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P o s u d e k 

vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomantky:    Tereza   V ě ž n í k o v á 

Téma a rozsah práce:   Základy odpovědnosti za škodu v občanském právu; stran 52 

Datum odevzdání práce:  prosinec 2014 

 

 

1/ Aktuálnost (novost)tématu   

 Vybrané téma diplomové práce je nesporně aktuální vzhledem k tomu, že nový 

občanský zákoník přinesl i v oblasti úpravy odpovědnosti za škodu celou řadu zásadních 

změn. Aktuálnost zpracování je v tomto případě zvýšena tím, že diplomantka jako účastnice 

studijního zahraničního pobytu v  Nizozemsku provádí na řadě míst komparaci platné české 

právní úpravy s úpravou jednoho ze současných moderních evropských občanských zákoníků. 

 

2/ Náročnost tématu  

 Práce diplomantky si z řady problémů, která přináší úpravu odpovědnosti za škody, 

velmi rozumně vybrala to základní, když se vedle obecného pojmu odpovědnosti za škodu 

věnovala předpokladům jejího vzniku, principu prevence škod (tento princip považuje 

diplomantka za jeden z  ústředních občanskoprávních principů), jakož i škodě a její náhradě, 

včetně odčinění materiální újmy.  

 Přínosem práce je srovnání těchto základních prvků nové české právní úpravy 

s nizozemskou právní úpravou. I když diplomantka z tohoto srovnání správně vyvozuje 

některé – nikoliv nevýznamné – zvláštnosti obou úprav, shledává jinak, že tyto dvě právní 

úpravy jsou se svými základními přístupy navzájem hodně blízké. Snad bych jen menší 

pozornost věnoval srovnávacím výkladům české právní úpravy odpovědnosti za škodu z roku 

1964 a 1989 a více se soustředila na řadu analytických problémů současné platné české právní 

úpravy a na jejich novoty.  

 Příležitostí přitom bylo dostatek. V tomto směru lze např. poukázat na chápání 

podstaty protiprávnosti a podstaty zavinění a jejich vzájemného vztahu v novém občanském 

zákoníku (zavinění se nerovná jen nedbalost), na problematiku příčinné souvislosti (co je 

třeba rozumět pod „přirozenou příčinnou souvislostí“ a  jaký je její vztah k teoriím 

ekvivalence a adekvátnosti) a v neposlední řadě k   odčinění  nemajetkové újmy. 
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 Celkově je zpracování podnětné, a to zejména tam, kde diplomantka usiluje o 

komparaci s nizozemským občanským zákoníkem.  

Při ústní obhajobě proto doporučuji blíže osvětlit specifickou nizozemskou 

problematiku „omezené protiprávnosti“, odpovědnost za škodu způsobenou léčivým 

přípravkem DES. Rovněž mně bude zajímat, jak diplomantka hodnotí úpravu „Závazků 

z deliktů“, jejíž výraznou součást tvoří v českém občanském zákoníku porušení smluvní 

povinnosti, a tedy smluvní odpovědnost. Všimla si diplomantka, že se nový občanský zákoník 

až úzkostlivě vyhýbá pojmu odpovědnosti za škodu? Při ústní obhajobě bude zajímavé znát 

stanovisko diplomantky k odčinění nemajetkové újmy při ublížení na zdraví (roz. odčinění 

vytrpěných bolestí a ztížení společenského uplatnění s vyřazením bodových sazebníků). 

 U tak přemýšlivé práce bych doporučoval vyvarovat se všech zjednodušujících 

ideologických argumentů (srov. např. v práci při vysvětlování generální prevenční povinnosti 

– str. 36). 

 Celkově lze konstatovat, že jde o práci, která svědčí o nesporné schopnosti 

diplomantky samostatně uvažovat, a to nikoliv vždy jednoduchých občanskoprávních 

kategorií úpravy odpovědnosti za škodu. Přínosem práce je již výše zmíněné kontinuální 

srovnání české právní úpravy odpovědnosti za škodu se stejnou nizozemskou právní úpravou. 

Mám za to, že diplomantka dobře využila svého zahraničního pobytu. 

 Po systematické stránce je práce přehledně členěna. Ke kladnému hodnocení patří 

svým způsobem  i diplomantčino rozhodnutí věnovat se ze široké problematiky odpovědnosti 

za škodu skutečně jen jejím základům.  

Soudní i právní uživatelská praxe ukáže, zda bude naplněno přání diplomantky 

uváděné v závěru práce, totiž že i nová česká právní úprava odpovědnosti za škodu bude 

účinně působit po delší časové období. 

 

3/ Navrhovaný klasifikační stupeň:     v ý b o r n ě 

 

 

     Prof. JUDr. Jiří   Š v e s t k a, Dr.Sc. 


