
Diplomová práce s názvem „Základy odpovědnosti za škodu v občanském 

právu“ se zabývá obecnou právní úpravou, zásadami a principy institutu odpovědnosti 

za škodu. Já se ve své práci zaměřuji na porovnání odpovědnosti za škodu 

podle dřívějšího občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a současného zákoníku č. 89/2012 

Sb. Zároveň v některých částech přidávám i nabyté zkušenosti s nizozemským 

občanským zákoníkem a nizozemskou úpravou civilní odpovědnosti. 

Koncepce mé práce je soustředěna na komparaci nejdůležitějších ustanovení 

uvedených občanských zákoníků. Úkolem pro mě bylo vymezit a nastínit základy 

odpovědnosti za škodu, přičemž jsem se zaměřovala především na předpoklady vzniku 

škod, možnostem jejich předcházení a následně podmínkám náhrady škody. Institut 

prevence škod považuji za nejdůležitější část celé problematiky odpovědnosti za škodu, 

neboť jen při celistvé vědomosti zákonných předpisů, dosavadní soudní praxe a teorie 

praxe a odborných výkladů lze položit základy pro odpovídající zákonnou úpravu 

odpovědnosti za škodu tak, aby mohla být bez problému vykládána v běžné praxi a tím 

bylo možné předcházet problémům při její aplikaci. 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, které jsou dále rozvedeny 

do podrobnějších podčástí. Hlavní části jsou zaměřeny na nejdůležitější otázky a 

reformy, které proběhly v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, přičemž 

institut odpovědnosti za škodu je pouze její malou dílčí částí.  

První část „Obecně o občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu“ 

vymezuje pojem, právní úpravu a rozdíly mezi starým a novým pojmoslovím. Nejlépe 

zde lze rozeznat nepatrné rozdíly mezi jednotlivými zákoníky.  

Druhá část „Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu“ se věnuje způsobům a 

podmínkám, za kterých může odpovědnost za škodu vzniknout. Zároveň se věnuje 

poměrně nové problematice wrongful birth a jejímu chápání v českém a holandském 

občanském právu. 

Třetí část „Prevence škod“, jak výše uvádím, považuji za nejvýznamnější část 

celé práce i občanskoprávní úpravy odpovědnosti.  

Poslední část „Náhrada škody“ stručně upravuje podmínky pro povinnost 

nahradit škodu, kde se nejmarkantněji projevila nová úprava občanského kodexu. Tuto 



problematiku jsem pouze nastínila, jelikož samotné téma by vystačilo na vypracování 

celé další práce. 

Novinky přinesla nová právní úprava především v zavedení nových pojmů, 

rozšíření podmínek a zásad a podrobnější úpravy možných náhrad škod materiálních i 

nemateriálních. Avšak ne všechna ustanovení předešlého občanského zákoníku byla 

změněna, značná část základních principů zůstala zachována, anebo alespoň vycházela 

z dřívějších tradic.  

 


