektivní promlčecí dobu, neboť počíná běžet od doby, kdy 

se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Oba tyto atributy musí být 

splněny kumulativně. Bližším určením atributu „dozvědění se“ se zabýval ve své 

rozhodovací praxi také Nejvyšší soud ČR, který v rozsudku ze dne 30.04.2002, sp. zn. 

33 Odo 477/2001 judikoval, že: „Dozvědět se o škodě znamená, že se poškozený dozví o 

majetkové újmě určitého druhu a rozsahu, kterou lze natolik objektivně vyčíslit 

v penězích, že lze právo na její náhradu důvodně uplatnit u soudu.“35Pokud se 

poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, může nárok z titulu náhrady 

škody uplatnit žalobou u soudu. Tento den pak platí za první den běhu promlčecí doby. 

 

3.2. Objektivní promlčecí doba 

 

 V případě objektivní promlčecí lhůty je třeba odkázat na ustanovení § 106 odst. 

2 OZ, který stanoví, že: „Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a 

jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž 

škoda vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví“ . Z uvedeného se podává, že 

občanský zákoník rozlišuje mezi škodou způsobenou nedbalostí a škodou způsobenou 

úmyslným jednáním škůdce. Podle druhu zavinění se stanoví délka promlčecí doby, 

                                                           
34 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání.    Praha: C.H.Beck, 2009, s. 606 
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.04.2002, sp. zn. 33 Odo 477/2001 
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v případě nedbalosti 3 roky a v případě úmyslu 10 let. U obou druhů zavinění však 

shodně platí, že počátek běhu těchto promlčecích lhůt je shodný, tj. počíná běžet 

okamžikem vzniku škodní události. 

 Objektivní promlčecí doba platí pro všechny druhy škodných událostí, vyjma 

škod, které vzniknou na zdraví člověka. V takovém případě dopadá na vzniklé vztahy 

pouze subjektivní promlčecí doba. Důvodem speciální úpravy v případě škod na zdraví 

je skutečnost, že škoda na zdraví má značně nevyzpytatelnou povahu a taková škoda se 

může projevit mnoho let po tom, co došlo k události, kterou vznikla škoda, i když v této 

době nebyla poznatelná. Bylo by nepřiměřenou tvrdostí, pokud bychom aplikovali i 

objektivní promlčecí dobu, neboť by mohlo dojít k tomu, že by uplynutím, buď tříleté, 

nebo desetileté promlčecí doby, se promlčelo právo na náhradu škody vzniklé na zdraví, 

a teprve po uplynutí této lhůty by se poškozený dozvěděl o vzniklé škodě. Z tohoto 

důvodu se uplatňuje pouze subjektivní promlčecí doba a počíná běžet od doby, kdy se 

poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, jak již bylo výše řečeno. 

 

3.3. Promlčení nároku na náhradu škody v Novém občanském zákoníku 

 

 Obecně lze říci, že celková úprava institutu promlčení doznala v NOZ výraznou 

změnu oproti stávající zákonné úpravě. Z obecného hlediska je velmi významnou 

změnou ustanovení § 630 NOZ, které přiznává možnost stran závazkového vztahu 

ujednat si kratší nebo delší promlčecí lhůtu, než jakou stanoví zákon. Nicméně ani tato 

změna neznamená v žádném případě zvůli v oblasti stanovení délky promlčecí lhůty. 

Minimální délka promlčecí lhůty bude muset být minimálně 1 rok, nejdéle však 

promlčecí lhůta bude moci trvat maximálně 15 let. Pokud by však takové ujednání bylo 

v neprospěch slabší strany, k takovému ujednání se nebude přihlížet. Tato změna staví 

úpravu promlčení částečně do dispozitivní roviny, což je značný obrat proti dosavadní 

právní úpravě, neboť tato byla zcela evidentně kogentní. 

 Pohlédneme-li na ustanovení § 636 odst. 1 NOZ, které stanoví, že: „Právo na 

náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda 

nebo újma vznikla“, zjistíme, že zákonodárce tímto ustanovením stanoví objektivní 

promlčecí lhůtu u práva na náhradu škody. Oproti stávající právní úpravě, tak došlo 

k prodloužení objektivní promlčení lhůty v případě nedbalostního způsobení škody. 
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Otázku úmyslného způsobení škody řeší ustanovení § 636 odst. 2 věta první NOZ, které 

stanoví, že: „Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její 

náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla“.   Z uvedeného 

je zřejmé, že NOZ prolamuje dosavadní nejdelší možné trvání běhu promlčecí doby, a 

to zejména z důvodu vysoké společenské nebezpečnosti úmyslných jednání, které 

způsobují škodu. Subjektivní promlčecí dobu NOZ explicitně nestanovuje, odlišuje se 

tak od dosavadní právní úpravy, která stanoví subjektivní promlčecí dobu u náhrady 

škody v ustanovení § 106 odst. 1 OZ. Subjektivní promlčecí dobu proto dovodíme 

z obecného ustanovení § 629 odst. 1 NOZ, který stanoví, že: „Promlčecí lhůta trvá tři 

roky“. Z koncepčního hlediska se domnívám, že dosavadní právní úprava je 

přehlednější, neboť je nepochybné jaká promlčecí lhůta je subjektivní a jaká je 

objektivní, což v případě NOZ není na první pohled zřejmé. 

 Co je však zcela nové a v českém právním prostředí poměrně neobvyklé, je 

vázání okamžiku počátku běhu promlčecí lhůty na věk poškozeného subjektu. 

Ustanovení § 622 NOZ stanoví, že: „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 svéprávnosti, nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po 

dovršení zletilosti nebude jmenován opatrovník“. Inspirací pro zákonodárce byla 

v případě tohoto ustanovení německá právní úprava obsažená v BGB, konkrétně 

ustanovení § 208, které stanoví, že u nedospělých osob neběží promlčecí lhůta ohledně 

jejich práv vzniklých v důsledku porušení jejich sexuálního sebeurčení (sexuelle 

Selbstbestimmung), dokud dospělý nedospěje.36Můžeme si však povšimnout, že 

ustanovení § 622 NOZ je svým rozsahem mnohem širší než v případě německé právní 

úpravy, tj. nejedná se jen o sexuální oblast, nýbrž o zdraví jako takové. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
36 Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 
272 
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4. DÍL – Moderační právo soudu 

 

4.1. Principy moderace a zásada proporcionality 

 

 Za předpokladu, že poškozený uplatní u soudu svůj nárok z titulu náhrady 

škody, neznamená to automaticky, že jím uplatněný způsob náhrady škody, popřípadě 

explicitně stanovená částka, bude soudem bez výhrady přiznán. Při posuzování nároku 

na náhradu škody je třeba vzít do úvahy nejen skutečnosti, které se týkají samotné 

škody, ale je třeba také zohlednit okolnosti týkající se škůdce. Jinými slovy občanský 

zákoník umožňuje soudu, aby na základě vlastní úvahy a po posouzení konkrétních 

okolností daného případu, modifikoval výši nebo způsob náhrady škody, respektive 

pokud jsou pro to splněny podmínky, musí moderační právo využít. Toto oprávnění 

soudu stanoví ustanovení § 450 OZ, přičemž soud vezme v úvahu, jak ke škodě došlo, 

ale přihlédne také k osobním i majetkovým poměrům fyzické osoby, která škodu 

způsobila. Soud však také přihlédne k majetkovým poměrům poškozeného. Všechny 

skutečnosti, ke kterým je soud oprávněn přihlédnout při rozhodování o náhradě škody, 

jsou zastřešeny důvody, které jsou hodné zvláštního zřetele. Princip moderace ovšem 

neznamená, že by soud mohl náhradu škody na základě vlastního uvážení zcela vyloučit 

a nepřiznat.37 

 Je důležité zmínit, že moderační právo soud neuplatní v případě škody, která 

byla způsobena úmyslně. Ustanovení § 450 OZ sice stanovuje pouze případ úmyslného 

způsobení škody, nicméně část odborné veřejnosti zastává názor, že „je t řeba uvážit, 

zda a do jaké míry lze toto ustanovení použít, byla-li škoda způsobena v důsledku 

opilosti.“38 Touto otázkou se také zabýval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí R 3/84, ve 

kterém zastal názor, že: „pokud byla škoda způsobena následkem opilství, je třeba 

zvážit, či a do jaké míry je možno toto snížení, vyloučeno to není, ale dojde k tomu jen v 

mimořádných případech.“39 Lze tedy tvrdit, že v případě škody způsobené v důsledku 

opilství, může soud aplikovat ustanovení § 450 OZ a náhradu škodu přiměřeně snížit, 

nicméně k takovému kroku přistoupí pouze ve zcela výjimečných případech. Tím se 

                                                           
37 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1322 
38 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání.    Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1322 
39 Rozhodnutí R 3/84 
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zohledňuje fakt, že škůdce způsobil škodu pod vlivem alkoholu, který významně přispěl 

ke způsobení škody, a tuto okolnost lze posuzovat jako přitěžující při možnosti aplikace 

moderačního práva soudu. 

 

4.2. Moderační právo soudu v Novém občanském zákoníku 

 

 Nový občanský zákoník v podstatě doslovně přebírá znění současného 

občanského zákoníku, co se týče moderačního práva soudu. Opět se vyžaduje existence 

důvodů zvláštního zřetele hodných, které vystupují jako pozitivní předpoklad pro užití 

práva moderace.  Posuzuje se, jakým způsobem ke škodě došlo, přičemž soud přihlédne 

k osobním a majetkovým poměrům škůdce i poškozeného. Samozřejmostí je i aplikace 

pravidla, že pokud je škoda způsobena úmyslně, moderačního práva se neužije, což 

představuje negativní předpoklad práva soudu na použití principu moderace. 

 Co však lze považovat za velmi významnou a vhodnou změnu moderačního 

práva je uvedeno v ustanovení § 2953 odst. 2 NOZ, který stanoví, že moderačního práva 

se neužije, pokud byla škoda způsobena subjektem, který se hlásí k odbornému výkonu 

jako příslušník určitého stavu nebo povolání, či porušením odborné péče. Toto 

ustanovení je velmi vhodné, protože u subjektu, který vykonává odborné povolání, se 

předpokládá vysoký stupeň odborné způsobilosti, díky čemuž je zmírněno riziko vzniku 

škody, která může vzniknout při výkonu takové činnosti, v porovnání se subjektem, 

který takovou odbornou způsobilostí nedisponuje. Bylo by proto nespravedlivé, kdyby 

soud uplatnil moderační právo v případě subjektu s odbornými dovednostmi. 

 I v Novém občanském zákoníku se nepřipouští, neboť to z textu zákona 

nevyplývá, aby soud úplně zprostil škůdce od povinnosti nahradit škodu. Jinými slovy 

využít natolik extenzivní výklad ustanovení § 2953 NOZ, aby došlo k úplnému 

zproštění škůdce od povinnosti nahradit škodu by bylo přinejmenším v rozporu se 

zájmy poškozeného, ale dost možná také v rozporu s dobrými mravy. 
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II. KAPITOLA – PODMÍNKY VZNIKU ODPOV ĚDNOSTI 

ZA ŠKODU 

  

Ke vzniku odpovědnosti za vzniklou škodu a k následné možnosti náhrady této 

škody je třeba, aby byly splněny základní atributy, které předpokládá platná zákonná 

úprava. Po splnění všech těchto atributů dojde ke konstituování zvláštního závazkového 

právního vztahu. Ustanovení § 488 OZ stanoví, že: „Závazkovým právním vztahem je 

právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká 

povinnost splnit závazek.“ Obsah tohoto ustanovení sice přímo nehovoří o škodě jako 

takové, nicméně dikci tohoto ustanovení můžeme vztáhnout i na případ odpovědnosti za 

škodu, kdy poškozený bude vystupovat jako věřitel a škůdce jako dlužník. Skutečnost, 

že při vzniku odpovědnosti za škodu dojde ke konstituování zvláštního závazkového 

právního vztahu, je potvrzena ustanovením § 489 OZ, které stanoví, že: „Závazky 

vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody, 

z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v zákoně.“  

 

1. DÍL – Protiprávní úkon a zákonem kvalifikovaná událost působící 

škodu 

 

 Protiprávní úkon či zákonem kvalifikovaná událost působící škodu je první 

objektivní kritérium, které musí být splněno, abychom mohli hovořit o vzniku 

odpovědnosti za škodu. Protiprávní úkon se váže k subjektivní odpovědnosti za škodu, 

tj. k odpovědnosti za zavinění, a zákonem kvalifikovaná událost působící škodu se váže 

k objektivní odpovědnosti za škodu, tj. odpovědnosti bez ohledu na zavinění škůdce. 

Jak protiprávní úkon, tak i zákonem kvalifikovaná událost působící škodu lze hodnotit a 

systematicky zařadit do takzvaných právních skutečností, které působí právní 

následky.40 

 

 

 
                                                           
40 srov. Švestka, J., Dvořák, J. a kol.:Občanské právo hmotné 1. Díl první: Obecná část. Díl druhý: Věcná 
práva. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 117. 
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1.1. Protiprávní úkon  

 

 Jedním ze základních předpokladů, který vyžaduje platná právní úprava ke 

vzniku odpovědnosti za škodu je existence protiprávního úkonu či zákonem 

kvalifikované události. Za protiprávní úkon se v tomto případě považuje jednání, které 

je v rozporu s objektivním právem41. Takový protiprávní úkon je příslušným zákonem 

explicitně zakázán a byl tedy učiněn takzvaně contra legem. V běžném životě se však 

setkáváme i s případem, kdy sice právní úkon není v přímém rozporu s objektivním 

právem, nicméně smysl a účel takového zákona obchází, čili jde o právní úkon in 

fraudem legis.  

 Protiprávní úkon je konkrétním projevem vůle konkrétního jednajícího subjektu. 

Protiprávní úkon může být učiněn aktivním jednáním, pak hovoříme o komisivním 

protiprávním úkonu. Pakliže je protiprávní úkon učiněn na základě opomenutí určitého 

konání, kterému byl podle svých povinností jednající povinen, hovoříme o omisivním 

protiprávním úkonu.  

 Je třeba říci, že odpovědnost za škodu je v občanském zákoníku postavena na 

principu generálního deliktu42, protože se nerozlišuje, zda došlo k porušení právní 

normy plynoucí ze smlouvy – ex contractu nebo zákona – ex delicto. Stejný názor 

zastával také Viktor Knapp, když především zdůrazňoval jednotu pojmu 

občanskoprávní odpovědnosti43. Současně však zastával názor, že: „kontrapozice 

smluvní a deliktní odpovědnosti není důsledná“.44 Důvodnost tohoto názoru přetrvala i 

do dnešní doby, neboť v této souvislosti došlo k vynesení poměrně zajímavého 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.02.2003, sp. zn. 20 Cdo 1499/2000, kde 

bylo judikováno, že: „Závěr, podle kterého se poškozený může dovolávat porušení 

smluvní povinnosti, totiž lze učinit nejen v případě, že je škůdcovým spolukontrahentem. 

K naplnění uvedeného předpokladu postačuje, že je prokázáno, že příslušný škůdce sice 

porušil povinnost ze smlouvy, kterou uzavřel s jinou osobou než s poškozeným, že však 

                                                           
41 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2004, s. 578 
42 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C.H.Beck, 
2004, s. 578 
43 Knapp, V., Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo. I. Praha: NČSAV, 1956, s. 
68 
44 Knapp, V., Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo. I. Praha: NČSAV, 1956, s. 
67 
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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 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.“45 

 Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo podrobeno poměrně důrazné kritice 

odborné veřejnosti, kdy byly vysloveny názory, že tímto rozhodnutím dojde k vyvolání 

právní nejistoty v tom směru, že poškozený nebude mít stoprocentní jistotu, jakému 

subjektu tedy vznikne odpovědnost za vzniklou škodu. Zároveň tímto rozhodnutím 

dochází ke stírání rozdílů mezi smluvní a zákonnou odpovědností za škodu, když 

v případě smluvní odpovědnosti za škodu tato vzniká pouze mezi smluvními stranami té 

které smlouvy.46 

  

1.2. Zákonem kvalifikovaná událost působící škodu 

 

 Zákonem kvalifikovaná událost působící škodu je zvláštním atributem vzniku 

odpovědnosti za škodu, která může toliko nahradit protiprávní úkon. Jak však uvádí 

Profesor Jiří Švestka: „Má-li mít škodná událost za následek vznik povinnosti nahradit 

způsobenou škodu, musí jít o takovou událost, se kterou občanské právo vznik této 

povinnosti výslovně v přesně stanovených případech spojuje, neboli musí jít o tzv. 

právně relevantní škodnou událost.“47 Důležitým pojmem je v tomto případě slovo 

„výslovně“, neboť zákonem kvalifikovaná událost působící škodu se uplatňuje pouze ve 

výslovně stanovených případech. Takovým případem může být například ustanovení § 

420a OZ, které upravuje odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností. Dalším 

takovým ustanovením je například ustanovení § 427 OZ, které upravuje odpovědnost za 

škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. 

 Ohledně zvláštních případů odpovědnosti za škodu, které byly zmíněny 

v předchozím odstavci, platí, že ke vzniku odpovědnostního vztahu se nevyžaduje 

                                                           
45 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.02.2003, sp. zn. 20 Cdo 1499/2000 
46 Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: Závazkové právo. 5. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 389. 
47 Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 83 
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provedení právního úkonu contra legem nebo in fraudem legis. Postačí však pouze 

zákonem kvalifikovaná událost, a to především z důvodu, že velmi často není zcela 

jasné, jaké právní povinnosti byly porušeny, a proto by se jen těžko hledal odpovědný 

subjekt. Bylo by proto nepřiměřenou tvrdostí, kdyby docházelo k přenosu rizika 

zvýšené možnosti vzniku škody na poškozeného, který z této činnosti nemá přímý 

užitek nebo prospěch.48 

 

1.3. Okolnosti vylučující protiprávnost 

 

 V předchozích odstavcích byl specifikován protiprávní úkon jako jeden ze 

základních atributů odpovědnosti za škodu. Na celou věc je však pohlédnout i z druhé 

strany, neboť může v praxi nastat situace, kdy určitý právní úkon zdánlivě naplňuje 

znaky protiprávního úkonu, avšak protiprávní ve skutečnosti není. Jde o případy, kdy 

právní řád určité chování buď dovoluje, nebo přímo přikazuje. V takovém případě lze 

hovořit o okolnostech vylučující protiprávnost. 

 

1.3.1. Plnění zákonem uložené povinnosti 

 

 V tomto případě subjekt činí právní úkon, který je svým vnějším projevem 

v souladu se zákonnou úpravou, i když zasahuje do zájmů, které právní úprava jinak 

chrání. V mnohých případech je plnění zákonem uložené povinnosti spojeno s výkonem 

zaměstnání nebo funkce.  

Konkrétním případem může být například ustanovení § 36 odst. 4 zákona č. 166/1999 

Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdější 

předpisů, které stanoví, že: „Orgán veterinární správy neodpovídá za škodu, ke které 

došlo nezbytným zdržením dopravního prostředku v důsledku provádění pohraniční 

veterinární kontroly. Při provádění této kontroly však postupuje tak, aby nebyl provoz 

dopravce nebo pošty rušen větší měrou, než je nezbytně nutné.  

 

 

 
                                                           
48 Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, s.r.o. 2002, s. 
445 
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1.3.2. Výkon subjektivního práva 

 

 Při výkonu subjektivního práva dochází k tomu, že určitý subjekt, jemuž svědčí 

subjektivní právo, je oprávněn k jeho řádnému výkonu. Takovým výkonem se rozumí i 

možnost daného subjektu uplatňovat toto právo i před orgány justice, nejčastěji u soudu. 

Abychom však mohli považovat výkon subjektivního práva za konformní s platnou 

právní úpravou, musí naplňovat určité znaky. Obecné kritérium upravující tuto 

problematiku lze dovodit z ustanovení § 3 odst. 1 OZ, které stanoví, že: „Výkon práv a 

povinností vyplývajících z občanskoprávních povinností nesmí bez právního důvodu 

zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy“. Jinak řečeno, pokud není naplněn smysl ustanovení § 3 odst. 1 OZ, výkon 

práva se ocitá v pozici protiprávního úkonu s důsledky s tím spojenými. 

 

1.3.3. Svépomoc 

 

 Svépomoc je upravena především ustanovením § 6 OZ, které stanoví, že: 

„Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ Toto ustanovení obsahuje 

atributy, jejichž splnění je podmínkou pro zákonné uplatnění svépomoci. Především 

zásah do práva musí být neoprávněný, což znamená, že ten, kdo takový zásah činí, 

k němu nemá patřičné oprávnění či zmocnění. Zásah do práva musí hrozit 

bezprostředně. Tato podmínka je stanovena především z toho důvodu, že ohrožený 

zpravidla nemůže čekat na odvrácení pomoci například prostřednictvím 

veřejnoprávního orgánu, protože ohrožení je tak závažné a bezprostřední, že musí 

zasáhnout sám. Přiměřenost je dalším, neméně důležitým faktorem svépomoci. Pokud 

by byl zásah ohroženého zcela nepřiměřený a vymykal by se míře potřebné k odvrácení 

nebezpečí, nejednalo by se v tom případě o svépomoc. Posledním znakem svépomoci je 

povinnost ohroženého odvracet nebezpečí sám, výjimečně však nelze vyloučit ani jeho 

zastoupení49. 

 

 
                                                           
49 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 74 
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1.3.4. Jednání v nutné obraně 

 

 Ustanovení § 418 odst. 2 věta první OZ stanoví, že: „za škodu neodpovídá ten, 

kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku“. Při nutné obraně 

se ohrožený subjekt brání přímému útoku jiného konkrétního subjektu. Je však důležité 

zmínit, že útok jiného subjektu musí mít aktuální charakter, tj. musí v okamžiku 

uplatnění nutné obrany trvat. Obdobným případem se zabýval Nejvyšší soud 

v rozhodnutí R II/1965, když judikoval, že: „o nutnou obranu nepůjde tam, kde útok již 

fakticky skončil, nebo se reaguje na útok takovým způsobem, že se útok ve skutečnosti 

oplácí a nikoli odvrací“50. I zde platí, že jednání v nutné obraně nesmí být zcela 

nepřiměřené povaze a intenzitě útoku, přičemž při následném hodnocení je třeba vzít do 

úvahy konkrétní okolnosti daného případu. 

 

1.3.5. Jednání v krajní nouzi 

 

 Hovoříme-li o jednání v krajní nouzi, je jistě vhodné říci, takto jednající subjekt 

nebude odpovědný za škodu vzniklou při tomto jednání, a to z důvodu, že by nebylo 

spravedlivé a správné povinovat jednajícího v krajní nouzi k náhradě škody, když tento 

tak jednal na základě svých mravních pohnutek, aby uchránil zájmy chráněné zákonem. 

Ustanovení § 418 odst. 1 OZ stanoví, že: „Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo 

hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit i jinak nebo jestliže je způsobený následek 

zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než, který hrozil“. 

 Je tedy zřejmé, že k naplnění zákonných předpokladů jednání v krajní nouzi je 

třeba bezprostředně hrozící nebezpečí, jednající subjekt nesmí toto nebezpečí vlastním 

úkonem vyvolat, nebezpečí nebylo možné odvrátit v danou chvíli jiným způsobem a 

hlavně způsobený následek nesmí stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 

hrozil. Pro úplnost je třeba dodat, že stavy krajní nouze mohou být vyvolány například 

přírodní událostí či samovolným útokem zvířete.  

 

                                                           
50 Rozhodnutí R II/1965 
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1.3.6. Svolení poškozeného 

 

 Svolení poškozeného je poměrně zajímavý institut, který má široký dosah a 

můžeme se s ním setkat v běžném životě více než s kterýmkoli jiným institutem 

spadajícím do kategorie okolností vylučujících protiprávnost. Tím je myšlen především 

informovaný souhlas pacienta s provedením lékařského zákroku podle ustanovení § 34 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů, který 

s účinností od 01.04.2012 nahradil zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu. 

 Odborný výklad o svolení poškozeného je vhodné začít uvedením latinské 

právní zásady „volenti non fit iniuria“ čili „svolnému se neděje křivda“ . Svolení 

poškozeného musí mít takovou míru určitosti, aby následně nevznikly pochybnosti o 

tom, zda poškozený skutečně svolil k určitému úkonu, který následně vyvolal škodu. 

Kupříkladu výše zmíněné ustanovení § 34 odst. 2 zákona o zdravotnických službách 

stanoví, že: „Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní 

předpis nebo pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí 

poskytovatel“. Z uvedeného se tedy podává, že zákon nestanoví imperativně povinnost 

učinit svolení v písemné formě, pouze pokud tak stanoví speciální právní předpis, nebo 

písemná forma vychází z vůle poskytovatele zdravotních služeb. 

 Obecně je třeba říci, že svolení k určitému úkonu musí být učiněno ještě před 

tímto úkonem, samozřejmostí zůstává existence způsobilosti k právním úkonům 

subjektu, který svolení udílí. Subjekt udílející svolení však může poskytnout svolení 

pouze ohledně takového subjektivního práva, do kterého mu právní řád dovoluje 

zasáhnout a svobodně o něm rozhodnout. Pokud by bylo například uděleno svolení 

k usmrcení osoby, byl takový právní úkon neplatný a neúčinný, a subjekt, který by 

usmrtil danou osobou, by se zodpovídal ze zločinu vraždy či jiného trestného činu. 

 

1.3.7. Nutná obrana a krajní nouze v Novém občanském zákoníku 

 

 Ustanovení týkající se nutné obrany je věnován v NOZ samostatný paragraf. 

Ustanovení § 2905 NOZ stanoví, že: „Kdo odvrací od sebe nebo 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 
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újma jen nepatrná nebo obrana je zcela nepřiměřená, zejména vzhledem k závažnosti 

újmy útočníka způsobené odvracením útoku“. 

 Při zevrubném prozkoumání znění tohoto ustanovení je zřejmé, že definice nutné 

obrany doznala změny v tom smyslu, že NOZ vymezuje nutnou obranu mnohem 

precizněji a obšírněji, než je tomu v OZ. Základní kostra tohoto ustanovení však zůstává 

nezměněna. Opět se jedná o protiprávní útok, bezprostředně hrozící, zachována je i 

povinnost proporcionality, tj. obrana nesmí být zjevně nepřiměřená povaze a 

nebezpečnosti útoku. Určitou změnou je skutečnost, že NOZ umožňuje odvrátit 

protiprávní útok jak od sebe, tak i od jiného. V uvedeném případě tak došlo ke 

specifikaci, proti komu může útok směřovat. Co je však zcela nové, je uvedeno ve větě 

druhé ustanovení § 2905 NOZ. Povinnost k náhradě škody bude mít nově subjekt, který 

odvracel útok, ale vzhledem k jeho poměrům byla hrozící újma jen nepatrná. Příkladem 

konkrétní situace je například, když napadenému bude hrozit ztráta 20 Kč a při 

odvracení takového útoku způsobí útočníkovi zranění vyžadující týdenní hospitalizaci. 

Hrozící újma ale musí být vždy posouzena s ohledem na poměry napadeného. 

Důvodová zpráva k NOZ uvádí i konkrétní případ, který ilustruje tuto situaci. Jedná o 

situaci, kdy „např. napadenému hrozí ztráta sumy, která se obecně nejeví jako zvlášť 

významná, ale pro napadeného představuje úspory za delší dobu, pak nelze dospět 

k závěru, že mu hrozila nepatrná újma“51 

 Krajní nouzi je v NOZ věnován také samostatný paragraf. Ustanovení § 2906 

věta první NOZ upravuje podmínky krajní nouze v zásadě stejný způsobem jako je 

tomu v ustanovení § 418 odst. 1 OZ, když stanoví, že: „Kdo odvrací od sebe nebo od 

jiného přímo hrozící nebezpečí vzniku 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.“ Stejně jako u nutné 

obrany umožňuje NOZ odvrátit přímo hrozící nebezpečí újmy jak od sebe, tak i od 

jiného. Zajímavou změnou je však poslední věta celého souvětí, obsahují výhradu 

„ledaže by majetek i bez jednání v nouzi podlehl zkáze“. Důvodová zpráva v NOZ 

                                                           
51 Eliáš, K., a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava: Sagit, 2012, s. 
1026 
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uvádí velmi trefný příklad, kdy „hoří dům tak, že sousední by rovněž shořel, a vlastník 

třetího v řadě strhne prostřední dům, aby zachránil svůj“ 52. 

 Ustanovení § 2907 NOZ obsahuje svým smyslem korigující, změkčující 

ustanovení, které stanoví, že: „P ři posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo 

v krajní nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok 

nebo jiné nebezpečí“.  Uvedené ustanovení se týká případů napadení, kdy útočník 

provádí útok žertem, tj. aniž by chtěl způsobit protiprávní následek, a současně 

napadený o tomto žertu neví a reaguje jako by šlo o skutečný útok. V takovém případě 

pak bude nutné vzít do úvahy toto omluvitelné vzrušení mysli. 

 

2. DÍL – Škoda 

 

 Druhým nezbytným předpokladem ke vzniku odpovědnosti za škodu, který je 

objektivního charakteru, je vznik škody. Pojem škody není v OZ konkrétně vyjádřen a 

jeho další vymezení je tak úkolem právní teorie a soudní praxe. Obecně lze říci, že 

škoda je vymezena jako majetková újma, která lze objektivně vyjádřit obecným 

ekvivalentem, tj. penězi.53Naprosto stejným způsobem se k pojmu škody vyjádřil i 

Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 23.08.2007, sp. zn. 25 Cdo 296/2006, když uvedl, 

že: „Za škodu se v právní teorii i praxi považuje újma, která nastala v majetkové sféře 

poškozeného, a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi.“ 54Škodu 

lze vyjádřit i tak, že rozdíl mezi hodnotou věci, která nebyla poškozena a hodnotou věci, 

která byla snížena v důsledku protiprávního úkonu, se rovná objektivně vzniklé škodě, 

kterou lze vyjádřit peněžním ekvivalentem. 

  

2.1. Druhy škod 

  

 V předchozím pojednání jsme vymezili pojem škody, nicméně nyní přistoupíme 

k systematickému členění jejích jednotlivých druhů. Obecně lze říci, že existují párové 

kategorie druhů škod, konkrétně pak rozlišujeme škodu na zdraví, neboli škodu osobní, 

                                                           
52 Eliáš, K., a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava: Sagit, 2012, s. 
1026 
53 Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, s.r.o. 2002, s. 
446 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.08.2007, sp. zn. 25 Cdo 296/2006 
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a k ní párovou kategorii škody na majetku. Z jiného hlediska lze škodu členit na škodu 

smluvní (ex contractu) a škodu mimosmluvní (ex delicto).  

 

2.1.1. Osobní a majetková škoda 

  

 Z hlediska dělení škody na majetkovou a osobní však nedochází k tomu, že by se 

za osobní škodu považovala jiná újma než majetková. I při tomto pohledu na věc se za 

osobní škodu považuje újma, která se dotýká majetkové oblasti poškozeného. 

Zvláštností této újmy je skutečnost, že k ní došlo v souvislosti se zasažením do 

osobnostní sféry poškozeného. Praktickým příkladem osobní škody, která má však i 

majetkový rozměr, je ztráta na výdělku poškozeného, kdy do osobní sféry pracovníka-

poškozeného zasáhne škůdce tak, že mu způsobí škodu na zdraví, a v důsledku této 

škody nebude poškozený výdělečně činný a vznikne mu škoda majetkového charakteru, 

protože nerozšíří svůj majetek. Z uvedeného je zřejmé, jak je osobní a majetková škoda 

provázaná a jejich striktní oddělování by nebylo správné. Osobní škoda tedy nastává 

v souvislosti se zásahem do osobních poměrů daného subjektu, korigováno porušením 

majetkové stránky osobních poměrů (viz. výše)  nebo s přímým zásahem do 

majetkových poměrů poškozeného.55   

 

2.1.2. Smluvní a mimosmluvní škoda  

 

 Jak již názvy obou škod napovídají, z hlediska členění škody na smluvní a 

mimosmluvní je třeba vycházet především ze skutečnosti, zda škoda byla způsobena 

porušením konkrétního ustanovení uzavřené smlouvy či porušením povinnosti plynoucí 

z OZ či jiného speciálního zákona. Takto byla členěna škoda například v občanském 

zákoníku z roku 1950, nicméně současná právní úprava takové členění již nepoužívá a 

OZ stanoví povinnost k náhradě škody každému, kdo poruší právní povinnost56, protože 

ustanovení § 420 OZ stanoví, že: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením 

právní povinnosti“. 

                                                           
55 Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 92 
 
56 Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 92 
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2.1.3. Přímá škoda a nepřímá škoda 

 

 Rozlišování přímé a nepřímé škody je dalším možným dělení druhů škod. 

Ustanovení § 442 odst. 1 OZ předpokládá především náhradu přímé škody, která 

vznikla bezprostředním způsobem poškozenému. Lze si však představit situaci, kdy 

vznikne škoda určitému třetímu subjektu, ale tato škoda vznikla pouze jako produkt 

škody, která vznikla primárnímu subjektu. V této situaci lze hovořit o takzvané nepřímé 

škodě. Konkrétním případem rozlišení přímé a nepřímé škody je stav, kdy bych byl 

hypoteticky zaměstnán u společnosti vyrábějící obuv, ale v důsledku napadení a 

následného poranění hlavy, bych nebyl schopen vykonávat pracovní činnost a ocitl bych 

se v invalidním důchodu. Osoba, která mě napadla, by mi nahradila přímou škodu ve 

formě například bolestného nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění. Ovšem 

tím, že bych nemohl vykonávat pracovní činnost, by zcela určitě vznikla škoda i 

společnosti, u které jsem byl zaměstnán, protože by přišla o zisk, který jsem svou 

pracovní činností obvykle vygeneroval. V takovém případě jde o škodu nepřímou, 

kterou škůdce v zásadě není povinen nahrazovat. Ovšem i občanský zákoník pamatuje 

na určité speciální případy, kdy škůdce je povinen nahradit i nepřímou škodu, jako je 

tomu například v případě ustanovení § 444 odst. 3 OZ, kdy se hradí jednorázové 

odškodné pozůstalým. 

 

2.2. Skutečná škoda 

 

 Tradičním dělením škody je dělení na skutečnou škodu a ušlý zisk. Pod pojmem 

skutečná škoda (damnum emergens) se skrývá „újma spočívající ve zmenšení 

majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které bylo nutné 

vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu“57. Velmi obdobným způsobem 

se k otázce skutečné škody vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí publikovaném ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek R 55/1971, kde uvedl: „Skutečnou škodou je 

nastalé zmenšení (úbytek majetku) poškozeného; představuje vlastně majetkové hodnoty 

                                                           
57 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání.    Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1282 



37 

 

potřebné k uvedení v předešlý stav, popř. k vyvážení důsledků plynoucích z toho, že 

nedošlo k uvedení v předešlý stav“.58 

 

2.3. Ušlý zisk 

 

 Hovoříme-li o ušlém zisku (lucrum cessans), je třeba uvést, že se jedná o 

majetkovou újmu, kterou lze vyjádřit určitou peněžní částkou, a tato újma vznikla 

v důsledku protiprávního úkonu nebo zákonem kvalifikované škodní události, čímž 

nedošlo k rozmnožení majetku poškozeného, i když takové rozmnožení poškozený 

s přihlédnutím ke všem okolnostem a k obvyklému chodu věcí, odůvodněně očekával. 

Laicky řečeno, se ušlým ziskem rozumí to, co poškozenému ušlo. Vždy však bude 

nutné s jistotou určit, jaký konkrétní majetkový soubor poškozenému ušel, nepostačí 

pouze hypotetická domněnka o výši ušlého zisku. 

 Z ustanovení § 442 OZ, které stanoví, že se „hradí skutečná škoda a to, co 

poškozenému ušlo“, by se mohlo zdát, že se jedná o kumulativní ustanovení, tj. že 

skutečná škoda je podmínkou pro vznik ušlého zisku a naopak. Ve skutečnosti tomu tak 

není, což dovodila i soudní praxe v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.01.1996, 

sp. zn. II Odon 15/96, kde bylo jednoznačně judikováno, že: „Z platného práva nelze 

tedy dovodit, že by podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu ve formě ušlého zisku byl 

též vznik skutečné škody.“59 

 Příkladem skutkově jednoduchého případu, kdy není obtížné určení, zda se jedná 

o ušlý zisk či nikoli, není nijak obtížné, je například situace, kdy provozovatel nákladní 

lodní dopravy na Vltavě nemůže provozovat svoji činnost, protože dva mladiství 

vandalové poškodili jeho loď natolik, že není způsobilá k řádnému provozu. Pokud tedy 

bude takto poškozená loď neschopná provozu po dobu jednoho kalendářního měsíce, 

pak ušlým ziskem bude částka odpovídající průměrnému měsíčnímu příjmu, kterého 

provozovatel lodi běžně dosahoval. 

 Soudní judikatura však zaznamenala i případy svou povahou neobvyklé a zřídka 

se vyskytující, o to více však zajímavější. Například v rozsudku Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 25.02.2003, sp. zn. 25 Cdo 1294/2001, ve které dospěl tento soud k odvážnému 

závěru, že: „Charakter ušlého zisku má i majetková újma spočívající v tom, že závětí 
                                                           
58Rozhodnutí R 55/1971 
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.01.1996, sp. zn. II Odon 15/96 
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povolanému dědici se dědictví nedostalo pro vady závěti, které ji učinily neplatnou, a 

které vedly k jiným dědickým poměrům“.60  

 

2.4. Okamžik vzniku škody 

 

 Aby mohl poškozený úspěšně uplatnit svůj nárok na náhradu škody, musí být 

jisté, že škoda skutečně vznikla. Jinými slovy musí proběhnout okamžik rozhodný pro 

vznik škody. Pokud by poškozený uplatnil nárok na náhradu škody ještě před tímto 

rozhodným okamžikem, soud by jím podanou žalobu musel zamítnout pro předčasnost, 

protože by nebyla splněna jedna ze základních podmínek vzniku odpovědnosti za 

škodu. Shodně judikoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 29.03.2003, sp. zn. 25 

Cdo 586/2001, když se vyjádřil k otázce vzniku škody tak, že: „Skutečná škoda 

nevznikla, jestliže se ke dni rozhodování soudu majetkový stav poškozeného dosud 

nesnížil“61V okamžiku proběhnutí rozhodného okamžiku, kdy vznikne konkrétní škoda, 

se nárok poškozeného stává tzv. actio nata, a může se s úspěchem domáhat svého 

nároku.62 Okamžik vzniku škody je však významný i s ohledem na institut promlčení, 

neboť okamžikem vzniku škody počíná běžet promlčecí doba k uplatnění takového 

nároku, a to buď dvouletá, respektive tříletá subjektivní, a tříletá respektive desetiletá 

objektivní promlčecí doba (viz. kapitola I., 3. Díl). 

 

3. DÍL – Příčinná souvislost 

 

3.1. Příčinná souvislost 

 

 Třetí a neméně důležitou objektivní podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu je 

příčinná souvislost neboli kauzální nexus. Souvislostí se v tomto případě myslí vztah 

mezi protiprávním úkonem či zákonem kvalifikovanou událostí a škodou a zkoumá se, 

zda protiprávní úkon či zákonem kvalifikovaná událost je přímou příčinou vzniku 

škody. Při zkoumání, zda v určitém případě existuje příčinná souvislost, nesmí vyvstat 
                                                           
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.02.2003, sp. zn. 25 Cdo 1294/2001 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.01.2003, sp. zn. 25 Cdo 586/2001 
62 srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 
2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1285 
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žádné pochybnosti, protože příčinná souvislost musí být vždy řádně prokázána. Je jistě 

vhodné dodat, že „otázka příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti a 

vznikem škody je otázkou skutkovou, nikoli právní“, jak dovodil Nejvyšší soud ČR 

v rozsudku ze dne 21.02.2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001.63 

 Občanský zákoník však přesnou definici příčinné souvislosti neposkytuje. Její 

stanovení je tak ponecháno na teoretické práci odborné veřejnosti či soudní praxi. 

Určitým vodítkem a inspirací pro normativní stanovení zásad příčinné souvislosti 

mohou posloužit Zásady evropského deliktního práva (Principles of European Tort 

Law) kde v článku 3:101 je vyjádřena klasická latinská právní zásada condictio sine qua 

non. Toto ustanovení vymezuje příčinnou souvislost tak, že „jednání nebo opomenutí je 

příčinnou škody poškozeného, jestliže by při neexistenci takového jednání škoda 

nevznikla“. 

 I když otázka existence a zkoumání příčinné souvislosti byla v době dřívější 

doménou trestního práva, v souvislosti s rozvojem tržních vztahů i občanského práva 

samotného došlo k tomu, že i v oblasti občanského práva se začalo uvažovat o 

jednotlivých aspektech příčinné souvislosti, které by se daly prakticky využít 

v občanskoprávních vztazích. V této souvislosti proto došlo ke stanovení obecné teorie 

adekvátní příčinné souvislosti, která se odklonila od teorie condictio sine qua non, která 

je využívána především v trestním právu. Teorie adekvátní příčinné souvislosti stanoví, 

že „škoda je v konkrétním případě stanovena protiprávním úkonem anebo zákonem 

kvalifikovanou zvláštní škodní událostí tehdy, jestliže protiprávní úkon nebo 

kvalifikovaná škodní událost jsou nejen podmínkami určité škody, nýbrž mají-li zároveň 

podle obvyklého chodu věcí i podle obecné zkušenosti zpravidla-typicky za následek 

způsobení této škody“64. Je tedy patrné, že nezbytným předpokladem je jistá míra 

předvídatelnosti, na základě které by měl škůdce dovodit, že v daných poměrech a za 

daných okolností dojde ke způsobení škody, pokud učiní protiprávní úkon. 

 Při hodnocení příčinné souvislosti se musí dojít k závěru, že se jedná o přímou 

příčinu65. K obdobnému názoru dospěl i Nejvyšší soud ČSR v rozsudku ze dne 30. 11. 

1976, sp. zn. 2 Cz 36/76, ve kterém dovodil, že: „P říčinnou souvislost mezi jednáním 

                                                           
63 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.02.2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001 
64 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
411) 
65 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání.    Praha: C.H.Beck, 2009, s.1206 
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škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem, za 

nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu“ a dále, že: „tak je tomu např. tehdy, 

utrpěl-li někdo škodu v důsledku reakce (šoku) na zprávu o smrtelném úrazu jiné osoby, 

který škůdce způsobil a za škodu z něhož odpovídá“.66 Za těchto skutkových okolností 

by podmínka příčinné souvislosti nebyla dána, a proto by nevznikla škůdci odpovědnost 

za škodu. 

 

4. DÍL – Zavinění 

 

 Zavinění je jediným subjektivním předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu. 

Jak již z názvu vyplývá, zavinění se vztahuje pouze k subjektivní odpovědnosti za 

škodu, protože v případě objektivní odpovědnosti za škodu není zavinění obligatorním 

atributem vzniku odpovědnosti za škodu. Zaviněním se v oblasti občanského práva 

rozumí psychický vztah odpovědného subjektu k jeho vlastnímu zaviněnému 

protiprávnímu úkonu, jakož i ke škodě jako způsobenému následku tohoto 

protiprávního úkonu67. K pojmu zavinění se také mnohokrát vyjádřil ve své 

rozhodovací praxi také Nejvyšší soud ČR, například v rozsudku ze dne 05.02.2004, sp. 

zn. 21 Cdo 1059/2003 judikoval, že: „zavinění lze charakterizovat jako psychický vztah 

jednajícího ke svému jednání, které je protiprávní, a ke škodě jako následku takového 

jednání“68. 

 

4.1. Složky zavinění  

 

 Zavinění z hlediska právní teorie zahrnuje dvě základní složky, tj. složku 

rozumovou a složku volní. Rozumová složka zahrnuje možnost odpovědného subjektu 

posoudit své jednání, zejména zda je takové jednání v souladu s právem či zda je 

protiprávní. Kumulativně s rozumovou složkou je třeba zohlednit i složku volní, která 

zohledňuje, zda odpovědný subjekt měl vůli ovládnout své jednání. Za předpokladu, že 

u konkrétního subjektu budou kumulativně existovat obě složky zavinění, pak můžeme 

                                                           
66 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 11. 1976, sp. zn. 2 Cz 36/76 
67 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
413) 
68 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 05.02.2004, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003 
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dále uvažovat o vzniku odpovědnosti za škodu, ale jak již bylo výše řečeno o 

odpovědnosti za zavinění, tj. subjektivní. Různými kombinacemi prvků zavinění 

vznikají rozličné formy a stupně zavinění, o kterých bude pojednáno v následujících 

odstavcích.69 

 

4.2. Formy zavinění 

 

 Rozlišování jednotlivých forem zavinění má své opodstatnění a význam, 

nicméně občanský zákoník jednotlivé formy explicitně nevymezuje. Určitým vodítkem 

k vymezení jednotlivých forem zavinění se tak může stát zákon č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 15 a § 16, kterými je 

vymezen úmysl a nedbalost. Je zřejmé, že otázka zavinění je doménou především 

trestního práva, nicméně i oblast občanskoprávní musí v souladu s principem 

jednotnosti právního řádu čerpat i z úpravy trestněprávní. 

 Stanovení obecných kritérií, které vymezují jednotlivé formy zavinění, je 

důležité hned z několika důvodů. Například ustanovení § 424 OZ se vztahuje pouze na 

případy, kdy „za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům“.  Je tedy zřejmé, že ke vzniku odpovědnosti za škodu je v tomto případě nutné 

posoudit, zda protiprávní jednání proti dobrým mravům bylo skutečně úmyslné. Dalším 

takovým příkladem může být otázka rozsahu náhrady vzniklé škody, kdy ustanovení § 

442 OZ odst. 3 zohledňuje, zda „škoda byla způsobena úmyslným trestným činem“, i 

v této situaci proto bude nutné použít pravidla pro určení formy zavinění.70 Ustanovení 

§ 450 OZ upravuje případy, kdy soud při svém rozhodování o náhradě škody může 

přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele hodných a náhradu škody přiměřeně snížit. 

Takový postup však nepřichází v úvahu, kdy by byla škoda způsobená úmyslně. Proto i 

v tomto případě má dělení zavinění na jednotlivé formy svoje opodstatnění. 

 Ze systematického hlediska rozlišujeme čtyři formy zavinění. Úmyslná forma 

zavinění může existovat ve dvojí podobě, tj. v podobě úmyslu přímého a úmyslu 

                                                           
69 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, (s. 
415) 
70 srov. Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 124,125 
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nepřímého. Nedbalostní forma zavinění zahrnuje také dvě formy, tj. nedbalost vědomou 

a nedbalost nevědomou. 

 

4.2.1. Úmysl 

 

 V případě, že byla škoda způsobena škůdcem úmyslně, je třeba úmysl vždy 

prokázat, protože občanský zákoník presumuje pouze nedbalost. Tuto skutečnost 

dovodil také Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí uvedeném ve Sbírce soudních rozhodnutí 

R 34/1969, ve kterém uvedl, že: „Presumpce zavinění v ustanovení § 420 odst. 3 OZ se 

nevztahuje na úmysl.“71Úmysl lze systematicky rozdělit na dva jeho typy. Úmysl přímý 

(dolus directus) zahrnuje případy, kdy škůdce věděl, že svým jednání způsobí škodu a 

tuto škodu chtěl způsobit. Slovo „věděl“v tomto případě zastupuje složku rozumovou, a 

slovo „chtěl“ zastupuje složku vůle.72 Úmysl nepřímý (dolus eventualis) lze definovat 

jako případ, kdy škůdce věděl, že svým jednáním může způsobit škodu a pro případ, že 

se tak stane, je s tím srozuměn. Slovo srozuměn tady vyjadřuje nepřímou vůli ke 

způsobení škody.73 

 Je evidentní, že v obou případech, tj. jak u úmyslu přímého, tak u úmyslu 

nepřímého, se zohledňuje jak složka rozumová, tak složka volní. K určení rozdílu mezi 

oběma typy úmyslu je rozhodná míra vystupňování volního prvku74, kdy u úmyslu 

přímého je nutná přítomnost přímé vůle a u úmyslu nepřímého existence nepřímé vůle 

ke způsobení škody. 

 

4.2.2. Nedbalost 

 

 I v případě nedbalosti lze hovořit o jejích dvou respektive třech typech. 

V případě vědomé nedbalosti (culpa luxuria)dochází k situaci, kdy škůdce věděl, že 

svým jednáním může způsobit škodu, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že 

škodu nezpůsobí. V případě nevědomé nedbalosti (culpa negligentia)hovoříme o 

                                                           
71Rozhodnutí R 34/1969 
72 srov. Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, s.r.o. 
2002, s.464 
73 srov. Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 126 
74 srov. Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 126 
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situaci, kdy škůdce nevěděl, že svým jednáním může způsobit škodu, ale s přihlédnutím 

ke všem okolnostem o tom vědět mohl a měl.75 Třetím, zvláštním typem nedbalosti, je 

nedbalost hrubá (culpa lata). Hrubá nedbalost dopadá na případy, kdy škůdce nepozná, 

co je zřejmé všem. Obecnou formulaci hrubé nedbalosti vyslovil již významný 

starořímský právník Ulpianus výrokem: „Culpa lata est nimia neglegentia, id est non 

intellegere, goud omnes intellegunt – Hrubá nedbalost je nadměrná neopatrnost a 

znamená nechápat, co chápou všichni“.76 

 Nedbalost je, na rozdíl od úmyslu, založena především na složce rozumové. 

Složka volní se u nedbalosti taktéž vyskytuje, jinak by tomu ani být nemohlo, nicméně 

v případě nedbalosti nesměřuje vůle škůdce je způsobení škody. Z toho vyplývá, že 

škůdce v daný okamžik nechtěl způsobit škodu a zároveň nebyl srozuměn s možností 

způsobit škodu, ale nedostatečně předvídal možnost vzniku škody. Při posuzování 

konkrétních okolností, které se týkají nedbalostního zavinění, je třeba správně vyložit 

pojmy „bez přiměřených důvodů“  a „s přihlédnutím ke všem okolnostem“ a 

přihlédnout„ke konkrétní situaci a poměrům, ze kterých škůdce jednal“77. 

 Pro úplnost je třeba dodat, že zavinění ve formě nevědomé nedbalosti se 

presumuje, což vyplývá mimo jiné i z ustanovení § 420 odst. 3 OZ, které stanoví, že: 

„Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.“ 

 

4.3. Náhoda 

 

 O náhodu jde v případě, kdy poškozenému vznikne škoda, ale za tuto škodu 

nikdo neodpovídá, resp. žádnému subjektu nevznikla odpovědnost za vznik této škody. 

Systematicky můžeme náhodu v právním smyslu dělit na náhodu prostou (casus minor) 

a náhodu kvalifikovanou (casus maior). V případě kvalifikované náhody, v právní teorii 

také označované jako vyšší moc, dochází ke vzniku škody i přesto, že bylo vynaloženo 

veškeré potřebné úsilí k odvrácení vzniku škody. Praktickým příkladem kvalifikované 

                                                           
75 srov. Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, s.r.o. 
2002, s. 464 
76 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 799 
77 Švestka, J., Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku, Praha: Academia, nakladatelství 
ČSAV, 1966, s. 129 
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náhody jsou rozličné přírodní katastrofy či živelné pohromy, při kterých vzniká škoda, 

ale nebylo v lidských možnostech této škodě předejít. 

 V oblasti odpovědnosti za škodu, která je založena na subjektivním principu, se 

uplatňuje zásada „casum sentit dominus“ a poškozený nese následky škodní události 

sám, tj. za tu škodu nikdo neodpovídá. V případě odpovědnosti za škodu založené na 

objektivním principu je situace poněkud jiná. Objektivní odpovědnost a zejména její 

absolutní forma zohledňuje zejména hledisko nebezpečnosti určité činnosti a z toho 

důvodu je vždy určen subjekt, který bude odpovídat za vzniklou škodu, bez ohledu na 

to, jestli vznik takové škody zavinil či nikoli. Praktickým případem je ustanovení § 421a 

OZ, které stanoví, že: „Každý odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 

původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které bylo použité při plnění závazku. Této 

odpovědnosti se nemůže zprostit“. Z uvedeného ustanovení je patrné, že v tomto 

případě bude vlastník věci použité k plnění závazku odpovědný i za náhodu, dokonce za 

náhodu kvalifikovanou.78 

 Nový občanský zákoník formuluje náhodu výslovně v ustanovení § 2904, které 

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“. Důvodem explicitního vyjádření podmínek náhody je dle důvodové zprávy 

k Novému občanskému zákoníku skutečnost, že dosavadní úprava se musela spokojit 

s obecnou zásadou casum sentit dominus, což v praxi působilo značné aplikační 

obtíže.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78srov. Knappová, M., Švestka, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, ASPI Publishing, s.r.o. 2002, s. 
470 
79Eliáš K., a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 1025 
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III. KAPITOLA – NÁHRADA ŠKODY  

 

 V předchozím výkladu byl uveden pohled na náhradu škody v obecné rovině, 

současně s uvedením jednotlivých atributů, jejichž splnění je nezbytně nutné ke vzniku 

odpovědnosti za škodu. Po tomto výkladu lze přistoupit k otázce náhrady škody jako 

takové. Na tomto místě je třeba jako první vzpomenout na ustanovení § 442 OZ, kterým 

je vymezen základní rámec způsobu a rozsahu náhrady škody. V režimu občanského 

práva se hradí dvě velké skupiny škod, a to škody na majetku a škody,  respektive újmy 

na zdraví, což odpovídá dělení škod v 2.1.1. (viz. výše). 

 

I. DÍL – Zp ůsob a rozsah náhrady škody 

 

1.1. Způsob náhrady škody 

 

 Položíme-li si otázku, jakým způsobem dochází k náhradě vzniklé škody, pak 

odpověď nalezneme především v ustanovení § 442 odst. 2 OZ, které stanoví, že: „Škoda 

se hradí v penězích; požádali-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se 

škoda uvedením do předešlého stavu.“ Za současné právní úpravy tedy platí přednost 

peněžní (pekuniární)náhrady škody před náhradou naturální. V předchozích právních 

úpravách tomu však tak nebylo. Už Všeobecný občanský zákoník vycházel 

z konstrukce přednosti naturální restituce, nejinak tomu bylo i v případě občanského 

zákoníku z roku 1950. Poměrně kontroverzní je však vývoj ustanovení § 442 OZ, když 

původní znění tohoto ustanovení preferovalo naturální restituci jako hlavní druh 

náhrady škody80. 

 Z jakého důvodu je tedy nynější znění svojí konstrukcí opačné, než tomu bylo 

v původním znění občanského zákoníku? Ač původní znění ustanovení § 442 OZ 

preferovalo naturální restituci, rozhodovací praxe soudů byla jiná a docházelo 

k takovému výkladu tohoto ustanovení, které se příčilo jak doslovnému znění, tak 

smyslu tohoto ustanovení. Na tento problém upozornila již v roce 1986 prof. JUDr. 

                                                           
80ustanovení § 442 odst. 1 OZ ve znění k 05.03.1964 stanovilo, že: „Hradí se jen skutečná škoda, a to 
uvedením v předešlý stav; není-li to dobře možné nebo účelné, hradí se v penězích“ – Sbírka zákonů 
Československé socialistické republiky, částka 19/1964 
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Marta Knappová, DrSc., když uvedla, že: „uvedené ustanovení, připouští, dokonce na 

prvním místě, náhradu škody uvedením v předešlý stav, je soudy konstantně aplikováno 

tak, že se přisuzuje náhrada v penězích, čímž se skutečný reparační účinek náhrady 

podstatně snižuje a postavení poškozeného se zhoršuje“.81 

 Z tohoto důvodu přistoupil zákonodárce při souhrnné novele občanského 

zákoníku č. 509/1991 Sb. ke změně konstrukce způsobu náhrady škody tak, že 

upřednostnil peněžitou náhradu škodu před naturální restitucí a uvedený model trvá až 

do dnešního dne. Důvodová zpráva k této novele občanského zákoníku tuto změnu 

zdůvodňovala tím, že se pouze snaží přizpůsobit stav faktický stavu právnímu a vyhovět 

tak potřebám praxe, ve které se upřednostňuje peněžitá náhrada škody82. 

 

1.2.1. Náhrada škody v penězích 

 

 Jak již bylo výše řečeno, náhrada škody v penězích má přednostní postavení při 

výběru způsobu náhrady škody. Z dikce ustanovení § 442 odst. 2 věta první OZ 

vyplývá, že poškozený při uplatnění nároku na náhradu škody nemusí konkrétně 

specifikovat, že žádá peněžitou náhradu škody, ale náhradu škody v penězích přizná 

soud automaticky. Určitou výhodou peněžité náhrady škody je skutečnost, že 

poskytnutím určité finanční částky dojde ke kompenzaci vzniklé škody a poškozený 

nemusí mít obavy, že by případnou naturální restitucí nebyla poškozená věc uvedena do 

takového původního stavu, jaký by si poškozený představoval. Peněžitá částka, která 

odpovídá vzniklé škodě, musí pokrýt veškeré náklady, které poškozený vynaloží na 

uvedení poškozené věci do původního stavu. Vodítkem pro určení přesné výše peněžité 

částky může být určení rozdílu mezi hodnotou věci před poškozením a hodnotou věci 

poškozené. 

 

1.2.2. Uvedení v předešlý stav 

 

 Uvedení v předešlý stav neboli takzvaná naturální restituce (restitutio in 

integrum) je druhou, alternativní možností náhrady vzniklé škody. Jak však vyplývá 

                                                           
81 Knappová, M., Efektivnost občanského práva., AUC Iuridica, 1986, s. 264 
82 srov. Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 
2008, s. 978 
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z dikce ustanovení § 442 odst. 2 věta druhá OZ, o naturální restituci musí poškozený 

výslovně požádat, soud ji nemůže stanovit na základě vlastní úvahy. Takový způsob 

náhrady škody je však možný pouze za splnění dalších předpokladů, kterými jsou 

možnost a účelnost. „Možnost naturální restituce je vyloučena tam, kde tomu brání 

překážka objektivní povahy.“83Uvedené tvrzení je třeba dát do souvislosti 

s ustanovením § 37 odst. 2 OZ, které sankcionuje právní úkon týkající se nemožného 

plnění neplatností. 

 Uvedení v předešlý stav konkrétně znamená, že škůdce musí provést takové 

činnosti, kterými se docílí takového stavu, který bude srovnatelný se stavem před 

vznikem škody. Nelze ovšem vyloučit, že i přes uvedení do předešlého stavu, bude 

existovat další škoda, kterou bude nutnou vypořádat. Konkrétním příkladem takové 

situace bude živnostník, který provozuje automobilovou nákladní dopravu. Tomuto 

živnostníkovi však vznikne škoda na nákladním automobilu při dopravní nehodě, kterou 

sám nezavinil. Materiální škoda na nákladním automobilu bude viníkem dopravní 

nehody uhrazena, avšak živnostníkovi tím, že nemohl nákladní automobil po dobu 1 

měsíce užívat, ujde zisk, kterého by za normálních okolností dosáhl. Z uvedeného je 

zřejmé a ustanovení § 442 odst. 2 OZ takovou možnost nevylučuje, že souběh peněžité 

náhrady a naturální restituce je možný a dovolený. 

 

1.2. Náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem 

 

 Ustanovení § 442 odst. 3 OZ je svou povahou ustanovením výjimečným, které 

pouze doplňuje institut náhrady škody a snaží se zejména o posílení postavení 

poškozeného. První věta tohoto ustanovení stanoví, že: „byla-li škoda způsobena 

úmyslným trestným činem, z něhož měl pachatel majetkový prospěch, může soud 

rozhodnout, že je možno právo na náhradu škody uspokojit z věcí, které z majetkového 

prospěchu nabyl, a to i tehdy, jestliže jinak podle ustanovení občanského soudního řádu 

výkonu rozhodnutí nepodléhají“. Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že uvedený 

postup, je-li poškozeným navržen, soud pouze může, nikoli musí použít. Je tedy čistě na 

úvaze soudu, zda takový způsob náhrady škody zvolí. 

                                                           
83 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání.    Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1285 
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 Další podmínkou použití tohoto ustanovení je existence majetkového prospěchu 

a spáchání trestného činu úmyslným způsobem, za který nemusí být pachatel odsouzen, 

pouze je třeba, aby byla naplněna skutková podstata takového trestného činu.84 Je 

zajímavostí, že takto mohou být postiženy i věci, které jinak nepodléhají výkonu 

rozhodnutí. Tím se prolamují obecná ustanovení občanského soudního řádu týkající se 

výkonu rozhodnutí. Na tomto místě je však dlužno dodat, že toto ustanovení se 

v praktickém životě téměř nevyužívá, neboť pokud dojde ke způsobení škody trestným 

činem, příslušný soud rozhodne v takzvaném adhezním řízení o náhradě škody a uloží 

odsouzenému povinnost nahradit jím způsobenou škodu. 

 

1.3. Rozsah náhrady škody 

            

 Za rozsah škody je třeba považovat to, co škůdce musí vynaložit, aby reparoval 

poškozenému vzniklou škodu, jinými slovy kolik a v jakém rozsahu musí škůdce jím 

způsobenou škodu nahradit. Základními pojmy, které se pojí s rozsahem náhrady škody, 

jsou skutečná škoda a ušlý zisk, o nichž jsme již výše pojednali. Pro úplnost a 

přehlednost lze doplnit, že v případě škody na věcech respektive majetku se 

poškozenému hradí skutečná škoda, popřípadě ušlý zisk. Může však dojít k situaci, kdy 

se poškozenému bude hradit jak skutečná škoda, tak i ušlý zisk, protože „oba druhy 

škody jsou na sobě nezávislé, takže existence jedné z nich není podmínkou vzniku 

druhé.“85 O skutečném rozsahu náhrady škody na majetku a škody respektive újmy na 

zdraví bude detailněji pojednáno v následujících odstavcích.  

 

1.4. Způsob a rozsah náhrady škody v Novém občanském zákoníku 

 

 Způsob náhrady škody doznal v NOZ poměrně převratné změny. Dochází 

k situaci, kdy se opět vracíme ke konstrukci způsobu náhrady škody, který byl typický 

již pro Všeobecný občanský zákoník. Ustanovení § 2951 odst. 1 NOZ stanoví, že: 

„Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo 

                                                           
84 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 981 
85 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 2, Praha, Wolters Kluwer ČR, a.s., 2002, s. 
446 
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žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“ Primárním způsobem náhrady škody 

je dle NOZ naturální restituce. Pekuniární náhrada škody bude přicházet v úvahu pouze 

ve dvou situacích, a to za prvé pokud naturální restituci nebude možno dobře provést 

z objektivních důvodů, které dovodí soud, nebo za druhé, pokud o to požádá poškozený. 

Volba naturální restituce bude záležet pouze na svobodné vůli poškozeného a lze si 

všimnout, že NOZ už ani nepočítá s činností soudu, týkající se posouzení účelnosti 

naturální restituce, neboť takové hledisko je dle důvodové zprávy k NOZ vlastní pouze 

totalitním právním řádům.86 

 Rozsah náhrady škody je v NOZ upraven podobným způsobem jako je tomu ve 

stávající právní úpravě. Ustanovení § 2952 věta první NOZ stanoví, že: „Hradí se 

skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk)“. Obdobným způsobem je také 

upraveno, jakým způsobem dochází k určení výše škody. Ustanovení § 2969 stanoví, 

že: „P ři určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a 

zohlední se, co poškozený musí k obnově nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.“ 

Lze tedy pozorovat, že úprava v NOZ je mnohem detailnější než současná úprava. 

Zejména došlo k bližší specifikaci pojmu cena, když v NOZ je uvedena cena obvyklá, 

jejíž vymezení bylo do současnosti především předmětem judikatury. Změnou oproti 

stávajícímu právnímu vztahu je povinnost zohlednit to, co poškozený musel vynaložit 

k obnově věci vynaložit. V důvodové zprávě k NOZ se uvádí, že v tomto případě může 

dojít i k situaci, kdy „náhrada převýší cenu poškozené věci, přičemž se zřetelem 

k judikatorní praxi běžné v zahraničí – může jít o převýšení až třetinové“.87Bude tedy 

jistě zajímavé, jakým směrem se bude v tomto případě ubírat judikatura českých soudů. 

 Hovoříme-li o způsobu stanovení výše ceny poškozené věci, nelze pominout 

poměrně zajímavou novinku, která je uvedena v ustanovení § 2969 odst. 2 NOZ, které 

stanoví, že: „Poškodil-li škůdce věc ze své svévole či škodolibosti, nahradí poškozenému 

cenu zvláštní obliby“. Cena zvláštní obliby zahrnuje nejen škodu samotné poškozené 

věci, ale také cenu nemajetkového rozměru, která může být vyjádřena například úzkým 

osobním vztahem k této věci. Důvodová zpráva k NOZ uvádí trefný praktický příklad, 

kdy škůdce poškodí jedinou existující fotografii zemřelé matky poškozeného. Je zřejmé, 

                                                           
86 Eliáš, K., a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava: Sagit, 2012, s. 
1046 
87 Eliáš, K., a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Ostrava: Sagit, 2012, s. 
1047 
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že sama fotografie bude mít v podstatě zanedbatelnou finanční hodnotu, ale skutečnost, 

že se jedná o jediný existující exemplář fotografie a navíc fotografie matky 

poškozeného, nás nutí k zohlednění „ceny“ vztahu poškozeného k fotografii, která je 

mnohokrát nevyčíslitelná. 

 

II. DÍL – Náhrada škody na majetku 

 

2.1. Stanovení výše škody 

  

 Při stanovení výše škody na majetku je třeba vycházet především z ustanovení § 

443 OZ, které stanoví, že: „při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době 

poškození“. Povšimněme si, že toto ustanovení vychází pouze z pojmu věc. Je však 

obecnou skutečností, že škoda může vzniknout nejen na věcech, ale také na 

majetkových právech či jiných majetkových hodnotách, připouští-li to jejich povaha. 

Tato skutečnost vychází z ustanovení § 118 odst. 1 OZ, které vymezuje věci a práva 

jako předmět občanskoprávních vztahů. Z komentovaného ustanovení taktéž vyplývá, 

že se jedná o poškození věci, ale toto ustanovení „se správně vykládá extenzivně v tom 

smyslu, že totéž platí i pro případ zničení věci nebo její ztráty.“88 

 Při určení ceny poškozené věci se vychází z obvyklé ceny v době poškození, 

nicméně je třeba také zohlednit stáří poškozené věci a míru opotřebení, k čemuž dospěl 

ve své rozhodovací činnosti také Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí R III/67, ve kterém 

dospěl k závěru, že „je t řeba vždy přihlížet ke stáří, opotřebení, používání věci apod.“89 

Obvyklou cenou se pak rozumí cena, kterou musí poškozený zaplatit, aby získal věc 

náhradní, srovnatelnou s věcí poškozenou. K výkladu pojmu obvyklé ceny se vyjádřil 

ve své rozhodovací praxi i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 21.11.2007, sp. zn. 25 

Cdo 376/2006, kdy zastal názor, že: „Cena obvyklá představuje cenu, za kterou lze v 

daném místě a čase pořídit náhradní věc  

stejných kvalit, kde tedy o cenu tržní, jež je ovlivněna nabídkou a poptávkou v daném 

místě a čase.“90          

                                                           
88 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 987 
89Rozhodnutí R III/67 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.11.2007, sp. zn. 25 Cdo 376/2006 



51 

 

 Pokud se škodní událost týká movité či nemovité věci, která byla v době škodní 

události, tj. v okamžiku způsobení škody nová a nepoužitá, je třeba nahradit škodu 

v plném rozsahu a kompenzovat škodu ve výši pořizovací ceny nové věci. Pokud 

movitá či nemovitá věc byla v době škodní události již použitá či opotřebovaná, je třeba 

zjistit, jakou cenu měla tato věc v době poškození, plně v souladu s rozhodnutím R 

22/1977, kde bylo určeno, že: „p ři škodě způsobené na starších, už použitých věcech a 

částečně opotřebovaných věcech postupují soudy správně, když zjišťují obecnou cenu, 

kterou měly tyto věci v době poškození“91 

 Odborná veřejnost však tento názor zastávaný Nejvyšším soudem ČR rozporuje 

a poukazuje na skutečnost, že mechanické používání tohoto pravidla, tj. že se zjišťuje, 

jakou cenu měla věc v době poškození, může způsobit, že náhrada škody nebude tak 

docela spravedlivá. Profesor Karel Eliáš v odborném článku, který se věnuje obsahu, 

způsobu a rozsahu náhrady škody v soukromém právu uvádí, že současná judikatura 

stojí na názoru, že pokud byla věc na náklad poškozené opravena či vyměněna, nemusí 

škůdce hradit plné náklady na opravu, ale hradí pouze proporcionálně snížené náklady. 

Tímto postupem tak dochází k „p řehnané anxiozitě z bezdůvodného obohacení, aniž se 

plně doceňuje, že poškozený má právní důvod ke škůdcovu plnění a že nastalá škoda má 

být odčiněna“. Jako příklad uvádí, že pokud došlo k poškození například domu či 

automobilu užívaného poškozeným po určitou dobu, nelze tuto škodu nahradit plném 

rozsahu. Pro náhradu škody tak nemá být rozhodná pouze cena této věci v rozhodném 

období, ale je třeba vzít do úvahy také okolnost, že tato věc měla pro poškozeného 

určitou užitnou či majetkovou hodnotu. Pokud se tedy poškozenému dostane náhrady 

pouze takové, jakou měla věc cenu v době poškození, těžko si za tuto cenu pořídí věc 

srovnatelnou s poškozenou věcí. 92 

 

III. Díl – Náhrada škody na zdraví 

 

 Hovoříme-li o náhradě škody na zdraví, ocitáme se v oblasti náhrady osobní 

respektive nemajetkové škody. Jak však již bylo řečeno výše, i osobní škoda může mít 

majetkový rozměr. Pokud tedy dojde ke vzniku odpovědnosti za škodu na zdraví, 

                                                           
91Rozhodnutí R 22/1977 a obdobně také Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 06. 2002, sp. zn. 25 
Cdo 1629/2000 
92 Eliáš, K.: Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu II. Právní rádce, 2008, č. 1, s. 6,7. 
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vzniká poškozenému či jeho rodinným příslušníkům nárok na náhradu této škody. 

Jednotlivé nároky jsou pak specifikovány v ustanoveních § 444 - § 449 OZ. Při 

způsobení škody na zdraví se taková škoda nahrazuje peněžitou částkou, a to buď 

jednorázově, nebo soustavným, opakovaným plněním. Důvodem peněžitého plnění 

v oblasti náhrady škody na zdraví je skutečnost, že v tomto případě není možná 

naturální restituce, neboť je i z povahy věci ve většině případů vyloučena. Lze si totiž 

těžko představit, že by škůdce například uvedl do původního stavu ruku poškozeného, 

ze které byl nenávratně oddělen jeden prst. 

 

3.1. Bolestné 

 

 Ustanovení § 444 odst. 1 OZ stanoví, že: „P ři škodě na zdraví se jednorázově 

odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění“.   Bolestí se 

v tomto případě rozumí jak fyzické, tak psychické útrapy poškozeného, které vznikly 

v důsledku škodní události, která se přímo dotýká zdraví poškozeného, avšak se také 

týká bolesti, kterou musel poškozený vytrpět při následném léčení. Je však nutné 

zdůraznit, že vytrpěná bolest musí být v příčinné souvislosti s protiprávním úkonem 

škůdce, kterým byla způsobena újma na zdraví, neboť „bolestným nelze odškodňovat 

tzv. následek následku.“93 Příkladem takové situace je stav kdy matka utrpí vážný 

psychický šok, protože viděla na vlastní oči dopravní nehodu, při které zemřel její syn. 

Jinými slovy dopravní nehoda, která představuje škodní událost, přímo nezpůsobila 

újmu matce, ale synovi, a proto v tomto případě nemůžeme hovořit o potřebné 

kauzalitě. 

 Stanovení konkrétní částky, která odpovídá vytrpěné bolesti, je úkolem 

podzákonných právních předpisů, konkrétně vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění 

pozdějších vyhlášek. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 32/1965 Sb., ve znění 

pozdějších změn a to především z důvodu, že starší vyhláška stanovila strop určující 

maximální možnou částku odpovídající bolestnému a navíc se ustanovení této vyhlášky 

nemohly přizpůsobit růstu cen, zejména po roce 1989, kdy částky přiznávané z titulu 

náhrady za vytrpěné bolesti byly zcela nedostačující. Vyhláška č. 440/2001 proto 

odstranila strop a stanovila bodové ohodnocení jednotlivých následků, které jsou 
                                                           
93 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 993 
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uvedeny v přílohách této vyhlášky, přičemž 1 bod má hodnotu 120 Kč. Dlužno dodat, 

že ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. dává soudu oprávnění k 

mimořádnému zvýšení odškodnění za vytrpěnou bolest, a to ve zvlášť výjimečných 

případech. Takové rozhodování soudu bude však podmíněno zásadou proporcionality, 

což dovodil ke své rozhodovací praxi i Ústavní soud. Ustanovení této vyhlášky však 

neposkytují vodítko pro stanovení o kolik se má náhrada za vytrpěnou bolest zvýšit. Je 

tedy na úvaze soudu, aby v konkrétním případě rozhodl, jaké zvýšení náhrady na 

vytrpěnou bolest lze v tomto případě považovat za přiměřené. 

 

3.2. Náhrada za ztížení společenského uplatnění 

 

 Náhrada za ztížení společenského uplatnění je upravena spolu s bolestným 

v ustanovení § 444 odst. 1, 2 OZ to znamená, že i na tuto náhradu se vztahují 

ustanovení vyhlášky č. 440/2001 Sb. Ztížením společenského uplatnění se rozumí 

následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv 

na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Takovou definici poskytuje 

ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. a dále poskytuje demonstrativní výčet 

jednotlivých uplatnění poškozeného ve společnosti jako je uspokojování jeho životních 

a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy povolání, 

dalšího vzdělání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním, 

sportovním, to vše s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. 

 Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí 

závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení. Stejně jako je 

tomu u náhrady škody za vytrpěnou bolest, se vychází z hodnoty jednoho bodu ve výši 

120 Kč, přičemž i v tomto případě má soud oprávnění zvýšit výši náhrady 

s přihlédnutím k mimořádným okolnostem daného případu. Ke zvýšení náhrady 

z důvodů zvláštního zřetele hodných se také vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze 

dne 31.08.2004, sp. zn. 25 Cdo 847/2004, když judikoval, že: „Výrazné zvýšení náhrady 

za ztížení společenského uplatnění je vyhrazeno případům, kdy pro následky úrazu je 

poškozený téměř vyřazen ze života a kdy jeho předpoklady k uplatnění ve společnosti 

jsou téměř ztraceny, není schopen se sám obsloužit apod.“94Pro úplnost je třeba dodat, 

                                                           
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.08.2004, sp. zn. 25 Cdo 847/2004 
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že pro stanovení celkové výše bodového ohodnocení se vypracovává lékařský posudek, 

a to zpravidla až rok poté, co došlo ke škodě na zdraví. 

 V běžném životě se setkáváme s případy, které jsou z lidského hlediska velmi 

citlivé, ale z pohledu práva velmi vhodné pro demonstraci jednotlivých právních 

institutů. Takovým případem je například nezvládnutá operace ledviny, kdy lékař 

odejme z těla pacienta zdravou ledvinu namísto té poškozeného. O identickém případu 

rozhodoval Ústavní soud ČR a nálezem ze dne  29.09.2005, sp. zn. III. ÚS 350/2003, se 

vymezil k otázce zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění. Ústavní soud ČR 

uvedl, že „si lze těžko představit lepší příklad případu zvláštního zřetele hodného, než je 

nevratné a trvalé poškození zdraví, v důsledku něhož došlo k omezení funkčnosti 

jednoho z nejvýznamnějších orgánů v lidském těle“ , a proto rozhodl, že: „Náhrada za 

ztížení společenského uplatnění ve výši 24.000,- Kč je neproporcionální ve vztahu 

k odumření předtím fungující ledviny, které způsobil operující lékař“ 95 

 

3.3. Náhrada za usmrcení 

 

 Ustanovení § 444 odst. 3 OZ nebylo součástí občanského zákoníku od doby 

svého vzniku. Teprve v roce 2004 bylo do občanského zákoníku vtěleno ustanovení 

odstavce třetího, a to novelou – zákonem č. 47/2004 Sb. Tímto ustanovením jsou 

stanoveny paušální částky, jejichž výše se odvíjí především z typu příbuzenského 

poměru, přičemž se zohledňuje manžel či manželka zesnulého, dítě, nasciturus, rodič, 

sourozenec a osoba blízká. Zaplacením této částky se vypořádává nemajetková újma 

pozůstalých příbuzných, přičemž se lze domnívat, že ani toto jednorázové odškodnění 

nemusí nahradit nemajetkovou újmu pozůstalých v celém rozsahu. Proto „není 

vyloučeno, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na 

ochranu osobnosti“.96 

 Ke stejnému závěru dospěl i Ústavní soud v ČR nálezu ze dne 04.05.2005, Pl. 

ÚS 16/04, kterým bylo konstatováno, že: „Ustanovením § 444 odst. 3 zákonodárce 

upravil způsob a rozsah náhrady za tento druh imateriální škody. Tato úprava 

neumožňuje svojí jednoznačností žádný prostor pro odlišný výklad. Je však natolik 

                                                           
95 Nález Ústavního soudu ze dne 29.09.2005, sp. zn. III. ÚS 350/2003 
96 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 2. 
Vydání.    Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1298  
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paušální, že ji nelze považovat za vyčerpávající řešení daného problému. Proto 

nevylučuje, pokud jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu 

na osobnostních právech, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle 

ustanovení na ochranu osobnosti.“97 

 Nad konkrétními dopady novely občanského zákoníku č. 47/2004 Sb. se 

zamýšlel také autor Mgr. Miloš Holub98, kdy ve svém článku vyslovuje určitou 

pochybnost nad tím, zda zákonodárce touto novelou občanského zákoníku přispěl ke 

vhodnější a v praxi použitelnější úpravě tohoto segmentu náhrady škody. Úprava 

náhrady škody za usmrcení dle názoru Holuba nikterak neulehčuje pozici pozůstalých 

při případném prokazování škody a rozhodně nelze hovořit o paušalizaci takové škody. 

Zároveň poukazuje na ne příliš vhodné stanovení konkrétních, pevně stanovených 

částek a raději by volil odkaz na speciální prováděcí předpisy, jako tomu je například 

v případě ustanovení § 445 OZ, § 446 OZ a dalších. S tímto názorem je třeba se 

ztotožnit, neboť vyjádřit pevně stanovenými částkami míru jakou bude odškodněna 

blízká osoba za usmrcení jí blízké osoby, může v konkrétních případech znamenat 

nepřiměřenou tvrdost zákona. Vztahy mezi lidmi a zvláště mezi osobami blízkými jsou 

natolik rozdílné případ od případu, že nelze paušálně stanovit konkrétní částku, která 

bude vyhovovat konkrétním okolnostem. Odkaz na prováděcí právní předpis by byl 

mnohem vhodnější a zákonná úprava by se stala velmi pružnou. 

 Holub dále kritizuje současnou právní úpravu náhrady škody za usmrcení také 

z hlediska nevhodné kategorizace osob blízkých. Uvádí příklad, kdy ve společné 

domácnosti žije bratr, sestra a manžel sestry. Poté, co by byl bratr usmrcen třetí osobou, 

byl sestře vznikl nárok na náhradu dle ustanovení § 444 odst. 3 písm. e) OZ ve výši 

175.000,- Kč a jejímu manželu by vznikl nárok na náhradu dle ustanovení § 444 odst. 3 

písm. f) OZ ve výši 240.000,- Kč. Sestra se tak ocitne, jak uvádí Holub, v druhé 

kategorii osob blízkých, ač by tomu mělo být právě naopak, neboť právě sestra je 

genealogicky blíže svému bratrovi, než je tomu v případě jejího manžela.  

 

 

 

                                                           
97 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 04.05.2005, Pl. ÚS 16/04 
98 Holub, M., Jednorázové odškodnění při usmrcení podle novely občanského zákoníku. Bulletin 
advokacie, 2004, č. 6, s. 46 
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3.4. Bolestné, ztížení společenského uplatnění a usmrcení v Novém občanském 

zákoníku 

 

 Náhrada škody v těchto případech doznala nezanedbatelnou změnu v nyní již 

platném zákoně č.89/2012 Sb. Obecně se při náhradě škody na zdraví vychází z plné 

náhrady všech škod a i nemajetkové újmy. Ustanovení § 2956 NOZ taktéž stanoví, 

že:„jako nemajetkovou újmu odčiní (škůdce) i způsobené duševní útrapy.“ Při 

důkladném studiu ustanovení Nového občanského zákoníku si lze také povšimnout, že 

došlo ke změně terminologie v oblasti náhrady škody na zdraví. Nadále se nebude 

používat termín „škoda na zdraví“ jako je tomu v současné právní úpravě, ale dochází 

k zavedení termínu „ublížení na zdraví“, a to z důvodu, že „v souvislosti s fyzickou 

osobou je vhodnější používat termín „ublížení na zdraví“, protože „škodou“ se běžně 

rozumí majetková škoda“.99 

 I v Novém občanském zákoníku platí, že se poškozenému plně nahrazují 

vytrpěné bolesti a náhrada za ztížení společenského uplatnění, vznikla-li poškozením 

zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného. Co však lze považovat za výraznou 

změnu, je způsob stanovení konkrétní peněžní částky, která bude odpovídat tomu 

kterému nároku na náhradu škody. V ustanovení § 2958 NOZ, které upravuje právě 

náhradu škody za vytrpěnou bolest a ztížení společenského uplatnění, nenalezneme 

odkaz na podzákonný právní předpis, který by konkretizoval postup při stanovení výše 

náhrady, jako tomu je nyní. Navíc ve zrušovacím ustanovení § 3080 NOZ, body 237. a 

238. je uvedeno, že ke dni nabytí účinnosti NOZ, tj. k 01.01.2014 se zrušuje vyhláška č. 

440/2001 Sb. a vyhláška č. 50/2003 Sb. Z uvedeného plyne, že po nabytí účinnosti NOZ 

již nebude moci soud určit konkrétní výši náhrady škody s odkazem na určitý počet 

bodů, jako je tomu nyní. Soudce tak dostane při svém rozhodování zcela volnou ruku 

při stanovení výše náhrady škody a bude tak záviset pouze na jeho uvážení a 

zhodnocení konkrétních skutkových okolností. Pokud by však tímto způsobem nebylo 

možné výši náhrady určit, stanoví se podle zásad slušnosti, což stanoví ustanovení § 

2958 NOZ. Co však zákonodárce pojmem „zásady slušnosti“ měl přesně na mysli, 

neobjasňuje ani důvodová zpráva k NOZ. Konkrétní vymezení tohoto pojmu tak zřejmě 

přinese rozhodovací praxe soudů. 
                                                           
99 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 997 
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 To stejné platí i v případě náhrady škody za usmrcení, která je vymezena 

ustanovením § 2959 NOZ, které stanoví povinnost škůdce k náhradě duševních útrap, 

které vznikly manželu, rodiči, dítěti či jiné osobě blízké z důvodu usmrcení či zvlášť 

závažného ublížení na zdraví. Opouští se systém pevně stanovených částek, které má 

škůdce poskytnout pozůstalým a konkrétní výše náhrady škody tak spočívá pouze na 

volné úvaze soudce. Lze říci, že dosavadní způsob úpravy náhrady škody za usmrcení 

významně ovlivňoval rozhodovací činnost soudců, kteří při konkrétním rozhodování 

nemohli zohlednit okolnosti daného případu a byli nuceni aplikovat rigidní ustanovení § 

444 odst. 3 OZ. Dlužno dodat, že například částka 240.000,- Kč může být v jednom 

případě přehnaně vysoká, v jiném případě naprosto nedostačující. 

 

3.5. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

 

 Tento typ náhrady je základním způsobem upraven ustanovením § 446 OZ, které 

stanoví, že: „Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného 

činí rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením a nemocenským.“Toto 

ustanovení se vztahuje na ztrátu na výdělku od okamžiku vzniku uznání poškozeného 

práce neschopným do okamžiku ukončení pracovní neschopnosti či určení, že 

poškozenému budou přiznány dávky sociálního zabezpečení odpovídající invalidnímu 

důchodu.100 

 Pracovní neschopnost se posuzuje na základě ustanovení § 57 a násl. zákona č. 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy o uznání 

pojištěnce práce neschopným rozhodne jeho ošetřující lékař. Co se rozumím 

průměrným výdělkem je stanoveno ustanovením § 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy průměrným výdělkem se rozumí 

hrubý výdělek zaměstnance v rozhodném období. Pokud by však z jakéhokoli důvodu 

nedošlo ke stanovení průměrného výdělku tímto způsobem, lze využít ještě údaje o 

výdajích a příjmech z přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Dlužno však dodat, že: 

„Údaje o výdajích a příjmech v přiznání k dani z příjmu fyzických osob nejsou jediným 

hlediskem pro určení výše průměrného výdělku podnikatele podle § 17 odst. 2 vyhlášky 

č. 45/1964 Sb. (nyní § 352 zákona č. 262/2006 Sb.), nýbrž jednou z okolností, z nichž lze 
                                                           
100 srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 
2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1303 
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vycházet při určení průměrného výdělku poškozeného“, k čemuž dospěl Nejvyšší soud 

ČR v rozsudku ze dne 24.01.2001, sp. zn. 25 Cdo 2026/98.101 

 Náhrada škody odpovídající rozdílu mezi průměrným výdělkem a dávkami 

nemocenského pojištění se vyplácí formou peněžitého důchodu, a to zpravidla 

v měsíčních splátkách, plně v souladu s obecným ustanovením § 445 OZ. Není ovšem 

vyloučeno, aby se poškozený se škůdcem dohodl, že namísto peněžitého důchodu 

poskytne škůdce poškozenému jednorázovou dávku, kterou budou jejich vzájemné 

budoucí nároky zcela vypořádány. Takovou možnost připouští ustanovení § 449a OZ, 

které bylo do občanského zákoníku vloženo novelou č. 47/2004 Sb. s účinností od 

01.05.2004.102 

 

3.6. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

       invaliditě 

 

 V tomto případě hovoříme o dalším subjektivním právu, které vzniklo 

v souvislosti se škodou na zdraví. Jedná se o majetkovou újmu, která spočívá v rozdílu 

mezi průměrným výdělkem dosahovaným před poškozením zdraví a výdělkem 

dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu nebo 

částečného invalidního důchodu, plně v souladu s ustanovením § 447 odst. 1 OZ. Musí 

však být splněna podmínka, že: „ke ztrátě výdělku došlo, ovšem nestačí jen možnost 

určité výdělečné činnosti v budoucnu či nezávazný příslib zaměstnavatele, nýbrž 

zjištění, že k realizaci výdělečné činnosti, jež byla sjednána, nemohlo dojít právě z 

důvodu následků úrazu, a že nebýt úrazu, poškozený by takovou činnost skutečně 

vykonával“což dovodil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze  dne 29.06.2012, sp. zn. 25 

Cdo 1783/2003.103 

 Průměrný výdělek se pro potřeby stanovení výše náhrady škody určí obdobným 

způsobem jako je tomu při určování průměrného výdělku v případě náhrady škody při 

pracovní neschopnosti (viz. 4.5). „P ři jeho zjišťování je však nutné přihlédnout 

k některým okolnostem, a to k případnému zvýšenému pracovnímu úsilí a také k důvodu 

                                                           
101 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.01.2001, sp. zn. 25 Cdo 2026/98 
102 srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 
2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1320 
103 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.06.2004, sp. zn. 25 Cdo 1783/2003 
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snížení výdělku.“ 104 Obdobně, jako při náhradě za ztrátu při pracovní neschopnosti, se 

hradí ztráta po skončení pracovní neschopnosti formou peněžitého důchodu či 

jednorázové finanční částky. 

 Pro úplnost je vhodné dodat, že náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem 

poškozeného a s případným invalidním důchodem či částečným invalidním důchodem 

nesmí přesáhnout částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu škody při 

pracovních úrazech. To však neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslným způsobem. 

Uvedené pravidlo vychází z ustanovení § 447 odst. 2 OZ. 

 Poměrně novým ustanovením, které se do občanského zákoníku dostalo novelou 

č. 264/2006 Sb., je ustanovení § 447 odst. 3, které upravuje náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti anebo při invaliditě v případě žáka nebo 

studenta, který se připravuje na budoucí povolání. Kdo je žákem či studentem platný 

občanský zákoník nevymezuje. Z tohoto důvodu lze odpověď nalézt v ustanoveních 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpis, které žáka 

vymezuje jako osobu, která se účastní základního či středního vzdělávání, studentem se 

rozumí osoba s ukončeným středoškolským vzděláním, která se dále celodenně 

vzdělává. 

 Náhrada škody přísluší žáku či studentovi za dobu, jejíž počátek je určen jako 

okamžik ukončení jejich povinné školní docházky a náhrada škody se přiznává za dobu, 

o kterou se prodloužilo jejich studium následkem úrazu či nemoci z povolání, dále za 

dobu neschopnosti pro úraz nebo nemoc z povolání a dále za dobu trvání invalidity 

vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání. 

 

3.7. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti 

       v Novém občanském zákoníku 

 

 Nový občanský zákoník v platném znění neobsahuje ustanovení, které by bylo 

svým obsahem a smyslem srovnatelné s ustanovením § 445 OZ, které obecně vymezuje 

způsob náhrady ztráty na výdělku. Způsob náhrady za ztrátu na výdělku po dobu a po 

skončení pracovní neschopnosti je upraven v ustanoveních § 2962 a § 2963 NOZ, a i 

nová právní úprava počítá s náhradou ve formě peněžitého důchodu. Obecně lze říci, že 
                                                           
104 Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 2008, 
s. 1016 
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úprava obsažená v OZ i NOZ je svým smyslem velmi podobná a nedoznala podstatnější 

změny. Nicméně jednu změnu lze pozorovat. Ustanovení § 2963 odst. 1 věta druhá 

NOZ stanoví, že: „Dojde-li ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb 

poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.“ Za 

zvýšení potřeb poškozeného lze dle současného stavu právní vědy považovat například 

potřeba jiného druhu stravy, kterou musí poškozený požívat, protože utrpěl poranění 

žaludku, v důsledku čehož musí požívat speciální stravu, která je však mnohdy finančně 

náročná. Dosavadní právní úprava zahrnuje tyto zvýšené potřeby poškozeného do 

oblasti náhrady nákladů léčení. Důvod, proč je na tuto změnu upozorňováno, je fakt, že 

současná právní úprava neumožňuje, aby byla náhrada za zvýšené náklady poškozeného 

z důvodu zvýšení jeho potřeb přiznána i do budoucna, nýbrž tyto náklady lze uhradit 

pouze za dobu léčení poškozeného. Zákonodárce touto změnou významně přispěl 

k ochraně práv poškozených, neboť za současného právního stavu se může stát, že 

poškozený bude zkrácen na svých právech, neboť mu nebudou uhrazeny náklady za 

zvýšení jeho potřeb, které vynaloží v budoucnu. 

 I v Novém občanském zákoníku nalezneme oprávnění poškozeného k volbě 

způsobu vyplacení náhrady za ztrátu na výdělku. Toto oprávnění je nově nazváno jako 

takzvané odbytné a je upraveno v ustanovení § 2968 NOZ. Určitá změna se však dotkla 

i tohoto institutu. Nově již nepůjde o písemnou dohodu mezi škůdcem a poškozeným, 

nýbrž vztahy týkající se přiznání odbytného budou nyní pouze mezi poškozeným a 

soudem. Pokud bude dán důležitý důvod a poškozený o to požádá, přizná soud 

poškozenému odbytné. 

 

3.8. Náhrada za ztrátu na důchodu 

 

 Náhrada za ztrátu na důchodu je zvláštní formou náhrady za ztrátu na 

výdělku105, což mimo jiné vyplývá i z rozhodnutí R 39/1973, kterým bylo určeno, že: 

„Náhradu ztráty na starobním důchodu je třeba ve smyslu ustanovení § 496 obč. 

zák.(nyní § 853 OZ) posoudit podle ustanovení § 445 až § 447 obč. zák. o náhradě 

ztráty na výdělku.“ 106 Podmínky pro přiznání takové náhrady jsou stanoveny ustanovení 

                                                           
105 Holub, M. a kolektiv: Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním, 
Praha: Linde Praha 2003, s. 101 
106 R 39/1973 
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§ 447a OZ, které stanoví, že: „náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající 

se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výši důchodu, na 

který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl 

vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, kterou občan pobíral v rozhodném období.“ 

 Jinými slovy řečeno, ztráta na důchodu vzniká poškozenému tak, že jsou mu 

vypláceny dávky ze systému důchodového zabezpečení tak, že jsou nižší, než kdyby 

pobíral dávky důchodového zabezpečení ve výši, která by vycházela z výpočtu z částek, 

které pobíral z důvodu náhrady ztráty na výdělku podle ustanovení § 445 - § 447 OZ.107 

 

3.9. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

 

 Pozůstalí mají nárok na náhradu nákladů na výživu, kterou poskytoval nebo byl 

povinen poskytovat poškozený, který v důsledku škody na zdraví následně zemřel. 

Náhrada nákladů na výživu však pozůstalým nepřísluší, pokud jsou tyto dávky 

poskytovány z titulu důchodového zabezpečení. Tyto podmínky vychází přímo 

z ustanovení § 448 OZ. Nárok pozůstalých vzniká v okamžiku smrti zemřelého, což 

dovodil i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 24.04.2003, sp. zn. 25 Cdo 1409/2001, 

když uvedl, že: „Vznik nároku pozůstalých se totiž váže ke dni smrti osoby poskytující 

výživu či výživou povinné a závisí na tom, zda a v jakém rozsahu jim zemřelý výživu 

poskytoval.“108 Dlužno dodat, že pozůstalí mají nárok na tuto náhradu pouze za 

předpokladu, že zemřelý byl v době své smrti povinen poskytovat výživu. Není možné 

předpokládat domněnku, že v budoucnosti taková povinnost vznikne. Obdobný názor 

dovodil ve své rozhodovací praxi i Nejvyšší soud ČR v rozsudku v tomto odstavci 

uvedeném když uvedl, že: „Pozůstalí nemají právo na náhradu škody odůvodněné tím, 

že jim usmrcená osoba v budoucnu mohla poskytovat výživu, pomoc v zaměstnání nebo 

v domácnosti či osobní péči“  

 Při výpočtu výše náhrady nákladů se opět vychází z průměrného výdělku 

zemřelého, nicméně platí, že náhrada nákladů nesmí svým úhrnem převýšit částku, do 

které by náležela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku podle § 447 odst. 2 OZ. 

                                                           
107 srov. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459, Komentář, 
2. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 1313 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.04.2003, sp. zn. 25 Cdo 1409/2001 
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Takové omezení vyplývá z ustanovení § 448 odst. 2 OZ. Při stanovení konkrétní výše 

jednotlivých částek odpovídající náhradě nákladů na výživu, které připadnou 

jednotlivým pozůstalým, je nutno postupovat podle ustanovení zákona o rodině, a 

stanovit na jaké výživné by měl pozůstalý nárok v době smrti zemřelého. Navíc nelze 

k tomuto problému přistupovat mechanicky. Je nespornou skutečností, že nelze 

celkovou částku odpovídající náhradě nákladů na výživu rozdělit na stejné díly, neboť 

každý pozůstalý má jiné nároky a potřeby a z nich je třeba vycházet.109 

 I v tomto případě platí, že náhrada nákladů na výživu pozůstalých se hradí 

formou peněžitého důchodu, který však lze nahradit jednorázovou částkou, čímž dojde 

k modifikaci formy náhrady ve smyslu ustanovení § 449a OZ.  

 

3.10. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých v Novém občanském zákoníku 

 

 Základní rámec týkající se náhrady nákladů na výživu pozůstalých zůstal 

v Novém občanském zákoníku prakticky nezměněn. Nově je však upraven vztah tohoto 

ustanovení k ustanovením zákona o důchodovém zabezpečení. Současná právní úprava 

v zásadě připouští jen dvě eventuality, buď náhrada nákladů na výživu, které poskytuje 

škůdce, nebo náhrada nákladů na výživu poskytovaná z dávek důchodového 

zabezpečení. Ustanovení § 2966 odst. 1 věta druhá NOZ stanoví, že: „Náhrada náleží 

pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení a tím, co by 

poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech 

poskytovat.“Je zřejmé, že podle současné právní úpravy není výše a způsob výpočtu 

náhrady nákladů na výživu explicitně zákonem stanoven, zatímco Nový občanský 

zákoník přistupuje k explicitnímu vyjádření. 

 Novinkou, která je v Novém občanském zákoníku uvedena v ustanovení § 2966 

odst. 2, je skutečnost, že: „Z důvodu slušnosti, lze přiznat příspěvek na výživné i jiné 

osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ač k tomu nebyl podle zákona 

povinen.“ Dochází tak k rozšíření okruhu oprávněných osob, které mohou nárokovat 

náhradu nákladů výživy. Podmínkou však zůstává, že zemřelý poskytoval určitou 

finanční částku faktickým způsobem, čili neposkytoval tuto částku z povinnosti 

stanovené zákonem. 
                                                           
109 srov. Holub, M. a kolektiv: Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a 
správním, Praha: Linde Praha 2003, s. 106 
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 Za korigující a zpřesňující ustanovení, které v současné právní úpravě 

nenalezneme, lze považovat ustanovení § 2967 odst. 2NOZ, kterým se doplňují pravidla 

pro stanovení výše náhrady pozůstalým i ostatním osobám. Dle tohoto ustanovení je 

nutno vzít do úvahy jak dlouho by usmrcený pravděpodobně žil, nebýt zranění. 

Praktickým příkladem by byla situace, kdy by muž trpící pokročilým stádiem rakoviny 

plic byl účastníkem dopravní nehody, kterou by sám nezavinil, a díky které by utrpěl 

vážné poranění dutiny břišní, v důsledku čehož by po několika dnech v nemocnici 

zemřel. Je však nutné zohlednit a znaleckým posudkem posoudit, zda by usmrcený 

nezemřel na rakovinu plic ve stejnou dobu, kdy zemřel na poranění dutiny břišní. Pokud 

by pozůstalí nárokovali náhradu nákladů na výživu z důvodu úmrtí na poškození dutiny 

břišní, bylo by přiznání takové nároku jistým způsobem v rozporu s dobrými mravy, 

protože by usmrcený člověk stejně zemřel na rakovinu plic.  

 

3.11. Náhrada nákladů léčení 

 

 V tomto případě hovoříme o dalším nároku, který spadá do okruhu nároků 

plynoucí ze škody na zdraví. Způsob a rozsah náhrady nákladů léčení vymezuje 

ustanovení § 449 odst. 1 OZ, které stanoví, že: „P ři škodě na zdraví se hradí též účelné 

náklady spojené s léčením“. Z dikce tohoto ustanovení nepřímo vyplývá, že způsob 

náhrady, v tomto případě, bude řešen formou relutární náhrady. Rozsah náhrady 

nákladů léčení je limitován účelností vynaložených nákladů na léčení. Jinými slovy 

nelze požadovat náhradu jakýchkoli nákladů, nýbrž nákladů, které byly prokazatelně 

vynaloženy a měly přímý účinek na zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Co se 

konkrétně rozumí pojmem účelně vynaložených nákladů, dovodila především praxe, 

když ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek R III/1967 na straně 253 je uveden 

názor, že: „K náhradě účelných nákladů spojených s léčením (§ 449 odst. 1 obč. zák.) 

patří mimo jiné i výdaje na protézy, náklady spojené s rehabilitací, náklady spojené 

s přibráním ošetřovatele, s potřebným přilepšením na stravě apod.“110 

 Ustanovení § 449 odst. 3 OZ stanoví, že: „náklady léčení a náklady pohřbu se 

hradí tomu, kdo je vynaložil“. Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že náhrada nákladů 

léčení má povahu jednorázové platby, nikoli formu opakujících se dávek ve formě 

                                                           
110 Vojtek, P.: Přehled judikatury ve věcech náhrady škody, ASPI, a.s., Praha 2006, s. 295 
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důchodu, která se navíc hradí až poté, co byly všechny náklady poškozeným 

prokazatelně vynaloženy. S ohledem na znění Nového občanského zákoníku a výklad 

v bodu 4.7., je zřejmé, že po nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku, bude 

možno náklady léčení přiznat i formou budoucí renty, jako dlouhodobé zvýšení potřeb 

poškozeného. Skutečnost, že současný právní stav neumožňuje přiznat náhradu nákladů 

léčení jako budoucí rentu, lze dovodit i ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek R 

26/1982, kde uveden názor, že: „Náklady dietního stravování lze jako náklady spojené 

s léčením přiznat jen jako náklady již prokazatelně účelně vynaložené, nikoliv formou 

peněžního důchodu.“111 

 

3.12. Náhrada nákladů pohřbu 

 

 Posledním subjektivním právem spadajícím do kategorie náhrady škody na 

zdraví je náhrada nákladů pohřbu. Základní rámec právní úpravy této náhrady škody je 

uveden v ustanovení § 449 odst. 2 OZ, které stanoví, že „P ři usmrcení se hradí též 

přiměřené náklady spojené s pohřbem, pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým 

podle zákona o státní sociální podpoře“ . 

 Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že je doplňkovým ustanovením k ustanovení 

§ 444 OZ, které stanoví náhradu škody pozůstalým v důsledku škody na zdraví osoby, 

která následně zemřela. Je nutné říci, že v rámci tohoto nároku nedochází k úhradě 

všech vynaložených nákladů na pohřeb, ale pouze nákladů přiměřených. Co se zejména 

rozumí přiměřenými náklady dovodil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 14.10.2004, 

sp. zn. 25 Cdo 818/2004, když judikoval, že: „Z titulu odpovědnosti za škodu se 

odškodňují zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, cestovní 

výlohy, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu a jedna třetina 

přiměřených nákladů na smuteční ošacení.“112 Poté, co nabyl účinnosti zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, došlo k zakotvení pojmu 

přiměřených nákladů na pohřeb do zákona, když do té doby byla tato problematika 

řešena nařízeními vlády. Ustanovení § 376 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že: „Náhradu 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní 

poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na 
                                                           
111 Vojtek, P.: Přehled judikatury ve věcech náhrady škody, ASPI, a.s., Praha 2006, s. 296 
112 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.2004, sp. zn. 25 Cdo 818/2004 
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úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na 

smuteční ošacení osobám blízkým.“ 

 Pokud byla pozůstalým poskytnuta jednorázová netestovaná dávka státní 

sociální podpory neboli takzvané pohřebné, jehož výše je stanovena ustanovením § 48 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, částkou 

5.000,- Kč, sníží se o tuto částku náhrada nákladů pohřbu podle ustanovení § 449 odst. 

2 OZ. 

 

3.13. Náhrada nákladů léčení a pohřbu v Novém občanském zákoníku 

 

 Náhrada nákladů léčení doznala v Novém občanském zákoníku především 

změnu v názvu. Ustanovení § 2960 NOZ hovoří o nákladech spojených s péčí o zdraví. 

Hlavní smysl ustanovení však zůstal nezměněn, vyjma možnosti poškozeného 

požadovat po škůdci složení přiměřené zálohy na tyto náklady. Tímto ustanovením 

chtěl zákonodárce posílit právní postavení poškozeného a zajistit mu poskytnutí 

finančního obnosu, aby případně nedošlo k prodlení se splacením náhrady nákladů a 

k dalšímu poškození poškozeného. 

 Náhrada nákladů pohřbu je v Novém občanském zákoníku upravena v zásadě 

stejným způsobem, jako je tomu v současné právní úpravě. Hledisko přiměřenosti 

nákladů tak i nyní bude formovat výši přiznané náhrady. Ustanovení § 2961 NOZ 

obsahuje navíc ustanovení, že při stanovení výše náhrady se přihlédne k zvyklostem a 

okolnostem jednotlivého případu, což je v jistém ohledu redundantní ustanovení, neboť 

je obecnou skutečností, že soud zohledňuje vždy konkrétní okolnosti daného případu, ať 

se jedná o náhradu škodu či jinou oblast práva. 

 

IV. DÍL – Paušalizovaná náhrada škody 

 

 Hovoříme-li o náhradě škody v občanském právu, nelze opomenout institut 

smluvní pokuty, byť se již částečně jedná o vzdálený institut náhrady škody jako 

takové. Základní ustanovení týkající se smluvní pokuty nalezneme v ustanovení § 544 

OZ, které vymezuje základní rysy tohoto institutu. Pokud účastníci smluvního vztahu 

projeví vůli zajistit splnění konkrétní smluvní povinnosti smluvní pokutou, je ten 
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účastník smlouvy, který svoji povinnost poruší či nesplnění, povinen zaplatit druhému 

účastníku smlouvy částku odpovídající smluvní pokutě. Zaplacením smluvním pokuty 

se dostává oprávněné smluvní straně plnění, které může zastoupit plnění, které by 

vzniklo z titulu náhrady škody. Ovšem skutečnost, že porušením smluvní povinnosti 

nevznikla škoda, nemá za následek zánik povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 

 Ujednání o smluvní pokutě má takzvaně akcesorický charakter, což znamená, že 

ujednání o smluvní pokutě nemůže existovat bez existence hlavního, zajišťovaného 

závazku. Pokud však nastane situace, kdy dojde k porušení smluvní povinnosti a 

následně zanikne hlavní závazek z rozličných důvodů, smluvní pokuta se stává 

samostatným nárokem a již není závislá na hlavním závazku. Hraničním bodem mezi 

existencí akcesority je tedy okamžik porušení smluvní povinnosti. Ke stejnému závěru 

dospěl i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 33 Odo 131/2003, ve kterém dovodil, 

že: „Nárok na smluvní pokutu v důsledku odstoupení od smlouvy nezaniká, vznikl-li 

ještě před odstoupením od smlouvy“.113 

 Pro úplnost je třeba dodat, že smluvní pokuta musí být sjednána písemnou 

formou, což je obligatorní předpoklad platnosti takového ujednání a její nedostatek je 

stižen absolutní neplatností. Současně musí být stanovena konkrétní výše smluvní 

pokuty, například částka 100.000,- Kč, nebo může být její výše stanovena odlišně, 

například smluvní pokuta ve výši 0,05 % z částky 5.000,- Kč za každý den prodlení se 

splněním závazku ze smlouvy, kdy je zřejmé, že výše smluvní pokuty bude proměnlivá 

v závislosti na plynutí času. 

 Vztah náhrady škody a smluvní pokuty je vyjádřen především ustanovením § 

545 odst. 2 OZ, který stanoví, že: „V ěřitel není oprávněn požadovat náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, jestliže 

z ujednání o smluvní pokutě nevyplývá něco jiného. Věřitel je oprávněn domáhat se 

náhrady škody přesahující smluvní pokutu, jen když je to mezi účastníky dohodnuto.“ 

Základní konstrukce vztahu náhrady škody a smluvní pokuty je tedy taková, že se 

vylučuje jejich vzájemný souběh. Jestliže si to účastníci závazkového právního vztahu 

mezi sebou dohodnou, může se oprávněný domáhat pouze rozdílu mezi nárokem ze 

smluvní pokuty a nárokem z náhrady škody. S ohledem na zásadu smluvní volnosti 

však účastníci závazkového vztahu mohou nepřípustnost souběhu obou nároků dohodou 

                                                           
113Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.06.2003, sp. zn. 33 Odo 131/2003 
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odstranit. Pokud tedy účastníci závazkového smluvního vztahu uzavřou dohodu, kterou 

bude explicitně vyjádřeno právo účastníka smluvního vztahu na nárok na náhradu škody 

v plném rozsahu a současně nárok na zaplacení smluvní pokuty v plném rozsahu, bude 

se jednat o platnou dohodu, plně v souladu s ustanoveními OZ. 

 K souběhu smluvní pokuty a náhrady škody se rovněž vyjádřil ve své 

rozhodovací praxi také Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 28.03.2001, sp. zn. 25 Cdo 

1369/2000, kdy bylo judikováno, že: „Je-li nárok žalobce na smluvní pokutu vázán na 

porušení určitého závazku žalovaného, není žalobce oprávněn požadovat na žalovaném 

náhradu škody způsobené porušením tohoto závazku, nebylo-li mezi účastníky sjednáno 

něco jiného“.114 

 Charakter plnění z titulu smluvní pokuty není v občanském zákoníku explicitně 

vyjádřen. Ustanovení § 544 odst. 1 OZ sice stanoví povinnost smluvní pokutu „zaplatit“ 

nicméně jak uvádí prof. Karel Eliáš a prof. Josef Bejček, lze připustit i plnění jiného 

charakteru než charakteru peněžního, tj. za smluvní pokutu lze považovat i plnění 

naturálního charakteru.115Určitou neurčitost či vágnost ustanovení občanského zákoníku 

ohledně charakteru plnění z titulu smluvní pokuty nadobro odstraňuje Nový občanský 

zákoník, který v ustanovení § 2048 věta druhá stanoví, že: „Smluvní pokuta může být 

ujednána i v jiném plnění než peněžitém“ 

 Nový občanský zákoník upravuje poněkud odlišně souběh smluvní pokuty a 

náhrady škody, když ustanovení § 2050 NOZ stanoví, že: „Je-li ujednána smluvní 

pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému 

se smluvní pokuta vztahuje“. Jak vidno nová právní úprava již neobsahuje dovětek 

„jestliže z ujednání účastníku neplývá něco jiného“. Určitý souběh smluvní pokuty a 

náhrady škody sice připuštěn je, ale pouze do výše smluvní pokuty, což stanoví 

ustanovení § 2051 věta druhá NOZ. Prakticky nelimitovaný souběh smluvní pokuty a 

náhrady škody tak Nový občanský zákoník nepřevzal. 

 

 

 

                                                           
114 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.03.2001, sp. zn. 25 Cdo 1369/2000 
115 srov. Karel Eliáš a kolektiv, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Praha, Linde Praha a.s., 
2008, s. 1568, nebo také BEJČEK, J. Obchodní závazky. Obecné otázky. Kupní smlouva. 1. vydání. 
Brno: Masarykova univerzita, 1993, s.93 
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V. DÍL – Náhrada škody způsobená vydáním předběžného opatření 

 

 Přestože spadá institut předběžného opatření do oblasti práva procesního, nebylo 

by správné tento institut nezohlednit při výkladu odpovědnosti za škodu a náhrady 

škody, když jsme se doposud pohybovali v oblasti práva hmotného. Náhrada škody 

způsobená vydáním předběžného opatření je skutečnou specialitou, která se v praxi 

příliš nevyskytuje, nicméně je třeba vědět, že i v této oblasti lze uplatnit nárok na 

náhradu škody. 

 Předběžným opatřením může předseda senátu zatímně upravit poměry účastníků, 

existuje-li důvodná obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen (§ 74 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Účastník řízení, 

který podal příslušnému soudu návrh na vydání předběžného opatření, je povinen 

nejpozději v den podání návrhu složit jistotu ve výši 10.000,- Kč v civilních věcech a 

50.000,- Kč v obchodních věcech. Smysl a podstata této jistoty je v zajištění určité 

finanční částky, která bude sloužit k případné náhradě škody, která vznikne na základě 

vydaného předběžného opatření (§75b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů). 

 Ustanovení § 77a odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že: „Zaniklo-li nebo bylo-li zrušeno nařízené 

předběžné opatření z jiného důvodu než proto, že návrhu ve věci samé nebylo vyhověno, 

nebo proto, že právo navrhovatele bylo uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit 

škodu a jinou újmu každému, komu předběžným opatřením vznikla“. Z tohoto 

ustanovení vyplývá, že povinnost k náhradě škody má navrhovatel, tj. většinou žalobce 

a je lhostejné, zda vznik této škody skutečně svým jednání zavinil, protože v tomto 

případě platí zásada objektivní odpovědnosti. Odpovědnosti se navrhovatel může 

zprostit, pokud dokáže, že ke škodě by došlo i jinak, například v důsledku přírodní 

katastrofy.116 

 I když předběžné opatření nařizuje předseda senátu, nelze přičítat odpovědnost 

za vzniklou škodu státu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

                                                           
116 srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 470 
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postupem, ve znění pozdějších předpisů, protože ustanovení tohoto zákona 

předpokládají odpovědnost za škodu pouze v souvislosti s rozhodnutím, které je 

nezákonné, nebo bylo vydáno při nesprávném úředním postupu. „Protiprávnost se však 

nepojí s nezákonností předběžného opatření, nýbrž s tím, že zda zaniklo nebo bylo 

zrušeno z jiných než v § 77a odst. 1 vypočtených příčin“ 117 Ke stejnému závěru dospěl 

také Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 3137/2007, když 

judikoval, že: „odpovědnost státu za škodu způsobenou předběžným opatřením podle 

zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vyloučena. To platí i tehdy, 

jestliže odvolací soud změnil předběžné opatření tak, že návrh na jeho nařízení 

odmítl“.118 

 Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vydáním předběžného opatření, musí 

poškozený uplatnit svůj nárok nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy předběžné opatření 

zaniklo nebo kdy bylo pravomocně zrušeno. Je třeba říci, že se jedná o lhůtu 

prekluzivní, což lze dovodit z dovětku „jinak právo zanikne“ obsaženého v ustanovení § 

77a odst. 3 občanského soudního řádu. 

 Uplatněný nárok na náhradu škody projedná ten soud, který v prvním stupni 

rozhodoval o předběžném opatření. Pokud soud dospěje k závěru, že škoda skutečně 

vznikla, rozhodne o povinnosti navrhovatele k náhradě škody. Rozhodne-li o náhradě 

škody usnesením, je třeba toto usnesení považovat za usnesení ve věci samé ve smyslu 

ustanovení § 237 občanského soudního řádu.119 

 Rozhodnutí, kterým příslušný soud rozhodne o povinnosti navrhovatele 

k náhradě škody, se po nabytí právní moci stává právní titulem pro uspokojení nároku 

poškozeného či poškozených. Tento nárok se prvotně uspokojí ze složené jistoty, kterou 

navrhovatel předběžného opatření složil při podání návrhu na vydání předběžného 

opatření. Tato částka však velice často nepostačí ke kompletnímu uspokojení nároku 

poškozeného a tudíž povinný musí nahradit neuspokojenou část nároku na náhradu 

škody ze svého jiného majetku, protože jak stanoví ustanovení § 77a odst. 4 občanského 

                                                           
117 srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 470 
118 rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 3137/2007   
119 srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.02.2005, sp. zn. 25 Cdo 1797/2005, který dovodil, že: 
„Usnesení, jímž soud rozhodl podle ustanovení § 77 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném před 1. dubnem 2005 
(nyní §77a odst. 3) o náhradě újmy způsobené předběžným opatřením, je ve smyslu ustanovení § 237 
o.s.ř. usnesením ve věci samé. 
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soudního řádu: „Povinnost navrhovatele nahradit škodu nebo jinou újmu, která nebyla 

zajištěna složenou jistotou, tím není dotčena“. 
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ZÁVĚR 

  

 Lze s určitostí tvrdit, že institut náhrady škody je velmi komplexní a rozsáhlý. 

Při výkladu institutu náhrady škody lze samozřejmě přistoupit k historickému vývoji, 

kde bude osvětleno, jakým způsobem se vyvíjela právní úprava a z jakých základů se 

vyvinula současná právní úprava. Samozřejmě lze podat skutečně obsáhlý výklad o 

odpovědnosti za škodu jako takové myšleno podat výklad o obecné odpovědnosti za 

škodu dle ustanovení § 420 a § 420a OZ a samozřejmě i o zvláštní odpovědnosti za 

škodu ve smyslu ustanovení § 421 až § 437 OZ.       

 Hlavním záměrem této diplomové práce však bylo podat základní výklad, který 

se bude bezprostředně týkat náhrady škody. Z tohoto důvodu byla tato diplomová práce 

rozdělena do třech hlavních kapitol, přičemž první kapitola se zabývala obecnou 

charakteristikou jednotlivých institutů a společným základem pro náhradu škody. V této 

kapitole bylo vysvětleno, jakou funkci náhrada škody v občanském právu vůbec 

zastupuje, jakým právním subjektům může vzniknout odpovědnost za škodu. Obecnou 

otázkou, která prostupuje celým právním řádem, je promlčení a jeho modifikace 

v případě náhrady škody. Moderační právo soudu, které se dotýká z části procesního 

aspektu náhrady škody, pouze dotváří obecný výklad o společných institutech týkajících 

se náhrady škody.  

Ve druhé kapitole diplomové práce bylo pojednáno o obecných podmínkách, 

které musí být splněny, aby mohla vzniknout odpovědnost za škodu určitého subjektu. 

Uvedené zahrnovalo shrnutí objektivních a subjektivních předpokladů vzniku 

odpovědnosti za škodu, mezi něž se řadí protiprávní úkon či zákonem kvalifikovaná 

událost působící škodu, škoda jako taková, která byla specifikovaná jejími jednotlivými 

druhy a samozřejmě došlo i k osvětlení problematiky týkající se příčinné souvislosti. Ze 

subjektivních předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu bylo zohledněno zavinění, 

jakožto vnitřní psychický vztah škůdce ke způsobené škodě.    

Třetí kapitola se již věnovala samotné náhrady škody, která byla systematicky 

rozčleněna na její dva základní druhy, a to na škodu vzniklou na majetku a škodu na 

zdraví. Jako jistou zvláštnost jsem si dovolil pojednat o ryze speciálních typech náhrady 

škody, a to konkrétné o smluvní pokutě, která je v jistých ohledech považována za 

paušalizovanou náhradu škody, a o náhradě škody, která vznikla vydáním předběžného 
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opatření. Poslední jmenovaný typ náhrady škody se sice řadí do odvětví práva 

procesního, nicméně se dle mého názoru jedná o zajímavý a často opomíjený institut, a 

proto jsem považoval za vhodné o tomto typu náhrady škody pojednat.   

 Celá diplomová práce je prostoupena konkrétními příklady z praxe, a to 

především rozsudky Nejvyššího soudu ČR a nálezy Ústavního soudu ČR. Judikatura 

soudů je dle mého názoru neopominutelným faktorem, který nelze přehlížet, a na 

základě kterého lze interpretovat jednotlivá ustanovení zákona. Judikatura hraje v životě 

právníka nezastupitelnou roli a je třeba jí znát. Ostatně význam judikatury zohlednil ve 

své rozhodovací praxi i Ústavní soud ČR, jehož mnohé nálezy obsahují názor, že 

ignorování judikatury, ač nemá v naší právní kultuře obecnou závaznost, může mít 

znaky takzvané jurisdikční libovůle, což je v rozporu s ústavním pořádkem České 

republiky.         

Za velmi důležité části mé diplomové práce považuji její jednotlivé části, ve 

kterých byla nastíněna příslušná právní úprava Nového občanského zákoníku, který 

nabude účinnosti dne 01.01.2014. Mým cílem bylo upozornit na odlišnosti mezi 

jednotlivými právními instituty, které se týkají oblasti náhrady škody, a srovnat tak nyní 

účinnou právní úpravu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a nyní již platnou právní úpravu zákona se symbolickým číslem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník.    

Nový občanský zákoník lze považovat za významný přerod českého 

soukromého práva, kdy dojde k opuštění pojetí socialistického. Socialistické pojetí 

soukromého práva atomizovalo celé soukromé právo na jednotlivá právní odvětví a 

jednotlivé kodexy, které díky své částečné vzájemné nezávislosti nebyly vždy v plném 

vzájemném souladu. Nyní však navazujeme na pojetí, které vychází již z tradic ABGB a 

samozřejmě i z prvorepublikového pojetí soukromého práva. Nový občanský zákoník je 

proto pojímán jako obecný kodex celého soukromého práva a právní úprava již nadále 

nebude atomizovaná do jednotlivých zákonů, jako tomu bylo do dnešních dnů. Česká 

republika se tak po neúspěšných snahách o rekodifikaci soukromého práva, k čemuž 

docházelo především v 90. letech 20. století, nyní dostává na úroveň moderních 

demokratických evropských států.       

V souvislosti s náhradou škody a odpovědnosti za škodu jako takové dojde 

samozřejmě ke koncepčním změnám, které byly nastíněny v této diplomové práci, a 
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bude jistě zajímavé, jakým směrem se vydá rozhodovací praxe českých soudů v těchto 

otázkách a do jaké míry bude tato praxe odlišná o té stávající. 
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ABSTRACT 

 Subject of this master’s degree thesis is to delineate basic aspects of legal 

provisions, which deals with compensation of damage under civil law. Main legal 

document, which regulates compensation of damage in the Czech Republic is Act no. 

40/1964, as amended. This Act provides the basic elements of compensation, which 

include the general conditions of liability, method of compensation, the individual types 

of damage, etc. This master’s degree thesis is dedicated mainly to the compensation of 

damage, whereas general and special liability is neglected, because it does not relate 

directly to the assigned topic.    

This master’s degree thesis is divided into three main chapters. The first chapter 

of this master’s degree thesis deals with basic institutes of compensation of damage in 

general. It includes description of basic function, subjects, lapse and court’s moderation 

right all related to compensation of damage in general. The second chapter deals with 

basic assumptions of liability for damage. These assumptions contain one illegal act or 

law qualified event causing damage, damage, causation and fault. All of these 

assumptions are well elaborated and explained, such as what are the circumstances 

excluding illegality, what kind of damages do we distinguish or what are the main 

conditions related to the fault. The third chapter, from my point of view the most 

important, deals with compensation of damage and in this part is distinguished basic 

separation of compensation of damage into damage caused to material objects and 

damage caused on human health. As a specialty, is discussed damage caused by release 

of preliminary injunction, as well as a contractual penalty, which has a function called 

generalized compensation of damage.       

 This master’s degree thesis of course takes into account the case law of the 

Supreme Court and Constitutional court, which is not generally binding, but has a big 

impact on the application of legal rules in practice. This master’s degree also takes into 

consideration the individual provisions of the New Civil Code which are related to 

compensation of damage. New Civil Code comes into effect on 1stJanuary 2014. 
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