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Úvod 
 

S občanskoprávní odpovědností jako základním institutem se setkáváme 

v každém právním řádu moderních států. Je jí věnovaná pozornost v soukromém právu, 

přesněji v občanských kodexech, a to především ve spojení s náhradou škody. Já se ve 

své práci zaměřuji na odpovědnost za škodu z obecného pohledu občanského práva, na 

porovnání tohoto institutu podle dřívějšího a současného občanského zákoníku a zároveň 

v některých částech přidávám i nabyté zkušenosti s holandským občanským zákoníkem 

a jejich úpravou civilní odpovědnosti. 

V obou zemích je téma odpovědnosti za škodu poměrně často diskutováno. Při 

přípravě rekodifikace NOZ bylo též jedním z hlavních předmětů, avšak ne všechny 

probírané změny se podařilo nakonec zapracovat. Oproti tomu holandský občanský 

zákoník byl před lety úspěšnější, avšak příprava jeho rekodifikace byla mnohem 

rozvláčnější a probíranější. Nicméně na obou zákonících lze najít několik podobných 

prvků, nejspíše také proto, že oba zákoníky jsou založeny na podobných principech 

evropského kontinentálního práva. Zaměřením mé práce tedy bude zkoumat podobnosti 

i odlišnosti jednotlivých právních úprav, i když jen v oblasti občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu, která představuje jen malou podmnožinu všech možných oblastí 

občanského práva. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále rozděleny do podrobnějších 

podkapitol. 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 jak samotné občanskoprávní odpovědnosti, tak odpovědnosti za škodu, 

v porovnání se všemi uvedenými občanskými zákoníky. Dále se zabývá právní úpravou 

tohoto institutu a také rozdíly mezi starým a novým pojmoslovím.  

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

podmínkám, za kterých může odpovědnost za škodu vzniknout. V této kapitole lze 

nejlépe rozeznat nepatrné rozdíly mezi jednotlivými zákoníky. Zároveň se věnuje 
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poměrně nové problematice wrongful birth a jejímu chápání v českém a holandském 

občanském právu. 

Třetí část „Prevence škod“, považuji za nejvýznamnější část celé práce i 

občanskoprávní úpravy odpovědnosti.  Zabývá se zde tradičním pojetím předcházení 

škod podle dřívější úpravy a zároveň poukazuje na novinky v současné úpravě, jako jsou 

oznamovací povinnost či předsmluvní odpovědnost. 

Poslední část „Náhrada škody“ stručně popisuje 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. 
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1. Obecně o občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti za 

škodu 
 

1.1. Pojem občanskoprávní odpovědnosti 

 

Občanskoprávní odpovědnost je významným institutem soukromého práva a 

definice takového pojmu nejsou jednotné. Nejvíce se tímto právním pojmem zabývají 

profesoři Marta Knappová a Jiří Švestka, kteří jej vysvětlují ve svých dílech pomocí 

výkladu. Prof. Švestka se přiklání k civilistické verzi, dle něj je podstatou občanskoprávní 

odpovědnosti nová občanskoprávní povinnost, která postihuje rušitele původní právní 

povinnosti, kterou rušitel předtím neměl, přičemž na druhé straně vznikne nové 

oprávnění. Tato povinnost obsahuje funkci jak reparační, tak satisfakční a prevenční, 

přičemž velmi výjimečným případem je funkce represivní, kterou plní spíše právo trestní 

a správní. Tím je vytvořen nový odpovědnostní právní vztah, který bude existovat 

namísto anebo vedle původního právního stavu.1 

Prof.Knappová chápe občanskoprávní odpovědnost jako sekundární povinnost, 

která má svůj původ v porušení primární povinnosti. Odpovědnostní povinnost má 

povinný subjekt a naproti němu oprávněný subjekt disponuje odpovědnostním 

oprávněním. Vysvětluje tedy tento pojem jako novou odpovědnostní povinnost, která 

vzniká po nesplnění povinnosti jako prostředku sloužícím k dosažení účelu a po 

neuspokojení potřeby. Zároveň tato sekundární povinnost plní i povinnost sankce. 

V případě trvání neuspokojení se tato povinnost projeví jako nefungující prostředek a tím 

vyvolává tuto novou povinnost. Za základ tohoto institutu je považován společenský 

zájem na zachování řádu ve společnosti a zároveň i individuální zájem. 2 

 

                                                           
1 ŠVESTKA, J. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Praha, Academia, 1966, s.38 
2 KNAPPOVÁ, M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha, Eurolex Bohemia, 2003, 

s.203-205 
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1.2. Nizozemský občanský zákoník a jeho úprava občanskoprávní 

odpovědnosti 

 

Nizozemské soukromé právo se vztahuje na veškeré jednání mezi osobami, 

korporacemi a sdruženími, kromě státních institucí ve výkonu úřední funkce. 

Stejně jako český občanský zákoník, i nizozemský prošel rozsáhlejší rekodifikací. 

V dřívějších dobách, po téměř století a půl, Nizozemsko používalo mírně upravený 

překlad francouzského občanského zákoníku (Code Civil) z r.1838. Od poloviny 20. 

století ale začalo být kvůli proměnám společnosti voláno po revizi, a to zejména na 

základě žalobních návrhů, které nemohly být v Nizozemsku zodpovězeny francouzským 

právem. Ustanovení byla interpretována velmi široce a víceméně závisela na diskreci 

soudních orgánů. Proto byly do zákoníku zapracovány také mnohé poznatky tehdejší 

judikatury, i když vliv francouzského práva stále přetrvává, zejména v koncepci 

zákoníku, který je stále po jeho vzoru rozdělen na práva osob, vlastnické právo a nově 

právo duševního vlastnictví.3 

Práce na rekodifikaci ale ve srovnání s českou rekodifikací probíhaly mnohem 

pomaleji a promyšleněji, byly diskutovány odborníky z mnoha praktických i teoretických 

oborů a jednotlivé oddíly komplexněji srovnávány a doplňovány. Proto také první část 

vyšla až v roce 1970, po více jak 20 letech práce, další části až po několika letech. 

V posledních dvou desetiletích se také pracovalo na rekodifikaci několika základních 

knih kodexu, zejména byla zahrnuta veškerá podstatná judikatura 20. století a z ní 

vytvořena zákonná pravidla. 

Jedním z nejdynamičtějších částí nizozemského soukromého práva se staly 

občanskoprávní delikty. Jedná se o část zákona, která se zabývá škodou vzniklou 

z protiprávního jednání. Jestliže se fyzická osoba dopustí protiprávního činu, kterou 

způsobí škodu jiné a je jí přičitatelná, je povinna vzniklou škodu nahradit (článek 6: 162 

BW4). Čin je osobě přičitatelný v případě, že škodu zavinila, anebo je za ni odpovědná ze 

zákona či ze společných zásad společnosti. Pro určení standartního deliktu musí být 

                                                           
3 http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm 
4 Burgerlijk Wetboek - BW 
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stanoveny tři základní předpoklady, stejně jako je tomu u českého práva. Je to vznik 

škody, protiprávní jednání, ať už bylo zaviněno chybou člověka či ne, a příčinná 

souvislost mezi nimi.5 

 

1.3. Pojem občanskoprávní odpovědnosti za škodu 

 

 

1.3.1. Odpovědnost za škodu v zák. č. 40/1964, občanský zákoník  

 

Odpovědnost za škodu byla v předchozím právním uspořádání poněkud 

nesystematicky rozdělena mezi občanský a obchodní zákoník a v některých částech se 

úprava i rozcházela. Právní institut odpovědnosti za škodu reagoval na chování subjektů, 

které zapříčinili vznik nemajetkové nebo majetkové újmy.6  

Hlavním principem odpovědnosti za škodu je podobně jako u občanskoprávní 

odpovědnosti sekundární povinnost vznikající rušiteli jako důsledek porušení původní 

občanskoprávní povinností. Následek tohoto porušení je vznik škody, za kterou je škůdce 

odpovědný. Může nastat i případ, kdy škoda nevznikla a subjekt se dopustil pouze 

ohrožujícího jednání. I zde ale subjektu vzniká sekundární povinnost, a to zdržet se 

takového ohrožujícího jednání.7 

Sankce při odpovědnosti za škodu je chápána buď jako součást složky společně 

s odpovědností, nebo jako sankční právní norma vyskytující se jako nepříznivý následek 

při porušení primární právní normy. 

 

                                                           
5 TAEKEMA, S. Understanding Dutch Law. The Hague, Eleven International Publishing, 2011, 

s.247-248 
6 BREJCHA, A. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Praha, ASPI Publishing s.r.o., 

2000, s.54 
7 ŠVESTKA, J. Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Praha, Academia, 1966, s.38 
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1.3.2. Odpovědnost za škodu v zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský 

zákoník 

 

Současný občanský zákoník úpravu o odpovědnosti za škodu nechává v některých 

oblastech zachovánu, a naopak v některých ji poměrně mění a rozšiřuje. NOZ se nechal 

inspirovat německým občanským zákoníkem i tradicí starého českého zákoníku, ale 

především zapracovává moderní občanskoprávní vývoj, který se v institutu odpovědnosti 

za škodu přiklání k náhradě újmy jak majetkové, tak nemajetkové. Důležitým bodem 

nové úpravy je také zahrnutí úpravy deliktní a smluvní odpovědnosti za škody, což 

dřívější úprava rozdělovala do ObčZ a ObchZ, kde nebyla rozlišována ani smluvní a 

mimosmluvní odpovědnost. Rozdíl mezi smluvní a mimosmluvní povinností k náhradě 

škody je především v tom, že se pro vznik povinnosti nahradit škodu porušením smlouvy 

nevyžaduje zavinění a že rozsah náhrady škody podmiňuje její předvídatelnost8. 

Jako hlavní změnu je třeba zmínit, že NOZ klíčový pojem škoda nahradil za 

nemajetkovou újmu, který tento pojem věcně rozšiřuje. Újma podle nové úpravy zahrnuje 

materiální i nemateriální újmu, která nastala poškozenému v důsledku porušení právní 

povinnosti škůdce. Tyto pojmy jsou od sebe oddělené, avšak v některých případech 

mohou fungovat společně, jak tomu je u újmy na přirozených právech člověka, kde je 

nahrazována jak materiální újma, tak nemajetková jako způsobené duševní útrapy. Škoda 

je vyjadřována jako újma na jmění a může znamenat jak reálnou ztrátu na majetku 

poškozeného, tak ušlý zisk, přičemž jsou si vzájemně rovnocenné. Dále se jednotlivými 

předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu budu věnovat v dalších kapitolách.9 

 

 

 

                                                           
8 ELIÁŠ A KOL. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 

Praha, Sagit, 2012, s.1029 
9 NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZÁHOŘOVÁ, E.: Nový občanský zákoník. Náhrada škody. 

Praha, GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 18 
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1.4. Právní úprava 

 

1.4.1. Právní úprava zák. č. 40/1964, občanský zákoník 

 

Předešlý občanský zákoník ustanovoval pouze základní pravidla odpovědnosti za 

škodu, přičemž byl tento institut nelogicky rozdělen do obchodního a občanského 

zákoníku. ObčZ obsahoval obecnou úpravu v § 420 a následně speciální případy 

odpovědnosti10. Nesystematicky byl k tomuto ustanovení přiřazen i § 420a, který 

obsahoval zvláštní případy odpovědnosti za škodu z provozní činnosti. Obecná úprava 

působila jako lex generalis ke zvláštním případům odpovědnosti a uplatňovala se tehdy, 

nebylo-li možné konkrétní případ zahrnout pod speciální skutkovou podstatu. 

Občanskoprávní odpovědnost byla ale stanovena ve více oblastech právního řádu. 

Pracovněprávní odpovědnost má základ v zákoníku práce č. 262/2006 Sb, v dalších 

právních předpisech jsou stanoveny předpoklady pro zvláštní situace11. Úpravu této 

problematiky obsahoval také obchodní zákoník, který byl ve speciálním vztahu k úpravě 

odpovědnosti v ObčZ.  § 373 a násl. také vymezoval obecné podmínky a předpoklady, 

přičemž ObčZ působil jako podpora pro sféru obchodních vztahů. Došlo-li k porušení 

jiné právní povinnosti než z obchodních závazkových vztahů, avšak k porušení takové 

povinnosti, která byla stanovena obchodním zákoníkem12, použila se rovněž ustanovení 

§ 373 ObchZ. Jestliže se objevila situace, kterou nebylo možné podřadit ani pod ObchZ, 

ani pod zvláštní právní předpis, vždy byla užita obecná ustanovení ObčZ.13 

 

1.4.2. Právní úprava v zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 

 

Nový občanský zákoník dualistickou úpravu starého občanského a obchodního 

zákoníku sjednocuje a zařazuje téma majetkové a nemajetkové újmy a jejich náhrad do 

                                                           
10 § 421 – 433 n., také další ustanovení, např. § 764 odst.2 a § 769 
11 z. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku č.  209/2000 Sb., zákon o odpovědnosti 

za škodu státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci č. 82/1997 Sb. apod. 
12 Např. § 12 ObchZ, neoprávněné užívání firmy 
13 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., A KOL.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání. Praha, 

Wolters Kluwer, 2009, s. 374-376 
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téměř sto paragrafů ve čtvrté části, hlavy třetí. Občanskoprávní zásady se rozchází se 

socialistickým pojetím a navazují na modernější praxi a inspiraci evropskými zákoníky. 

Na tomto sjednocení má velký díl práce projektu skupiny evropského deliktního práva, 

která již vytvořila základ v „Zásadách evropského deliktního práva14“, zkr. PETL. Snahou 

této skupiny a jejich projektů bylo „europeizovat“ deliktní právo a sjednotit zásady 

podobné těm, které již byly dříve formulovány pro evropské smluvní právo. Všechny tyto 

projekty měly za cíl sblížit jednotlivé národní legislativy a položit tím základy pro 

závazkovou oblast budoucího evropského občanského zákoníku. 

Základní prvky právní konstrukce občanskoprávní odpovědnosti za škodu či újmu 

z předchozího ObčZ zůstávají zachovány. Podstatou nové právní konstrukce je stále 

porušení právní povinnosti vyplývající ze zákona, smlouvy či obecných zásad dobrých 

mravů, spočívající ve škůdcově protiprávním činu. Dalšími zásadními předpoklady 

zůstává vznik škody či újmy a příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem 

újmy. Povinnost k náhradě újmy je v NOZ zahrnuta ve více jak sedmdesáti paragrafech15, 

přičemž její podmínky se od předchozí úpravy nijak výrazně nemění.  

Systematicky lze NOZ rozčlenit na tři části zahrnující oblast odpovědnosti za 

škodu. V prvních, základních ustanoveních lze nalézt základní pojmy, v druhé 

předpoklady vzniku  odpovědnosti a v poslední rozsah a způsob náhrady. Kodex také 

vymezuje obecné principy odpovědnosti a poměrně podrobně upravené zvláštní případy 

odpovědnosti. Dřívější zákoník též obsahoval případy zvláštní odpovědnosti, nicméně 

NOZ přidává nová ustanovení, jako je škoda způsobená osobou s nebezpečnými 

vlastnostmi, škoda způsobená radou či informací či škoda způsobená zvířetem. Úprava 

těchto specifických případů je poměrně rozsáhlá a jejich vymezení by bez pochyby 

postačilo k samostatné práci. Nicméně moje práce ja zaměřena pouze na základy 

odpovědnosti za škodu, proto tyto zvláštní případy nebudu podrobněji rozebírat. 

 Za nejpodstatnější změny lze považovat ty, které mění pojetí dosavadní úpravy 

náhrady škody či újmy. Jsou jimi například posílení postavení poškozeného, 

upřednostnění uvedení do předešlého stavu před náhradou škody či rozšíření případů 

                                                           
14 PETL- European Group on Tort Law, Zásady evropského deliktního práva – Principles of 

European Tort Law 
15 § 2894 až 2971 NOZ 
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náhrady nemajetkové újmy. Hlavní změnou, které NOZ v této oblasti přinesl, jsou dílčí 

otázky náhrady materiální i nemateriální újmy, což nebylo v ObčZ důkladněji upraveno. 

Jelikož novinkou je v NOZ ustanovení o zvířeti, je upravena i náhrada za jeho poranění 

v § 2970, nebo ustanovení o věci zvláštní obliby, je stanovena i náhrada za cenu zvláštní 

obliby v § 2969 odst.2. Z imateriální újmy je to pak náhrada újmy z důvodu pocitu 

osobního neštěstí, které nelze jinak odčinit (§ 2971), náhrada na přirozených právech 

člověka (§ 2956 a 2957) či náhrada radosti z dovolené (§ 2543).16 

 

1.4.3. Právní úprava odpovědnosti za škodu v nizozemském občanském 

zákoníku a její zvláštní kategorie 

 

Civilní odpovědnost je v holandském zákoníku rozdělena na smluvní a deliktní17, 

stejně jako sousední německý BGB a k čemuž se také vrátil NOZ. Kontraktní 

odpovědnost je rozvinuta podrobně, celkem sedmnáct rozsáhlých článků dotýkajících se 

zejména náhrady škody.18 

Holandský občanský zákoník byl od dřívějšího českého koncipován poměrně 

odlišně, na nynější rekodifikaci lze ale poznat inspiraci západní úpravou. Zatímco 

předchozí český zákoník se držel obecné úpravy odpovědnosti, holandský obecnou část 

rozšiřuje o speciální odpovědnosti, kdy je osoba způsobující škody přísněji postihována, 

stejně jako je tomu nyní v novém českém kodexu. V jednotlivých částech je tak vymezena 

odpovědnost za nebezpečné zařízení, za nebezpečně konstruovanou stavbu, za 

nebezpečné látky, za skládku či těžbu nerostných surovin. Speciálně také rozlišuje mezi 

zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou a zástupcem při výkonu jeho 

pracovních povinností. 

                                                           
16 NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZÁHOŘOVÁ, E.: Nový občanský zákoník. Náhrada škody. 

Praha, GRADA Publishing, a.s., 2014, s. 11-14 
17 TAEKEMA, S. Understanding Dutch Law. The Hague, Eleven International Publishing, 2011, 

s.253 
18 PELIKÁNOVÁ, I.: Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového 

občanského zákoníku. Bulletin advokacie č. 3/2011, str.17 
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Zvláštní kategorii objektivní odpovědnosti tvoří také věci a zvířata, protože samy 

o sobě nemohou zaviněně jednat a odpovídat za ně musí jejich vlastník. Odpovědnost za 

činy dalších osob je komplikovanější, zde je zavinění sporné. Jestliže je zaměstnavatel 

odpovědný za delikty spáchané jeho zaměstnancem, pochybení zaměstnance zde hraje 

důležitou roli: zaměstnanec se musí dopustit protiprávního činu, který je mu přičitatelný, 

aby byl zaměstnavatel odpovědný. Navíc zaměstnavatel musí mít pravomoc vydávat 

pokyny pro takovou konkrétní činnost. Není nutné, aby instrukce byly skutečně vydány, 

postačí jestliže tento vztah existuje. V případě, že instalatér, který je najatý pro opravu 

potrubí v bytě, vyšle za sebe jiného zaměstnance a ten způsobí chybu spočívající 

v netěsnosti odpadu, lze požadovat náhradu škody po původně najatém instalatérovi, bez 

ohledu na to, zda vyslanému zaměstnanci zadal instrukce.  

Kodex obsahuje též úpravu situací, kdy se protiprávního jednání dopustí dítě. 

Rodiče jsou zodpovědní za protiprávní jednání svých dětí, podle zákoníku je to za osoby 

mladší čtrnácti let. Je to z toho důvodu, že určit vinu je v těchto případech problematické 

– malé děti nemohou předvídat nebezpečné důsledky svého chování, tudíž jim nemůže 

být zavinění přičitatelné. Rodiče jsou ale ze zákona odpovědní za péči a výchovu svých 

dětí, proto je logické, že musí být odpovědní i za jejich případné protiprávní jednání. 

Způsob, jakým nizozemské právo určuje, kdy se tato odpovědnost uplatňuje, je formou 

hypotetické otázky: Byl by normální dospělý člověk v takovéto situaci odpovědný za 

stejné jednání? Pokud je odpověď kladná, rodič či opatrovník je odpovědný. Děti mezi 

čtrnácti a patnácti lety jsou již odpovědny za své chování, nicméně je na ně brán speciální 

ohled. Rodiče jsou v tomto ohledu odpovědní, jen pokud by takovému protiprávnímu 

chování mohli zabránit. Kupříkladu, jestliže je dítěti čtrnáct let a rozbije nábytek ve škole, 

nebylo možné, aby jeho rodiče do jednání nějak zasáhli, proto bude dítě již odpovědno 

samo za sebe. I když se může zdát, že je to pro mladé adolescenty těžké břemeno, v praxi 

to většina rodin řeší pojištěním odpovědnosti, které pokryje celou rodinu.19 

 

                                                           
19 TAEKEMA, S. Understanding Dutch Law. The Hague, Eleven International Publishing, 2011, 

s.257 
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2. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 
 

2.1. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v zák. č. 40/1964,  

občanský zákoník 

 

 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu nebyly v ObčZ výslovně zakotveny, 

ale bylo možné je dovodit z ustanovení § 420 jako odpovědnost za škodu způsobenou 

porušením protiprávní povinnosti, které se vztahovalo na fyzické i právnické osoby. 

Jednalo se o generální ustanovení použitelné pro případy, kdy škodní případ nemohl být 

zařazen pod některé ze zvláštních ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Tyto 

případy zvláštní odpovědnosti se od obecné liší tím, že jsou vymezeny konkrétními 

podmínkami odpovědnosti s ohledem na specifickou povahu situací, kterých se 

dotýkají.20 Úprava v občanském zákoníku ale výslovně nestanoví, jaké jsou předpoklady 

odpovědnosti za škodu, proto byly dotvářeny judikaturou a teorií. Jsou jimi: 

a) porušení právní povinnosti ve formě protiprávního jednání nebo škodní události, 

tj. zákonem stanovené kvalifikované události vyvolávající škodu 

b) vznik škody 

c) příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a škodou 

d) zavinění ve formě úmyslu nebo nedbalosti. 

Všechny tyto předpoklady jsou založeny na předpokládaném zavinění a jejich 

naplnění má za následek vznik právního vztahu odpovědnosti za škodu a povinnosti 

takovou škodu nahradit. Zavinění je subjektivní povahy a presumuje se ve formě 

nevědomé nedbalosti. Na škůdci tedy leží důkazní břemeno a musí prokázat, že škoda 

nebyla způsobena jeho zaviněním. Některá ustanovení ale předpokládají pouze úmyslné 

zavinění. Jestliže se konkrétní případ pod něj vztahuje, záleží břemeno dokazování 

naopak poškozenému. Poškozený musí dokazovat jak úmyslné zavinění, tak předpoklady 

                                                           
20 POKORNÝ, M., HOCHMAN, J.: Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 

vydání. Praha, Linde Praha a.s., 2008, s. 13 
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objektivní povahy, jimiž jsou vznik škody, porušení právní povinnosti škůdce a příčinnou 

souvislost mezi nimi.21  

 

2.1.1. Objektivní odpovědnost 

 

 V některých specifických případech může vzniknout odpovědnost za škodu pouze 

s předpoklady objektivní odpovědnosti. To znamená, že vina škůdce se vůbec 

neprokazuje. Specifickými případy se rozumí situace, kdy již ze samotného provozu 

činnosti hrozí riziko vzniku vážných škod, a to jak na životě, zdraví či majetku člověka 

nebo životním prostředí. Hrozící riziko přitom nelze zvládnout ani při vynaložení veškeré 

odborné péče. Důvodem, proč se takové riziko považuje za dovolené, je že takový užitek 

je žádoucí pro společnost. Přesto, provozovatelé takových činností, ze kterých mají 

prospěch, musí být odpovědní za veškeré tyto činnosti, jelikož je nejlépe mohou korigovat 

tak, aby se mohlo škodám předcházet.22  

Tento právní institut vznikl za dob rozvoje vědy a techniky, kdy se lidská práce a 

činnost strojů stala natolik komplikovanou, že při jejich výkonu nebylo vždy jednoduché 

či vůbec možné zjistit, kdo konkrétní škodní událost zavinil. Objektivní odpovědnost ale 

není obecná a lze ji aplikovat jen tam, kde to zákon či veřejnoprávní předpis stanovuje. 

Příkladem může být odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností či provozem 

dopravních prostředků, odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem či odpovědnost za škodu na vnesených a 

odložených věcech, např. v hotelových a restauračních zařízeních. 

U objektivní odpovědnosti lze rozlišit dva druhy: s možností liberace a bez 

možnosti liberace, tj.absolutní. U zvláštních případů daných zákonem lze škůdce zprostit 

odpovědnosti, jestliže prokáže, že byl naplněn některý z liberačních důvodů. Může se 

tomu stát za situací, kdy osoba neodpovídá, protože škodní událost nezavinila, ani jí 

                                                           
21 KOBLIHA, I., ELISCHER, D., HOCHMAN, J., HUNJAN KOBLIHOVÁ, R., TULÁČEK, J.: 

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti 

průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praktická příručka. Praha, Leges, 2012, s.28 
22 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., A KOL.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání. Praha, 

Wolters Kluwer, 2009, s. 384 
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nemohla zabránit s vynaložením veškerého úsilí a její potrestání by nebylo spravedlivé, 

ale ani žádoucí. V určitých zákonných případech se ale nelze odpovědnosti zbavit za 

žádných okolnosti. Typicky se tomu děje u nezákonných rozhodnutí či nesprávném 

úředním postupu. 

 Výše uvedené předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu jsou v českém právu 

zažité a samozřejmé, avšak není tomu tak u všech evropských zemích. Poměrně stejně 

jsou podmínky odpovědnosti stanoveny v germánských oblastech a také v judikatuře 

Soudního dvora EU. I v té se kromě vzniku škody, protiprávnosti a příčinné souvislosti 

vyžaduje zásah do práv poškozeného, někdy i zavinění. Pojetí odpovědnosti za škodu 

v Evropě jsou pak rozlišeny na právní řády, které jsou založeny na „faute“, což je název 

používaný dohromady pro protiprávnost a zavinění, anebo právní systémy založené na 

jednoznačném rozlišení objektivního protiprávního jednání a subjektivního zavinění, jako 

je tomu u nás. Třetí druh koncepce je založen na „torts“, skutkových podstatách 

jednotlivých deliktů, který se uplatňuje v právním řádu common law. Sladit jednotlivá 

evropská pojetí není jednoduché a jsou předmětem několika evropských návrhů23, 

přičemž je nejpatrnější inspirace anglosaským právem.24 

 

2.1.2. Protiprávní úkon 

 

Protiprávní úkon je pojmovým znakem odpovědnosti a rozumíme jím určité lidské 

chování nebo činnost právnické osoby, kterým je porušována právní povinnost. Občanský 

zákoník vyjádřil protiprávnost jednání v § 420: „Každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobil porušením právní povinnosti“. Zakládajícím prvkem protiprávnosti  tedy není 

samotné způsobení škody, ale porušení konkrétní povinnosti. Protiprávní úkon tvoří 

základní složku skutkové podstaty deliktu, která je podmínkou pro vznik odpovědnosti 

za škodu a je považován za jeden ze základních objektivních prvků, který je oddělen od 

                                                           
23 Např. PETL 
24 PELIKÁNOVÁ, I.: Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového 

občanského zákoníku. Bulletin advokacie č.3/2011, s.18 
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prvku subjektivního, tj. zavinění.25 Protiprávnost takového úkonu je v jeho rozporu 

s objektivním právem a celkovým právním řádem. Není důležité, o jaké předpisy 

právního řádu se jedná, mohou být i správní, trestněprávní či jiné. Občanský zákoník 

nedělá ani rozdíly mezi porušením právní povinností ze zákona anebo ze smlouvy, 

důsledky vyplývají škůdci stejně. 

Protiprávní úkon je projevem lidské vůle, kterými fyzická či právnická osoba 

zasahuje do subjektivních práv a oprávněných zájmů jiných, přičemž úkon může provést 

jen člověk, neexistuje tedy protiprávní úkon vzniklý působením zvířete nebo  přírodních 

sil. Porušení právní povinnosti může spočívat jak v aktivním jednání člověka, tak 

v opomenutí, pokud byla dána povinnost konkrétně jednat. K vymezení protiprávního 

úkonu ale není nutné, aby následkem jednání byla škoda. Není ani důležité, zda ji osoba 

chtěla či nechtěla způsobit nebo zda byla k úkonu vůbec způsobilá. Dokonce i při 

obcházení zákona je úkon zařazen mezi protiprávní. 

Občanskoprávní odpovědnost se při porušení právní povinnosti nepředpokládá a 

je na poškozeném, aby ji škůdci prokázal. Cílem žalobce je před soudem dokázat, že byl 

spáchán skutek považovaný právem za protiprávní. Zatímco poškozený prokazuje 

skutkové okolnosti, úlohou soudu je posoudit okolnosti po právní stránce a vyhodnotit, 

zda byl protiprávní úkon spáchán. 

Ovšem mohou nastat i okolnosti, kdy je protiprávnost vyloučena, jelikož právní 

řád takové úkony dovoluje, a jejich prokazování záleží na škůdci. Jsou jimi nutná obrana 

a krajní nouze, případně plnění povinnosti uložené právním řádem nebo právní jednání 

v rozporu s dobrými mravy. Protiprávní nebude ani takové jednání, kdy si osoba ohrožená 

neoprávněným zásahem do svých práv dopomůže k odvrácení zásahu svépomocí. Méně 

častými okolnostmi vylučujícími protiprávnost je oprávněné použití zbraně či souhlas 

poškozeného, kdy musí být splněny podmínky pro platnost právního úkonu.26 

 

                                                           
25 PELIKÁNOVÁ, I.: Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového 

občanského zákoníku). Praha, Wolters Kluwer ČR, 2012, s.99-102 
26 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., A KOL.: Občanský zákoník I – 

§ 1 – 459 – Komentář, 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, s.1203-1204 
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2.1.3. Škodní událost 

 

 Dalším předpokladem pro vznik odpovědnosti za škodu je zákonem stanovená 

kvalifikovaná událost vyvolávající škodu. To znamená, že právní předpis výslovně uvádí 

tuto událost jako předpoklad pro vznik povinnosti k náhradě škody. Jsou jimi případy, 

kdy není třeba protiprávního úkonu, ale pouze zákonem kvalifikované události. Ty se 

nejčastěji projevují v situacích, kdy se uplatňuje objektivní odpovědnost za škodu. Může 

jít například o situace, kdy odpovědnost vzniká za škodu způsobenou provozem 

dopravních prostředků či škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. Často se 

s nimi můžeme setkat jako s pojistnými událostmi, kdy škodní událost, při splnění 

pojistných podmínek, zakládá právo na pojistné plnění z pojištění.  

 

2.1.4. Škoda 

 

 Základním a nezbytným předpokladem pro právní odpovědnost za škodu je 

samotný vznik škody. Pojem ale dřívější občanský zákoník nedefinoval. Podle teorie a 

soudní praxe je definována jako újma na jmění, která nastala v majetkové sféře 

poškozeného a je objektivně vyjádřitelná v penězi. Jestliže jimi újma nelze vyjádřit, jedná 

se o nemajetkovou újmu. Ta však může vytvářet součást náhrady škody na základě 

zákonného ustanovení ve formě bolestného či ztížení společenského uplatnění. Samotná 

škoda může být věcná, tedy na majetku, nebo škoda na zdraví. Občanský zákoník rozlišil 

v § 442 základní druhy věcné škody na skutečnou škodu a to, co poškozenému ušlo, tedy 

ušlý zisk. Tyto dva druhy nemusí existovat současně, postačí uplatnění pouze jednoho 

z nich. 

 Skutečná škoda je považována za újmu spočívající ve zmenšení, poškození, 

zničení či ztrátě již existujícího majetkového stavu poškozeného, která vznikla jako 

následek škodné události a v příčinné souvislosti s ní. Dle judikatury může jít například 
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o situaci, kdy při neoprávněném užití motorového vozidla bude škůdce odpovědný nejen 

za škodu vzniklou na automobilu, ale i za spotřebu pohonných hmot27. 

 Do ušlého zisku lze zahrnout to, co by mohl poškozený dostat při klasické 

události, ve které by nebylo škody. Je v něm vyjádřena majetková újma spočívající v tom, 

že poškozený nemohl majetek zhodnotit tak, jak by to bylo za normálních okolností.28 

Musí být ale vždy prokázáno, že by k takovému zhodnocení došlo, což bývá mnohdy 

obtížné, hlavně v určení přesné výše. Podle rozsudku NS29 ušlý zisk nemůže být pouze 

zmaření zamýšleného výdělečného záměru nebo možnosti budoucího výdělku, jestliže 

takový majetkový přínos není podložen existujícími nebo dosažitelnými okolnostmi, ze 

kterých lze usuzovat, že nebýt škodné události, k zamýšlenému zisku by reálně došlo. 

 Jak  již bylo uvedeno výše, může dojít i k situacím, kdy nebyla poškozena věc 

poškozeného, ale došlo k újmě na zdraví a životě. Tím se zabývá § 444 – 449 ObčZ a 

také řada odškodňovacích vyhlášek. Rozhodování soudů o náhradě újmy na zdraví, 

hlavně tedy ve spojení s bolestí  a ztížení společenského uplatnění, se od nich léta 

odvíjelo. Soudy disponovaly oprávněním stanovit konkrétní výši náhrady újmy na zdraví 

a jak judikoval Ústavní soud30, z hlediska ochrany ústavnosti se vždy musí dbát na to, 

aby přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla založena na 

objektivních a rozumných důvodech a aby mezi touto přiznanou výši a způsobenou újmou 

byl vztah přiměřenosti. Tento nález byl poměrně významný za účinnosti dřívějšího ObčZ 

a byl natolik obecný, že jej lze uplatnit i pro současný občanský zákoník.31 

 

 

 

                                                           
27 Judikát Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky č. Pls 2/76 ze dne 25.1.1976 

vydaný ve Sbírce rozhodnutí jako R 27/1977 
28 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., A KOL.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání. Praha, 

Wolters Kluwer, 2009, s. 400 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 25 Cdo 3586/2006 ze dne 28.1.2009 
30 Nález ÚS sp.zn. I. ÚS 3367/13 ze dne 22.5.2014 
31 JIRSA, J.: Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 22.5.2014, sp.zn. I. ÚS 3367/13. 

http://www.pravniprostor.cz/judikatura/rekodifikace/odskodnovani-imaterialni-ujmy-na-zdravi-

zasada-proporcionality-zasada-slusnosti 
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2.1.5. Příčinná souvislost 

 

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus je nezbytným předpokladem pro vznik 

odpovědnosti za škodu. O vztah této souvislosti se jedná, vznikne-li škoda následkem 

porušení právní povinnosti subjektu nebo kvalifikované právní okolnosti. Jednání osoby 

jednající protiprávně a škoda jsou tedy ve vzájemném poměru příčiny a následku a 

existuje-li tu důkaz, že nebýt této škodní události, škoda by vůbec nevznikla. Příčina může 

být jedna, ale může jich existovat i více, přičemž postačí, aby se alespoň jedna z nich na 

nepříznivém následku podílela. Pokud se příčin objeví více a z časového hlediska na sebe 

navazují, musí být jejich vztah ke vzniku škody spojen natolik, aby již z první příčiny 

byla jasná věcná souvislost se vznikem následku. Časové rozmezí zde není ale 

rozhodujícím kritériem, protože újma může nastat i později, po škodné události, a stále 

bude jejím důsledkem.32 

Existence příčinné souvislosti nemůže být řešena obecně, ale vždy jen 

v konkrétních souvislostech. Nejdůležitějším bodem v určování souvislosti mezi škodní 

událostí a škodou, je najít tu správnou příčinu v komplexu všech příčinných souvislostí, 

které jsou právně významné a ke škodě vedly. Je tedy třeba upřít pozornost na izolování 

právně významné relevantní příčiny, která újmu způsobila. Tím se odliší následek jako 

majetková újma, která se vyjadřuje v penězích či nemajetková újma, která se v případě 

újmy na zdraví vyjadřuje také utrpěnou bolestí a ztížením společenského uplatnění. 

Otázka kauzálního nexu mezi konkrétním protiprávním úkonem a konkrétní 

škodou je otázkou skutkovou a její existenci zjišťuje soud. Nepostačí pouze možnost její 

existence, musí se vždy dokazovat, což se často uchyluje k nelehce řešitelným situacím. 

Tuto situaci nemůže řešit nikdo jiný, ani nelze uložit znalci. Následně je na soudu i 

posouzení právní otázky, kdy vymezuje, mezi jakou újmou a jakou příčinou má být 

příčinná souvislost prokazována. Zásadní je zde určení, v čem konkrétně je spatřována 

majetková újma, za kterou je požadována náhrada, protože právě ve vztahu mezi újmou 

poškozeného a jednáním škůdce se hledá příčinná souvislost. Poškozenému poté náleží 

                                                           
32 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1437/2006 ze dne 20.3.2008 
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důkazní břemeno i důkazní povinnost, stejně tak jako povinnost tvrzení a břemeno 

tvrzení.33 

 

2.1.6.  Zavinění 

 

Zavinění tvoří subjektivní stránku vzniku odpovědnosti za škodu v občanském 

právu. Je to vnitřní psychický vztah odpovědné osoby k vlastnímu protiprávnímu jednání 

a ke škodě jako následku. Pro zkoumání zavinění jsou klíčové dvě složky, které tvoří 

jednotu: 

a) složka vědomí – rozumová část, založena na vědomosti, a kumulativně s 

ní 

b) složka vůle – založena jak na chtění, tak i na srozumění. 

Podle toho, jak se při jednání projevuje složka rozumová a volní lze rozlišit: 

a) jednání úmyslné, které může být přímé či nepřímé 

b) jednání z nedbalosti, vědomé či nevědomé. 

 

Formy ani stupně zavinění občanský zákoník nikde nestanovil, proto je třeba užít 

vysvětlení z jiných odvětví právního řádu. Tyto pojmy jsou shodné s pojmy trestního 

práva, a proto jej občanské právo využívá k jejich vysvětlení.  

 

V trestním zákoníku je přímý úmysl definován tak, že „pachatel chtěl způsobem 

v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem“, nepřímý 

úmysl znamená, že „věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení 

způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn“34. Rozdíl mezi stupni úmyslu 

spočívá v prvku vůle, tedy chtění výsledku. Jestliže jednající postrádal tento prvek a 

následek způsobit nechtěl, nemůže se jednat o úmyslný úkon. Prvek vůle ale musí 

                                                           
33 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., A KOL.: Občanský zákoník I – 

§ 1 – 459 – Komentář, 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, s.1206 
34 § 4 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
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kumulativně existovat s prvkem vědomí, protože škůdce si ji musí představit jako vůbec 

možnou.35 

 

Nedbalost je stanovena v § 5 trestního zákoníku. Zde je naopak důležitá složka 

vědomí, nebo-li předvídání. Ta opět existuje kumulativně se složkou volní, kdy škůdce 

sice svoji vůli ovládá, ale nesměřuje k protiprávnímu výsledku. Vědomou nedbalost lze 

charakterizovat tak, že jednající věděl, že škodu může způsobit, ale bez přiměřených 

důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí. Zde je klíčovou souvislostí „bez přiměřených důvodů“. 

Jde o to, zda škůdce spoléhal, že se tak nestane i přes své znalosti a osobní zkušenosti, 

což je objektivním hlediskem a také přes to, že smýšlel jako každá rozumně se chovající 

osoba (subjektivní hledisko). Občanskoprávní odpovědnost se posuzuje podle 

objektivního měřítka, což posiluje předcházení škod v tom ohledu, že při současných 

požadavcích společnosti se každá osoba snaží chovat jako rozumná podle určitého vzoru 

chování respektovaného společností. Objektivní hledisko se tedy projevuje tak, že chce-

li se škůdce zprostit odpovědnosti za škodu, musí doložit, že se choval jako každá 

rozumně jednající osoba. Nevědomá nedbalost znamená, že jednající ani nevěděl, že 

škodu může způsobit, ale vzhledem ke svým osobním poměrům a okolnostem o tom vědět 

měl a mohl. Tato definice má podobné znaky s tzv. náhodou v právním smyslu. NOZ již 

náhodnou škodu zakotvil do svých ustanovení. Posledním typem nedbalosti, která je 

řazena k vědomé, je hrubá nedbalost. Do občanského zákoníku byl zanesen novelou 

zákona č. 131/1982 Sb. Jedná se o ni v těch případech, kde se nedbalost uplatňuje na 

porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu nebo povolání, postavení či funkce.36 

 

Forma zavinění může mít ve smyslu občanského zákoníku význam pro vznik 

odpovědnosti za škodu, zejména tam, kde je vyžadováno úmyslné jednání. Občanský 

zákoník vycházel z presumovaného zavinění ve formě nevědomé nedbalosti s možností 

škůdce se vyvinit, má-li za to, že škodu nezavinil. Rozdíl od možnosti liberace je v tom, 

že zde má škůdce příležitost zbavit se objektivní odpovědnosti. Jestliže škůdce ale jednal 

                                                           
35 ŠVESTKA, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Academia, Praha, 1966, str. 

125 
36 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., A KOL.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání. Praha, 

Wolters Kluwer, 2009, s.418 
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úmyslně, exkulpace u něj nepřipadá v úvahu a břemeno dokazování leží na poškozeném, 

přičemž objektivní promlčecí lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody je deset let.37 

 

2.2. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v zák. č. 89/2012, nový 

občanský zákoník 

 

Jak již bylo řečeno, nový občanský zákoník se v několika sférách občanského 

práva inspiroval občanskými zákoníky germánských oblastí. Nejinak je tomu i v oblasti 

vymezení předpokladů vzniku odpovědnosti za škodu. Základním ustanovením je § 2910: 

„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak 

do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost 

k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným 

porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“ Tímto jsou 

vymezeny dvě základní skutkové podstaty, při jejichž naplnění vzniká povinnost škůdce 

nahradit škodu: zaviněné protiprávní jednání, kterým škůdce porušuje absolutní práva a 

právní statky (život, zdraví, svobodu či majetek) poškozeného a zaviněné protiprávní 

jednání, kterým škůdce poruší relativní práva a právní statky poškozeného chráněná 

zvláštním právním předpisem.  

NOZ nezavedl žádnou koncepční změnu a tripartitu předpokladů společně se 

zaviněním zachoval. Pro stanovení povinnosti škůdce nahradit újmu tedy vyplývají tyto 

předpoklady: 

a) protiprávní jednání spočívající v porušení povinnosti stanovené zákonem 

b) vznik újmy 

c) příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vzniklou újmou 

d) zavinění. 

Zajímavou novinku lze shledat i v dalším předpokladu, který je možné považovat 

za  podmínku vzniku odpovědnostního vztahu, a tím je zásah do absolutního práva 

poškozeného a příčinná souvislost mezi zásahem a vznikem újmy. Absolutní právo je 

                                                           
37 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., A KOL.: Občanský zákoník I – 

§ 1 – 459 – Komentář, 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, s.1207 
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takové oprávnění, které působí erga omnes, nejen proti určité osobě, jako je tomu u 

relativních práv, vzniklých např. na základě uzavřené smlouvy. Mezi nejvýznamnější 

absolutní práva patří právo na život a ochranu zdraví a svobody, nebo právo vlastnické, 

duševního vlastnictví či další z oblasti věcných práv. Povinností všech dalších osob je 

zdržet se jakéhokoliv jednání, které by zasahovalo do zákonem chráněného práva.38 

 

2.2.1. Protiprávní jednání 

 

Protiprávnost jednání škůdce je zde stanovena jako jedna ze základních podmínek 

přičitatelnosti. Musí se jednat o takové jednání, kdy fyzická nebo právnická osoba něco 

koná či opomene v rozporu s objektivním právem. Stejně jako tomu bylo dříve, i nyní lze 

protiprávnost jednání vyloučit okolnostmi vylučujícími protiprávnost a věcné břemeno 

leží na škůdci. V NOZ je stanovena nutná obrana v § 2905 a krajní nouze v § 2906, které 

působí jako ochranná funkce deliktního práva ve prospěch poškozeného. Ve prospěch 

škůdce půjde v případě plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva a povinnost 

strpět jejich výkon, dovolené riziko a svéprávnost. Poslední možností zůstává i svolení 

poškozeného.39 

 

2.2.3. Vznik újmy 

 

Podle § 2894 odst.1 vzniká povinnost nahradit újmu poškozenému vždy, jestliže 

se jedná o náhradu újmy na jmění. Stejně jako tomu bylo doposud, nahrazuje se skutečná 

škoda a ušlý zisk, které byly popsány výše. Pojem jmění je vyložen jako souhrn majetku 

a dluhů osoby, tedy aktiv i pasiv, což vyjadřuje rozdíl mezi jměním a majetkem, který 

existuje vždy v kladných hodnotách. NOZ zavedl definici pojmu jmění právě z toho 

                                                           
38 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. A KOL.: Občanské právo hmotné, Svazek 1, 

Díl první: obecná část. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 329 
39 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s. 927-929 
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důvodu, aby při stanovení výše škody byla brána v úvahu aktivní i pasivní složka jmění 

konkrétní osoby, nejen pouze jeho kladná část.  

Co se týče nemajetkové újmy, NOZ zaujal stejný postoj jako předešlý ObčZ. Ten 

obecně předepisuje podmínky pro nemajetkovou újmu, včetně zásad pro satisfakci. 

Zatímco újma na jmění je odškodňována v každém případě, imateriální újma se nahrazuje 

v případech, kdy to umožňuje občanský zákoník, nebo ujednání či smlouva mezi 

stranami. Jestliže se pro daný případ použije ustanovení o náhradě majetkové újmy, je 

zřejmé, že i nemajetková újma se nahrazuje v plné náhradě zároveň s přiměřeným 

zadostiučiněním. Podmínky pro udělení přiměřeného zadostiučinění ve formě finanční 

náhrady bude možné použít jen v takových případech, kdy porušení osobnostních či 

jiných práv bude mít majetkový chrakter. Obecně předpoklady pro poskytnutí náhrady 

při imateriální újmě jsou stanoveny v § 297140, přičemž případy újmy na přirozených 

právech člověka  jsou stanoveny v § 2956, který přikazuje i odstranění učiněné duševní 

útrapy.41 

Definici právem chráněných zájmů a statků zákoník výslovně neuvádí, ale lze je 

dovodit z ustanovení jak § 2910, tak ze skutkových podstat a obecných zásad. Rozsah 

těchto zájmů a statků též není stanoven, ale tím udává prostor pro výklad soudů. Ten musí 

vycházet z toho, že tento rozsah vždy závisí na významu a hodnotě konkrétního člověka. 

Čím přesněji lze rozsah určit, tím spíše je možné mu přisoudit vyšší hodnotu, přičemž 

nejvyšší hodnotou samozřejmě zůstává život, tělesná a duševní integrita, lidská důstojnost 

a svoboda člověka. 

 

 

                                                           
40 Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu protiprávním činem, 

zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil-li újmu úmyslně 

z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou 

újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak 

odčinit. 
41 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s. 862 a 871 
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2.2.4. Příčinná souvislost 

 

Pojem příčinné souvislosti není v občanském zákoníku vymezen v žádné skutkové 

podstatě, jako tomu nebylo ani dříve. V rámci přípravy bylo toto téma hojně diskutováno, 

avšak překvapivě žádná výslovná změna nebyla provedena. Úprava příčinné souvislosti 

přímo ve skutkových podstatách by byla více než žádoucí, jelikož i nyní ji bude muset 

vykládat judikatura, právní teorie či vědecká diskuse. 

Výjimku tvoří § 2915, ustanovení vymezující odpovědnost více škůdců, který 

zahrnuje skutkovou podstatu obsahující příčinnou souvislost. V českém právu je poměrně 

časté, že za stejnou škodu odpovídá více osob. Zde se jedná o novou úpravu solidarity 

škůdců v situacích, kdy se jednotlivé osoby dopustí protiprávních činů, ze kterých každý 

mohl způsobit škodlivý následek a nelze s jistotou určit, který z nich škodu zapříčinil. 

Pak jsou za takový následek odpovědní společně a nerozdílně, což přináší výhodu 

poškozenému, na kterém leží důkazní břemeno. NOZ sjednotil předchozí úpravu 

solidarity škůdců, která byla rozdělena mezi občanský a obchodní zákoník, i když 

obsahovali shodná řešení spoluodpovědnosti, a tím poměrně zjednodušil pravidla pro 

obchodní a neobchodní vztahy. 

K nalezení kauzálního nexu bývá často užíváno různých teorií dovozených 

z právní praxe. Příčin vzniku jednotlivých škod se může někdy objevit mnoho a není 

jednoduché vysledovat pravou příčinu. Tyto teorie tedy zkoumají nejen konkrétní příčiny, 

ale také to, zda škoda vznikla jako důsledek škodní události nebo jednání škůdce.42  

Základní teorií je tzv. přirozené příčinné souvislosti, která umí vyřešit otázku, zda 

jednání konkrétní osoby vyvolalo škodní následky. Předmětem je zkoumání, zda by určitá 

škoda nastala i bez jednání škůdce či škodní události. Jestliže je nalezena odpověď na 

takovou otázku, řeší se dále přičitatelnost konkrétnímu škůdci a vzniká předpoklad pro 

povinnost škodu nahradit.  

Další teorií je teorie ekvivalence podmínek, podle které mají všechny příčiny, 

které zapříčinily vznik škody, stejný význam. Podle ní se vyhledávají příčiny, bez kterých 

                                                           
42 PELIKÁNOVÁ, I.: Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového 

občanského zákoníku). Praha, Wolters Kluwer ČR, 2012, s.185 
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by škoda nenastala a nejlépe se aplikuje na jednoduché případy či na ty, kde není 

předmětem zkoumání zavinění. 

Třetí teorií je o něco složitější teorie adekvátní příčiny, která popírá ekvivalenci 

všech příčin vzniku škod. Vychází z premise, že kauzální nexus vzniká tehdy, je-li škoda 

podle obecného chodu věcí adekvátním důsledkem protiprávního jednání. Konkrétní 

okolnosti mohou být jen příležitostí ke vzniku škody, ale nemusí být její příčinou43. Tuto 

teorii nelze považovat přímo za teorii kauzality, ale spíše za reálné omezení přičitatelnosti 

skutečné příčiny konkrétnímu škůdci. Hodnocení, zda je příčina právně relevantní a 

adekvátní či není je ponecháno soudu. Ústavní soud se ke vztahu adekvátnosti příčinné 

souvislosti vyjádřil v nálezu sp.zn. I. ÚS 312/05 44, kde rozvedl, že pro odpovědnost za 

škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího „škůdce“ konkrétně 

předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro optimálního pozorovatele není vznik škody 

vysoce nepravděpodobný. 

V praxi mohou vznikat i složitější případy v důsledku toho, že škoda vznikla jako 

následek působení více příčin, které se naskytly současně nebo následně. Často není 

jednoduché rozlišit, která z příčin konkrétní následek způsobila. Jestliže není možné 

jednotlivé příčiny oddělit, je nutné zhodnotit relevanci každé z těchto příčin.45 Příčinná 

souvislost je také propojena se solidární odpovědností, jelikož škodu může zapříčinit 

chování několika osob a je poměrně náročné zjistit, která zakládá odpovědnost. Jestliže 

nastane situace, kdy škodou spoluzapříčinil i poškozený, vynáší to škůdci výhodu – 

odpovědnosti se lze zprostit. 

 

2.2.5. Zavinění  

 

Jak již bylo předloženo dle výkladu ObčZ, zaviněním rozumíme subjektivní vztah 

škůdce k jeho protiprávnímu chování a ke způsobení následku takového jednání, tj. 

škody. Stejně jako při účinnosti dřívější úpravy, ani nyní NOZ nedefinuje pojem zavinění, 

                                                           
43 Tamtéž, s. 182 
44 www.nalus.usoud.cz: nález ÚS sp.zn. I. ÚS 312/05 ze dne 1.11.2007 
45 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s. 934 
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a proto se stále vyvozuje z právní teorie. Lze předpokládat, že koncepce úmyslného a 

nedbalostního zavinění inspirovaná trestním právem zůstává i nadále stejná. Nyní je ale 

ustanovení NOZ poměrně složitější, jelikož § 2910 při úpravě povinnosti nahradit újmu 

vyžaduje porušení zákonné povinnosti, vznik újmy a také zásah do absolutního práva.  

Zavinění je stanoveno v § 2911: „Způsobí-li škůdce poškozenému škodu 

porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.“ Je zde zřejmý 

objektivní předpoklad, že jednání škůdce musí splňovat obecný standart péče, jaký se 

v soukromoprávních vztazích vyžaduje. Je třeba, aby si každý byl vědom svého chování 

a byl schopen posoudit následky takového chování. § 2910 zahrnuje dvě skutkové 

podstaty, přičemž prvních z nich spočívá v porušení absolutního práva, kde je přímo 

uplatněn požadavek obecného standartu péče. V případě takového porušení leží důkazní 

břemeno plně na škůdci. Druhá skutková podstata je naplněna při porušení ochranné 

normy. Vztahuje se ke konkrétní normě a zavinění se musí vztahovat pouze k porušení 

takové normy, nikoliv k následkům porušení. Zde se předpokládá škůdcovo zavinění a 

důkazní břemeno se vztahuje na prokázání skutkové podstaty ochranné normy.46 

 

2.3. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v nizozemském 

občanském zákoníku 

 

2.3.1. Vznik škody 

 

První otázkou, která musí být zodpovězena, je, co se v nizozemském právu 

považuje za škodu. Obecně je škoda a její náprava zahrnuta v knize šesté, v článcích 95-

110 BW. Obecná definice škody zde není dána, ale jsou zde uvedeny dvě kategorie. 

Hlavní z nich je kategorie materiální škody, což zahrnuje všechny ztráty s finanční 

hodnotou, jako ekonomické ztráty, ztráta příjmu a zisku či náklady na zdravotní péči.  

Druhou kategorií jsou nemateriální újmy, jako bolest či emocionální újma, 

zahrnující v určitých případech také nárok na náhradu škodu. Zatímco tedy materiální 

                                                           
46 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s. 936 
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škody musí být nahrazeny vždy, nemateriální újmy jsou předmětem uvážení soudu. 

V praxi to znamená, že soud odhadne škody v každém případě zvlášť, a to s přihlédnutím 

k obdobným případů. Soudy udělují v případech emocionální újmy různé částky, které 

zřídka přesahují částku 50 000,- eur. 

 

2.3.2. Problematika wrongful birth v českém a holandském právu 

 

Při určování vzniku škody v holandském právu vyvstaly obtížné otázky ohledně 

toho, co vše lze pod škodu zahrnout. Může se narození zdravého dítěte počítat jako újma? 

Může někdo nárokovat náhradu škody, protože by se dítě raději nemělo narodit? Obě 

otázky byly několikrát projednávány, a to ve skupině případů nazývaných jako „wrongful 

birth“, tedy nechtěné narození, i u zahraničních soudů. Tyto případy mají různé formy, 

nejčastější jsou ty, kdy lékař vykoná lékařský zákrok chybou anebo při výkonu něco 

opomene a následně je poškozenými zažalován. Typickým případem může být, kdy lékař 

správně neprovede žádané přerušení těhotenství (zaviněně i nedbalostně) a rodiče již 

nemají možnost přikročit k umělé interupci. Poškození následně podávají žaloby na 

zdravotnická zařízení, jelikož narozené dítě se jim bez upozornění lékaře narodí např. 

postižené či nějak handicapované. Nejčastěji se rodiče odvolávají na tu skutečnost, že 

kdyby tuto skutečnost znali, dítě by se rozhodli nedonosit a náklady na speciální péči by 

tímto nevznikly47. 

Odpověď nizozemského Nejvyššího soudu na tuto obecnou problematiku byla 

poměrně pragmatická. V roce 1997 řešil případ ženy, která otěhotněla, protože jí 

gynekolog zapomněl po lékařském vyšetření vrátit zpět pesar, který používala jako 

antikoncepci. Žena porodila zdravé dítě a poté vyžadovala náklady vynaložené na dítě 

jako škodu. I když soud uznává, že v takovémto případě vyvstávají citlivé morální otázky, 

přesto vedou dotčené zájmy dítěte, jelikož náklady na jeho výchovu a vzdělání mu musí 

být kompenzovány.48  

                                                           
47 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s.869 
48 Hoge Raad, 21 February 1997 [1999] NJ 145 (Wrongful Birth) 
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V porovnání s Českou Republikou je tento výsledek poměrně benevolentní. České 

soudy problematiku „wrongful birth“ častokrát neřešily a názory na rozhodování o 

takových nárocích jsou rozporné. Podobným judikátem jako je výše uvedený holandský, 

je rozsudek Krajského soudu v Praze z r. 200649. V tomto případě byla ženě nesprávně 

provedena sterilizace a ta po zákroku otěhotněla. Nemocnici s partnerem zažalovali a 

žádali náhradu nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do práv ochrany osobnosti. Dle 

znalce interupce byla provedena správně de lege artis, ale žena nebyla upozorněna na to, 

že i tento zákrok není stoprocentní a může dojít k otěhotnění. Soud přiznal odškodnění 

pouze jí, a to z požadovaných 500 000 Kč pouze 30 000 Kč jako náhradu nemajetkové 

újmy. Nicméně Vrchní soud v Praze toto odškodnění zamítl pro rozpor s dobrými mravy. 

Jednoznačný názor na to, zda je narození zdravého dítěte protiprávním zásahem do práv 

matky, u nás není. Vrchní soud v Praze tedy tento požadavek považoval za nemravný, na 

druhou stranu rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci přiznává, že jsou reálná i peněžní 

odškodnění matky.50 

Na judikatuře českých soudů lze tedy poznat, že zatím nejsou k žalobkyním 

v tomto ohledu chápavé, jako v Holandsku, a více řeší etickou stránku případu. S přijetím 

NOZ je ale patrné, že se soudy budou přiklánět k západnímu řešení a přiznávat 

nemateriální újmy, po odstranění sazebníku výše náhrad i vyšší částky, než tomu bylo 

doposud s předchozím občanským zákoníkem. Dle § 2951 odst. 2 NOZ se nemajetková 

újma odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které musí být dostatečně poskytnuto 

v penězích. Dále dle § 2956, vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho 

přirozeném právu chráněném ustanoveními první částí tohoto zákona, nahradí škodu i 

nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené 

duševní útrapy. Dovozuji tedy, že soudy budou v budoucnu přiznávat nárok ženy na 

náhradu nákladů spojených s těhotenstvím, porodem, ale následně i výživou a výchovou, 

jak je tomu nyní u soudů nizozemských, a to vždy s přihlédnutím k citlivosti tématu. 

                                                           
49 http://www.epravo.cz/top/clanky/zaloby-wrongful-life-a-wrongful-birth-teoreticky-uvod-a-

pohled-ceske-rozhodovaci-praxe-95153.html 
50 PETERKOVÁ, H. Nechtěné zdravé dítě – neoprávněný zásah do osobnostních práv? Časopis 

zdravotnického práva a bioetiky [online]. 2012, roč. 2, č. 3 [cit. 2014-04-11]. Dostupný z WWW: 

http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/34/41 
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Nebude ale možné přiznávat nároky na náhradu škody pouze z důvodu narození dítěte, 

protože samotný lidský plod a lidský život nemohou být považovány za škodu.  

Názory evropských soudů se také v několika hlediskách rozcházejí. Podobný 

názor jako holandské soudy mají německé a norské, tedy přiklání se k argumentaci, že 

rodiče musí vědět veškeré informace o možnostech interupce a také vývoji dítěte, jinak 

by se pro donošení nerozhodli a žádné náklady na jeho život by nevznikly. Naproti tomu 

soudy v Itálii, Španělsku a Polsku jsou o něco konzervativnější. Zastávají názor, že rodiče 

dítě již počali, tudíž jej i chtěli mít, a proto nemůžou žádat o plnou náhradu újmy. 

Nejpřísněji tuto situaci vyřešila legislativa v Maďarsku a Francii, kdy již soudy přiznávat 

náhradu nemohou, jelikož dítě nemá žádný právní nárok na náhradů nákladů. S žalobami 

se setkal i Evropský soud pro lidská práva51, ale zde se podařilo mezi stranami uzavřít 

dohodu. Rodiče získali odškodné na financování speciálních potřeb handicapovaného 

dítěte, kdy jeho zdravotní stav lékaři v těhotenství neodhalili.52 

Další zajímavostí holandského nahrazování újmy byla nedávna diskuse 

s předmětem emocionální škody. Nizozemským právním řádem je vnímána jako 

problematická, protože tzv. „čistě“ emocionální škoda kompenzována není. Např. rodiče, 

kteří v důsledku dopravní nehody, úmyslně způsobené řidičem, přijdou o dítě, nemůžou 

požadovat náhradu imateriální újmy za jejich ztrátu, pouze finanční náhradu za ztrátu 

potomka.53 V porovnání s předchozím případem, kdy Nizozemsko uznává náhrady újmy 

v případech, kdy by ostatní státy polemizovaly nad morální sránkou věci, je zde po stránce 

náhrady újmy za ztrátu blízké osoby patrný nedostatek, který je ale v aktuálním 

politickém a zákonodárném řešení. 

 

 

 

                                                           
51 11810/03 Maurice proti Francii, 1513/03 Draon proti Francii 
52 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s.869 
53 Netherlands Case Law, Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen, HR 9 October 2009, LJN 

BI8583 
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2.3.3. Protiprávní jednání 

 

Druhá otázka předpokladu odpovědnosti za škodu bude znít, zda je jednání 

protiprávní. Nizozemské právo tradičně uznává dva důvody takového jednání: prvním je 

zásah do práv druhé osoby a druhým porušení zákonné povinnosti. Prvním případem 

může být situace, kdy soused nedopatřením rozbije druhému okno a poruší tím jeho právo 

na nerušené užívání svého majetku, které vyplývá z jeho vlastnického práva. Porušením 

zákonné povinnosti může být zase případ, kdy továrna vypouští odpad do řeky bez 

správního povolení a porušuje tím povinnost vyplývající z předpisů chránících životní 

prostředí. 

Pro mnohost složitých případů začalo být na počátku 20. století diskutováno téma 

omezené protiprávnosti. První příkladný soudní spor se odehrál r. 1910, případ Zutphen54. 

Nastala situace, kdy ve skladu koženého materiálu popraskalo vodovodní potrubí a začalo 

působit škody na uskladněném zboží. Hlavní kohoutek k potrubí se nacházel v domě paní 

žijící nad skladem, která odmítla spolupracovat a odmítla přístup do svého obydlí. 

Nejvyšší soud tehdy rozhodl, že její jednání nebylo protiprávní, protože jí z žádného 

právního předpisu nevyplývala povinnost spolupracovat, a ani ona neporušovala ničí 

právo. Rozhodnutí bylo tehdy obecně přijato jako velmi nespravedlivé.  

Průlom přišel poté v soudním sporu Lindenbaum/Cohen, který byl řešen 

Nejvyšším soudem r. 1919.55 Byl to případ nelítostného konkurečního boje dvou 

podnikatelů, který vedl k myšlence prvního z nich, Cohena, uplatit zaměstnance druhého, 

Lindenbauma, aby mu sdělil tajné obchodní informace. Lindenbaum úplatek přijal a 

informace svého zaměstnavatele vyzradil, což umožnilo Cohenovi učinit klientům lepší 

a výhodnější nabídky. I když žádný právní předpis takové chování nezakazoval, soud 

rozhodl tak, že jednání Cohena bylo protiprávní, protože „porušil pravidlo nepsaného 

zákona, týkající se nepřiměřeného společenského chování“, přičemž byla tato citace 

později kodifikována v ustanovení občanského zákoníku56. Z nepsaného, obecně 

přijímaného pravidla společenské morálky se tak stalo závazné právní ustanovení, které 

                                                           
54 Netherlands Case Law, Zutphense juffrouw, HR 10 June 1910, W 9038 
55 Netherlands Case Law, HR 31 January 1919, NJ 1919, str.161 (Lindenbaum/Cohen) 
56 Článek 6: 162 BW 
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stanovuje pravidlo péče řádného hospodáře beroucí náležitý ohled na zájmy druhých. 

Rozhodnutí Lindenbaum/Cohen rozšířila oblast působnosti občanskoprávních deliktů 

poměrně  významně. Rozsah případů, na které soudy následně judikát použily, je značně 

široký, typicky u kategorie nebezpečných situací. Z příkladů jsou to situace, kdy majitel 

baru nechal otevřený poklop v podlaze57, přičemž zde soud formuloval poměrně striktní 

kritéria péče řádného hospodáře, či případ zemědělce, který obtěžoval sousední 

nemovitost tím, že na svém pozemku nesklízel nahnilé ovoce, čímž přitahoval ptactvo, 

které následně ničilo úrodu i na vedlejší zahradě58. 

 

2.3.4. Příčinná souvislost 

 

Třetí otázkou, která se pro civilní odpovědnost stanovuje, je příčinná souvislost 

mezi protiprávním jednáním a škodou. Obvykle není problém ji určit v případech, kdy 

jedné osobě vznikne škoda v důsledku chování osoby druhé. Problém ale nastává, pokud 

existuje více příčin více než jedné protiprávně jednající osoby. V nizozemské právním 

systému je každá osoba, která přispěla ke vzniku škody, odpovědná za škodu jako celek. 

Například, pokud se u dopravní nehody střetnou tři auta, avšak srážku zavinili pouze dva 

řidiči a způsobili škodu i na třetím autě, může tento řidič žalovat každého z nich o celou 

náhradu škody. V tomto případě je ale velmi důležité určit, zda každý z nich odpovídá za 

stejnou škodu - jestliže lze jasně rozlišit mezi jednotlivými částmi, které každý z nich 

způsobil, jsou pak každý odpovědný pouze za tuto část škody.  

Jednou z nejtěžších situací týkající se určování kauzality je, kdy není jisté, kdo 

přesně škodu způsobil. Tyto případy se nazývají případy alternativní kauzality a známým 

je například soudní spor „dcer DES“59. Jednalo se o ženy, jejichž matky si během 

těhotenství vzaly lék DES, které měly zabraňovat potratu. Nicméně později se ukázalo, 

že tyto léky způsobují rakovinu, kterou všechny ženy trpěly. Příčinná souvislost mezi 

léky a způsobenou rakovinou zde byla jasná, ale problematické bylo, že výrobek DES 

produkovala v té době celá řada farmaceutických společností a nebylo možné stanovit, 

                                                           
57 HR 5 November 1965, NJ 1966 (Cellar-Flap) 
58 Supreme Court Judgement, HR 10 March 1972, NJ 1972 (Vermeulen-Lekkerkerker) 
59 HR 9 October 1992, NJ 1994 (DES-daughters) 
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která z nich léky matkám dodávala. Dcery tedy zažalovaly deset farmaceutických 

společností a Nejvyšší soud rozhodl na základě článku 6: 99 BW takto: každý výrobce 

DES byl odpovědný za celou škodu a následně měl možnost dožadovat se náhrady škody 

od dalších výrobců. Rozhodnutí soudu se setkalo s vážnou kritikou, protože prejudikovalo 

odpovědnost jedné společnosti za vady celého produkujícího trhu, což bylo považováno 

za nespravedlivé. Nicméně soud takto rozhodl ve prospěch možných budoucích obětí a 

jejich ochrany před výrobky farmaceutických společností a zároveň stanovil postup pro 

producenty léků na náhradu nákladů mezi sebou. 

 

2.3.5. Zavinění a objektivní odpovědnost za riziko 

 

Čtvrtou otázkou zůstavá, zda lze protiprávnost přičíst osobě, a to buď na základě 

zavinění, nebo z jiného důvodu z objektivního hlediska. Jedná se o rozdíl  mezi 

subjektivní odpovědností se zaviněním a objektivní, zákonnou odpovědností za možné 

riziko. Zavinění je subjektivní prvek protiprávního činu; znamená, že původce činu nese 

vinu za své chování60. 

Základní myšlenkou práva občanskoprávních deliktů je morální intuice, že každý 

člověk by měl být odpovědný za důsledky svých vlastních činů. Zavinění se hodnotí až 

co do výsledku: jestliže někdo udělá hloupou chybu, anebo jedná zbytečně rizikově, měl 

by v obou případech nést odpovědnost za veškeré následky.61 Je tím myšleno nést riziko 

jak pozitivní (člověku z práce vyplývá právo na odměnu), tak negativní (právo investovat 

své úspory do akcií, profitovat z nich i předpokládat chyby). 

Přestože zavinění je standartně přisuzováno, existuje mnoho situací, ve kterých se 

zdá nespravedlivé, až skoro nemožné, že by člověk měl být za takové skutky odpovědný. 

Někdy se může stát, že protiprávní jednání není osobou zaviněno vůbec. Výjimky pro 

zaviněné jednání jsou často založeny na myšlence rizika: pokud někdo těží z rizikové 

situace, musí za ní také plně nést následky. To se stává základem pro objektivní 

                                                           
60 CHORUS, J.M.J., GERVER, P.H.M., HONDIUS, E.H.: Introduction to Dutch Law. Alphen 

aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006, s.146 
61 HONORÉ, T.: Rensposibility and Fault. Oxford, Hart, 1999, s.14 
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odpovědnost bez ohledu na zavinění, za škody způsobené zvířetem či věcí a také 

odpovědnost zaměstnavatele za činnost jeho zaměstnanců. Jestliže se zhroutí střecha 

domu, odpovídá za zranění lidí majitel domů a je povinen hradit i lékařskou péči. 

Podobně, pokud zuřící býk poškodí sousedův plot, je za něj odpovědný zemědělec, který 

jej vlastní62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 TAEKEMA, S. Understanding Dutch Law. The Hague, Eleven International Publishing, 

2011, s.254-257 
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3. Prevence škod  
 

Ohrožení či porušení zákonné i smluvní povinnosti je ve společnosti obecně 

vnímáno jako nežádoucí. Předcházení škodám se věnuje nejen právo soukromé, ale také 

odvětví práva veřejného. Ekologické škody upravují předpisy práva životního prostředí, 

porušení pracovněprávních povinností zákoník práce, trestněprávní následky škod 

protiprávních činů řeší trestní zákoník, a dále. Občanský zákoník tedy obdobně jako jiné 

právní obory upravuje mimo odpovědnosti za škodu, u které je účelem nahradit újmu již 

vzniklou, také prevenci, která má za úkol předcházet vzniku škody ohrožením nebo 

porušením právní povinnosti.63  

Prevenci škod v občanském právu lze tedy chápat jako souhrn možností a 

způsobů, jak lze předcházet ohrožení nebo porušení občanskoprávních subjektivních 

vztahů. Ochranu takovým vztahům pak poskytují závazné právní předpisy, obecně 

občanský zákoník64. Obsah právní úpravy zaleží v uspořádání systému prevenčních 

povinností, i jejich nepříznivých následků vznikajících při jejich ohrožení či porušení.  

 

3.1. Předcházení hrozícím škodám zák. č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník 

 

Předchozí občanský zákoník zakotvoval princip prevence v části šesté hlavě první, 

§ 415 jako „Předcházení hrozícím škodám“: 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, 

na přírodě a životním prostředí. 

Tímto paragrafem se projevuje jeden z nejstarších principů civilního práva, 

kterým se řídili již staří Římané, princip neminem laedere, tedy nikomu neškodit. 

Znamená to, že každý je povinen se chovat natolik opatrně, aby nezpůsoboval škody na 

                                                           
63 ŠVESTKA/JEHLIČKA/ŠKÁROVÁ/SPÁČIL A KOL. Občanský zákoník – komentář. Praha, 

C.H.Beck, 2006, s. 695 
64 ŠVESTKA, J.: Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku. Academia, Praha, 1966, 

str. 10 
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zdraví či majetku, nebo také přírodě a životním prostředí65. Toto ustanovení působí na 

strany občanskoprávních vztahů všeobecně a ukládá jim generální prevenční povinnost. 

Obecná prevence se ale promítá i do prevence speciální, jelikož jednající strana může mít 

konkrétní povinnost k odvrácení hrozící škody. 

 

3.1.1. Generální prevenční povinnost 

 

Obecná prevenční zásada je provázána i s dalšími soukroměprávnímí zásadami, 

jako ochrana dobré víry či princip právní jistoty. Ta se do civilní odpovědnosti promítá 

tak, že občan má obecně jistotu, že jeho právo je chráněno před zásahem dalších osob, a 

je-li do něj zasaženo, má jistotu, že se dle právního řádu domůže náhrady škody. 

Požadavek určitého chování pro společnost počínat si s jistou opatrností, pozorností a 

ohleduplností je sice obecně obsažen v právním předpisu, nestanovuje ale přesná 

pravidla. To, že někdo působí škodu jinému, ještě nemusí znamenat, že se dopouští 

protiprávního jednání. To se projeví až z toho důvodu, kdy jeho jednání bude odporovat 

zákonu či společenským zvyklostem.66 

Generální prevenční povinnost byla stanovena v § 415 starého občanského 

zákoníku, který byl poznamenán socialistickou ideologií, kdy zájmy jednotlivce byly 

podřízeny zájmu společnosti. Tento paragraf ovšem umožňoval příliš široký výklad a tím 

i nejistotu v soukromoprávních vztazích. Soudy proto musely korigovat tento široký 

výklad judikaturou a usnášet se na konkrétnějších stanoviskách. Je to např. „doktrína 

nepředvídatelnosti veškeré možné škody“, která stanovuje nemožnost předcházet 

jakékoliv potencionální škodě i při plné bezpečnosti, pozornosti a snaze škůdce, jak 

vysvětluje i rozsudek nejvyššího soudu 25 Cdo 618/2001, či „doktrína konkrétních 

okolností“. Ta se soustředí na přirozené jednání člověka a vyžadování přehnaných kontrol 

a péče při běžném životě. Tím se také zabýval Nejvyšší soud v rozsudku 25 Cdo 

1400/2000 o porušení prevenční povinnosti zdravotního personálu, který upřesňuje, kdy 

                                                           
65 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.8.2010, sp.zn. 25 Cdo 1828/2008 
66 PETROV, J.: Protiprávnost a obecná prevenční povinnost. Právní rozhledy č. 7/2007, s. 745 
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je třeba přihlížet ke konkrétním okolnostem a zdravotnímu stavu pacientů nad míru 

obecné prevence a kdy je za takto neposkytnutou nadměrnou péči personál odpovědný.67 

Funkcí generální prevenční povinnosti je obecně přinucovat osoby, aby škodám 

předcházely, protože vždy je lepší škodě předejít, než ji poté nahrazovat. Proto každá 

osoba, která nedodržuje tuto zákonnou povinnost, jedná v rozporu se zákonem a dobrými 

mravy, tudíž jedná protiprávně a nese za své jednání následky.68 

 

3.1.2. Zvláštní prevenční povinnost 

 

Obecná prevenční povinnost se sice předpokládá, že bude dodržována, avšak ve 

skutečnosti ani takto uložená povinnost často nezabránila následkům škod. Z toho důvodu 

byla v § 417 odst. 1 občanského zákoníku zakotvena speciální prevenční povinnost. Ta 

je uložena tomu, kdo je vystaven bezprostředně hrozící škodě, aby svépomocí zabránil 

hrozící škodě či jejímu zvětšování. Ohrožená osoba může i nemusí zasáhnout, a to i 

formou nutné obrany či jednání v krajní nouzi.69 

Ve druhém odstavci je stanoveno, že jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo 

se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící 

škody. Tato přiměřenost se posuzuje podle dané situace, která nastala. Předmětem 

posouzení je hlavně způsob a vážnost ohrožení či možnosti zásahu ohroženým. Jestliže 

ohrožený překročí přiměřenost svého zákroku, může si následky škodní události nést sám. 

Pro uložení opatření soudem nemusí škoda hrozit bezprostředně, ale musí být natolik 

vážná, aby bylo prokazatelné, že negativní následek v budoucnu vznikne70. Jestliže osoba 

sama odvracela škodu hrozící jinému a utrpěla při zásahu škodu na zdraví či majetku, 

může u soudu též požadovat náhradu. Do té lze zahrnout jak náhradu škody na svých 

věcech, např. nářadí užitého k zásahu, nebo náhradu nákladů, které mu při jednání 

                                                           
67 KOBLIHA, I. ELISCHER, D. HOCHMAN, J. HUNJAN KOBLIHOVÁ, R. TULÁČEK, J.: 

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblastiprůmyslového 

vlastnictví a podle autorského zákona. Praktická příručka. Praha, Leges, 2012, s.20 
68 KNAPPOVÁ, M. ŠVESTKA, J. Prevence škod v občanském právu. Praha, ASPI, 2002, s.403 
69 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., A KOL.: Občanský zákoník I – 

§ 1 – 459 – Komentář, 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, s.1191 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1599/99 
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vznikly. Nárok může uplatnit jak proti tomu, o jehož práva a zájmy se jednalo, tak proti 

tomu, kdo ohrožení či porušení chráněných statků způsobil, přičemž odpovědnost na 

obou stranách je považována za společnou a nerozdílnou.71 

 

3.2. Předcházení hrozícím škodám v zák. č. 89/2012, nový občanský 

zákoník 

 

Obecná prevenční povinnost byla v novém občanském zákoníku zredukována a 

systematicky začleněna do jednotlivých skutkových podstat. Dle § 2900 NOZ: 

  „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý 

povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 

zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ 

 Toto ustanovení určuje prevenční povinnost k odvracení škod pro každého 

občana a může vyplývat jak ze smlouvy, tak z obecné zákonné povinnosti. Projevuje se 

zde myšlenka, že cílem je určit, zda škodu nese sám poškozený, nebo je za ni odpovědný 

jiný škůdce a vzniká mu povinnost ji nahradit, a tím položit základy tomu, aby se 

preventivně vzniku škod předcházelo.72 Jestliže bude předpoklad existence protiprávního 

úkonu a vzniku škody naplněn a bude mezi nimi existovat příčinná souvislost, bude 

škůdce odpovědný za škodu dle § 2910 NOZ73, jestliže neprokáže, že škodu nezavinil. 

Hlavní změnou je tedy nutnost zakročit v případech, kdy hrozící újmu je možné odvrátit 

a důsledky hrozící újmy zjevně převyšují námahu a úsilí, které je potřeba k zakročení 

vynaložit. 

 

                                                           
71 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., A KOL.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání. Praha,  

Wolters Kluwer, 2009, s. 373 
72 JANKŮ, M. A KOL.: Nové občanské právo v kostce. Praha, C.H.Beck, 2014, s. 276 
73 Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do 

absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě 

vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné 

povinnosti stanovené na ochranu takového práva. 
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3.2.1. Prevenční povinnost 

 

Předchozí právní úprava předcházení škod byla poměrně široká a obecná, což 

způsobovalo značnou nejistotu. Nový zákoník tedy projevil snahu o odstranění této 

nejistoty a zavedl dvě základní pravidla. Rozlišil tím prevenční povinnost spojenou 

s aktivním jednáním osoby tak, aby nevznikla újma jinému, a zvláštní povinnost 

zasáhnout v případě nebezpečné situace.74 První pravidlo se vztahuje jen na výslovně 

určené statky, jako jsou život a zdraví člověka či svoboda a majetek. Druhé pravidlo lze 

označit jako zakročovací povinnost ve zvláštních případech, kdy lze hrozící újmu odvrátit 

a snaha zabránit nebezpečné situaci nesmí převyšovat možné následky hrozící újmy. Tato 

povinnost upravuje čtyři situace, ve kterých vzniká nutnost zakročit. Jsou jimi vytvoření 

nebo kontrola nebezpečné situace, jejíž vznik lze nalézt u určité osoby, a situace 

odůvodněná povahou poměru mezi osobami. Nebezpečnou situací je zde myšlen reálný 

hrozící vznik škodné události, ne pouze potencionální riziko újmy.75 

První případ je základem zakročovací povinnosti, kdy někdo dá vzniknout takové 

situaci, kdy nastává nutnost předejít hrozícím škodám. Takovým vytvořením je situace, 

kdy se osoba na vzniku nebezpečné situace podílí, a to jak sama, tak skrze třetích osob, 

kterými jsou myšleni zaměstnanci, zmocněnci či jiní pomocníci. Pak je za tyto pomocné 

osoby plně zodpovědný a škodu nahradí stejně, jako by ji způsobil sám76. 

Další případ nastává za podmínky uzavřené smlouvy. Vzniká zde poměr mezi 

osobami, který odůvodňuje vznik povinnosti zakročit. Stejně se případ užije i na 

předsmluvní vztah či jiné zvláštní vztahy, které mohou nastat při běžných životních 

situacích, například při udělování rad či informací druhé osobě. 

Na závěr může nastat též situace, kdy si je subjekt vědom nebezpečí, které vzniká, 

a má možnost snadno provést úkon, který by zabránil hrozící újmě. Aby povinnost konat 

                                                           
74 ELIÁŠ A KOL. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 

Praha, Sagit, 2012, s.1023 
75 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s.897 
76 § 2914 NOZ. Rozdílná by byla situace, kdy se osoba zaváže provést úkon samostatně – pak 

není považována za pomocníka. Kdyby ale osoba, která zadávala práci, vybrala pracovníka 

nepečlivě nebo na něj nedostatečně dohlížela, musí pak ručit za splnění jeho povinnosti k náhradě 

škody. 
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vznikla, musí být jasný rozdíl mezi nebezpečím pro poškozeného a pro osobu mohoucí 

zasáhnout a musí výrazně přesahovat rozsah hrozící újmy. Jednající osoba nemusí 

vystavovat sebe nebo jiné nebezpečí, ale měla by alespoň eliminovat možnost jeho vzniku 

na základě dobrých mravů ve společnosti, přičemž měřítkem zde bude individuální či 

peněžní náklad oproti chráněnému statku. Příkladem může být stav, kdy osoba vidí malé 

dítě jedoucí na kole po silnici a rychle se blížící automobil. Může se pokusit pro dítě 

skočit a ohrozit sám sebe nebo i samotné dítě, nebo alespoň upozornit vedle jedoucího 

rodiče, který si ničeho nevšiml. Není ale ze zákona povinen jednat, jen může takto 

zasáhnout. 

Z dřívějšího zákoníku tedy zůstává pravidlo, že se musí i ten, jemuž škoda 

vysloveně hrozí, pokusit o její odvrácení, nelze pouze očekávat následek situace a poté 

se dožadovat náhrady. Je pouze na každém, jak se vyrovná s nebezpečnou situací ve které 

se ocitne, jak bude odhodlán chránit své vlastní statky. Jak již ale bylo řečeno, jestliže 

nesplní svoji zakročovací povinnost, nebude se moci domáhat náhrady újmy, která 

v důsledku jeho pasivity nastala, v tom rozsahu, v jakém bylo možné újmě zabránit.77  

 

3.2.2. Oznamovací povinnost 

 

Nově je v § 2902 NOZ také doplněna oznamovací povinnost škůdce vycházející 

ze starého obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., který při porušení či předvídání porušení 

povinnost bezodkladně oznámil potencionální poškozené osobě možnost újmy a poté 

bylo jen na poškozeném, jak s danou situací naloží, avšak nyní s tím rozdílem, že pokud 

újmě poškozený po oznámení újmě nepředejde, není za ni nadále škůdce odpovědný. Z § 

417 ObčZ byla s menšími změnami formulací převzata myšlenka odvrácení hrozící škody 

i tomu, komu hrozí, avšak není přejato pravidlo ObchZ, který stanovoval osobě 

odpovědné za vznik škody povinnost nahradit náklady při odvracení škody 

                                                           
77 JANKŮ, M. A KOL. Nové občanské právo v kostce. Praha, C.H.Beck, 2014, s. 277 
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poškozeným.78 Princip preventivní soudní ochrany v odstavci druhém tohoto paragrafu 

zůstal zachován v § 2903 odst. 2 NOZ. 

Ustanovení § 2902 zakotvuje povinnost, která přikazuje oznamovat všechny 

okolnosti, které by mohly ovlivnit rozhodnutí druhé strany. Tato strana má právo na 

takové informace, které chrání její oprávnění vyplývající z jejího postavení. To se uplatní 

i v případě, že je určitá informace založena na omylu nebo nemožnosti věc použít k účelu 

potřebnému druhé straně. Uplatnění informační povinnosti je omezeno na dva typy 

případů. První typ obsahuje informace, kterými disponuje pouze jeden ze subjektů 

smlouvy, a sdělení této skutečnosti je důležité pro závěr, že druhý subjekt nebude uveden 

při jednání v omyl. Dalším typem je informace, jejíž sdělení vyplývá ze zákonné 

povinnosti či smluvní dohody. 

Notifikační povinnost tvoří základní okolnost pro předsmluvní odpovědnost podle 

§ 1728 a násl., podle čehož si smluvní strany při jednání o uzavření smloouvy vzájemně 

sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví či vědět musí. Vyplývá z toho 

povinnost, aby si strany pravdivě sdělovaly informace a podstatné okolnosti o stavu věcí 

ve všech stádiích vzájemného vztahu, aby zabránili možné škodě na straně druhé. Tato 

povinnost počíná od prvního vyjednávání o smlouvě, a to pro všechny zúčastněné strany 

po dobu trvání vzájemného vztahu. Jestliže se strana dozví o porušení takové povinnosti, 

či se o ní dozvědět mohla, musí bez zbytečného odkladu informaci druhé straně podat. 

Pokud by strana takovou zprávu včas nepodala, vznikl by tím poškozené straně nárok na 

náhradu újmy z důvodu porušení právních povinností.79 

 

3.2.3. Předsmluvní odpovědnost 

 

Novinkou zavedenou v občanském zákoníku je předsmluvní odpovědnost, culpa 

in contrahendo, považovanu za sféru působnosti generální prevenční povinnosti.  Tento 

                                                           
78 BĚLOHLÁVEK, A.J.; ČERNÝ, F.; JUNGWIRTHOVÁ, M.; KLÍMA, P.; PROFELDOVÁ, T.; 

ŠROTOVÁ, E. Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy 

včetně předpisů souvisejících. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s.444 
79 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. A KOL. Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. 

Praha, Wolters Kluwer a.s., 2014, s.901 
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institut nemíval v českém občanském právu významnější tradici, z předchozího zákoníku 

jej lze odvozovat z § 415, který upravoval zejména prevenční povinnost. Tento paragraf 

byl vyložen judikaturou80, a to tak, že zákonné povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení 

se vztahují i na jednání před uzavřením smlouvy. Není tím myšlena pouze aplikace na 

smluvní strany, ale také na třetí osoby, které také mají právo být ve smluvních vztazích 

chráněné ze zákona.81 

Právo jednat o smlouvách a uzavírat je je založeno na svobodné vůli obou stran. 

Nikdo není povinen smlouvu uzavírat dokud si skutečně není jistý, že smlouvu doopravdy 

uzavřít chce. Praxe ale také vypovídá, že při neregulované volní svobodě dochází 

k nepoctivému jednání a tím i k poškozování práv druhé jednající strany. Proto je třeba 

právně zakotvit a definovat povinnosti, které je nutné dodržovat, a zároveň i sankce za 

jejich porušování.82 Tento institut by měl reflektovat jak moderní pojetí zásad poctivosti 

jednání, tak principu dobré víry a mravů a nepoškozování třetích stran. Současný 

občanský zákoník již předsmluvní odpovědnost obecně upravuje v § 6 odst.1, kdy „Každý 

má povinnost jednat v právním styku poctivě“ a dále zakotvil čtyři skutkové podstaty 

přímo do § 1728 - § 1730. 

První je dle § 1728 předstíraný úmysl uzavřít smlouvu, což se neformálně nazývá 

jednáním na oko. To znamená, že ten, kdo vytvořil zahájení jednání o smlouvě, přičemž 

nikdy neměl v úmyslu smlouvu uzavírat, je odpovědný za nastalou škodu, která vznikla 

kvůli nedokončení vzniku závazku. K dosavadním neobvyklým nákladům přibyde 

možnost oprávněného nárokovat i tzv. marně vynaložené náklady. V praxi bude nejspíš 

tato situace představovat problém, jelikož dokazování jednání bez úmyslu jej dokončit 

může být složitější. Zároveň nemusí být úplně jasné, kdy bylo zahájeno jednání o smlouvě 

a úmyslu smlouvu neuzavřít. 

Druhou skutkovou podstatu představuje neuzavření smlouvy tzv. „za pět minut 

dvanáct.“ Ustanovení § 1729 odst. 1 stanovuje, že dospějí-li strany tak daleko, že se 

uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes 

                                                           
80 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. října 2006, sp. zn. 29 Odo 1166/2004 
81 HRÁDEK, J.: Předsmluvní odpovědnost. Bulletin advokacie, č. 3/2011, str. 14 
82 http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-v-obecne-casti/vyslovna-

uprava-predsmluvni-odpovednosti/ 
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důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, 

aniž pro to má spravedlivý důvod. Tím je založen nárok poškozené strany na náhradu 

škody v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy83, aniž by bylo nutné prokazovat 

konkrétní ztráty a náklady. Novinkou v tomto ohledu je, že zatímco dřívější soudní praxe 

dovolovala poškozenému pouze nárok na náhradu nákladů, nyní bude moci nárokovat i 

náhradu ušlého zisku. Opět bude ale těžké doložit, zda strana neměla závažný důvod pro 

ukončení jednání či zda již bylo vysoce pravděpodobné, že dojde k uzavření smlouvy.84 

Třetím případem je nesplnění informační povinnosti, která je rozvedena již výše 

a může se i podobat jednání „na oko“. Případné porušení takovéto povinnosti může být 

důvodem ke vzniku předsmluvní odpovědnosti, přičemž je možné nárokovat náhradu 

škody. Tak se stane v případě, že strany znají cíl svého smluvního jednání, ale přesto 

jedna ze smluvních stran zamlčí informaci důležitou pro uzavření smlouvy, případně 

nesdělí takovou informaci, která by mohla druhou stranu opravňovat k nedokončení 

jednání. Takovými informacemi mohou být různá omezení pro druhou stranu, vyplývající 

jak ze zákona, tak smlouvy nebo soudního či úředního rozhodnutí. Strana může např. 

zatajit informaci, že pozemek, který je předmětem projednávané kupní smlouvy, leží na 

bývalé chemické skládce a není vůbec vhodný pro stavbu rodinného domu, což má druhá 

strana jasně v úmyslu. Porušení informační povinnosti tak může být i spjato 

s neuzavřením smlouvy „za pět minut dvanáct“. Opět, pokud se např. strana prodávající 

pozemek v průběhu vyjednávání smluv dozví, že vedle pozemku povede dálnice a druhé 

straně tuto zprávu záměrně nepodá, dopouští se tím porušení právní povinnosti. 

Poslední skutkovou podstatou je porušení tajemství stanovené v § 1730. Strany 

jsou při jednání o smlouvě pod určitým režimem důvěrných údajů a občanský zákoník 

jim přiznává právní ochranu. Jestliže některá strana takové tajemství vyzradí, musí druhé 

straně vydat to, čím se na základě takového úkonu obohatila, přičemž je strana poškozená 

oprávněna žádat i náhradu škody. Toto ustanovení již bylo podobně zakotveno v § 271 

obchodního zákoníku jako zneužití či prozrazení důvěrných informací mezi podnikateli. 

Nárokování takové škody bude ale obtížnější prokazovat, jelikož není vždy jisté, zda 

                                                           
83 § 1729 odst. 2 NOZ 
84 HULMÁK, M., VLČEK, K., Obecná informační povinnost při sjednávání smlouvy – 1. 

část. Právní rozhledy č.17/2012, s. 602-608 
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důvěrnou informaci nelze zjistit i z jiných zdrojů, či prokazování výše škody, která při 

vyzrazení vznikla. 

Systematičtější a podrobnější úpravu předsmluvní odpovědnosti lze v českém 

soukromém právu považovat za přínosný krok. Skutkové podstaty jsou jasně vymezené 

a na účastníky právního jednání budou preventivně působit. Složitější bude prokazování 

vynaložených nákladů poškozené strany při porušení právní povinnosti druhé strany, 

avšak stále jednodušší, než tomu bylo při předchozí úpravě, kdy byla náhrada škody 

přiznávána pouze na neobvyklé náklady.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 http://www.epravo.cz/top/clanky/ctyri-skutkove-podstaty-predsmluvni-odpovednosti-podle-

noz-93920.html 
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4. Náhrada škody  

 

4.1. Náhrada škody podle zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Náhrada škody je typický občanskoprávní institut a je založen na 

soukromoprávních zásadách. Funkce plní jak preventivní, tak reparační či satisfakční. Za 

nejdůležitější funkci lze považovat preventivní, jelikož zájmem společnosti je, aby do 

právem chráněných zájmů nebylo vůbec zasahováno, a proto se právní úprava snaží 

soustředit na to, aby potencionální škůdce odradila od protiprávních jednání. Nicméně 

vzniku škod se nelze vyhnout úplně, a proto je třeba stanovit pravidla, dle kterých se 

poškozený v případě narušení jeho práv bude moci domáhat odškodnění. 

Při splnění předpokladů pro odpovědnost za škodu je škůdce odpovědný za 

způsobenou škodu a vzniká mu povinnost nahradit poškozenému vzniklou újmu. 

Základem této sekundární povinnosti je škodu buď nahradit, zmírnit následky, které byly 

poškozenému způsobeny, a nebo se pokusit navrátit věc do předešlého stavu. ObčZ 

neumožňoval se práva na náhradu škody předem vzdát. Tak se mohlo stát až v případě, 

že škoda nastala. Nová občanskoprávní úprava však přináší zásadní změnu, která bude 

vymezena níže v ustanovení o náhradě škody v NOZ. 

V případě majetkových škod se nahrazovala skutečná škoda a to, co poškozenému 

ušlo, tedy ušlý zisk. To je obecná koncepce rozsahu náhrady škody, která nebyla ani 

v nové úpravě pozměněna. Při určení její výše se užil § 443 ObčZ, který stanovil, že 

rozsah výše škody vychází z ceny majetku v době jeho poškození. Tím se rozumí cena 

obvyklá, což znamená taková, jaké by bylo dosaženo při prodeji stejné nebo obdobné 

služby. 

Rozsah náhrady škody a prokázání její výše bylo na poškozeném. Muselo 

odpovídat skutečné škodě, kterou poškozený utrpěl. Jestliže určit výši náhrady škody šlo 

jen obtížně anebo jej nešlo zjistit vůbec, byla její výše na uvážení soudu.86 

                                                           
86 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., A KOL.: Občanské právo hmotné, 3. díl, 5. vydání. Praha, 

Wolters Kluwer, 2009, s. 429 
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ObčZ upřednostňoval vždy náhradu škodu v penězích před náhradou naturální. 

Vycházelo se z předpokladu, že za obdržené finance si poškozený může poškozenou věc 

zajistit znovu. Tento předpoklad se ale projevil jako velmi nedostačující, jelikož ObčZ 

vůbec nerozlišoval mezi věcí zvláštní obliby či považoval zvíře za věc. Nebylo možné 

stejně posoudit situace, kdy např. škůdce poškodil poškozenému fotografii, na které měl 

vyobrazeny své předky a byla to jeho jediná památka. V účinnosti ObčZ by taková 

fotografie měla cenu možná jedné koruny. NOZ v tomto případě učinil zřejmý obrat a 

úpravu těchto zvláštních věcí zařadil do svých ustanovení. Cena takové fotografie by už 

nyní mohla být stanovena daleko vyšší. 

 

4.1.1. Nemajetková újma a její náhrada 

 

Jestliže je poškozenému zasaženo do jeho práva na zdraví a život a utrpí újmu, 

vzniká mu právo na náhradu za utrpěnou imateriální újmu. Ta se dle ObčZ odškodňovala 

skrze odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění. V případě odškodnění 

pozůstalého za škodu způsobenou usmrcením byla poskytována jednorázová náhrada. 

Újma na zdraví či životě se v ObčZ zásadně odškodňovala v penězích, a to dle 

výše určené v sazebníku. Tento jednorázový nárok byl stanoven pevnou částkou, která 

byla rozdílná pro jednotlivé členy rodiny. 240 000,- Kč byla stanovena náhrada újmy za 

ztrátu manžela, manželky, také pro každé dítě a každého rodiče či osobou blízkou žijící 

se zemřelým v době smrti ve společné domácnosti. Částka 175 000,- byla určena pro 

sourozence zemřelého a 185 000,- za ztrátu nenarozeného počatého dítětě. Tyto částky 

byly pevné a neumožňovaly soudu je ani zvýšit, ani snížit, což lze považovat za největší 

slabinu této úpravy. 

Při škodě na zdraví mohl poškozený požadovat vynaložené náklady na léčení, 

přičemž musel prokazovat jejich výši a rozsah. Nárokovat bylo množné jenom ty náklady, 

které nebyly hrazeny pojišťovnou. Právo na takovou úhradu vznikalo, i když poškozený 

po vynaložení těchto nákladů na zdravotní péči zemřel.  
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4.2. Náhrada podle zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 

 

V oblasti úpravy náhrady škody byla provedena vcelku zásadní změna způsobu 

náhrady. Namísto dosavadní úpravy bude upřednostněno uvedení do předešlého stavu. V 

praxi to bude nejvíce zasahovat případy poškození movitých věcí a upřednostnění jejich 

náhrady. Finanční náhrada se bude poskytovat jen v těch případech, kdy to bude přáním 

poškozeného, anebo navrácení či opravu nebude vůbec možné provést. Z toho lze 

vyvodit, že dosavadní, především sankční funkce náhrady škody bude pomalu opouštěna.  

Cílem tedy již nebude potrestat škůdce, ale spíše na něj působit preventivně. 

Předešlá ustanovení občanského zákoníku naopak dávala přednost peněžní 

kompenzaci před naturální restitucí. Ta byla možná jen v situaci, kdy o to poškozený 

požádal či újmu nebylo možné peněžně zhodnotit. Takové ustanovení se ale neprojevilo 

jako vhodné. Vždy je v zájmu člověka, aby nebylo zasahováno do jeho chráněných práv 

další osobou. Pokud se tomu stane, hlavním zájmem poškozeného je většinou to, aby věc 

byla uvedena do předešlého stavu a mohla tak sloužit ke svému původnímu účelu. 

V některých situacích se samozřejmě také mohlo stát, že žádná finanční částka nemohla 

vynahradit poškození dané věci. Jak je již vymezeno v předpokladech o odpovědnosti za 

škodu, hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. 

Jestliže dojde k situaci, kdy poškozený upřednostní finanční kompenzaci, vychází 

se při určování její ceny z obvyklé ceny v době poškození. Jestliže není možné takovou 

cenu určit, pokusí se ji stanovit soud s ohledem na stav věci dle svého spravedlivého 

uvážení. Novinkou je také možnost soudu snížit náhrady škody, jestliže jsou nepřiměřeně 

vysoké a vzhledem k okolnostem žádoucí. 

 

4.2.1. Nemajetková újma a její náhrada 

 

Podobně jako u odškodnění materiální újmy tomu bude i u náhrady imateriální 

újmy, kde přichází na řadu finanční kompenzace až tehdy, kdy nelze újmu odčinit jinak. 

Odčinění ale musí představovat skutečné a dostatečné odčinění způsobené újmy, přičemž 

platí, že musí být stanovena předem zákonem či výslovně ujednána. Náhrada 
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nemajetkové újmy se poskytuje ve formě přiměřeného zadostiučinění, tzv. satisfakce. Ta 

může mít krom finanční náhrady různé podoby, např. veřejné omluvy v médiích.  

Náhrada nemajetkových újem v souvislosti se zasáhem do zakládních chráněných 

osobnostních práv člověka, jako je právo na jméno, čest, pověst či soukromí byla doposud 

značně obtížná, jelikož pro soudy nebylo snadné určit dostatečně přesně jejich výši. 

Podobně to bylo také s výší výživného, které určovaly tabulky. 

Nejmarkantnější změnou pro imateriální újmu je ale bezpochyby zrušení 

sazebníku výše náhrad v oblasti nemajetkové újmy na zdraví č náhrady při usmrcení. 

Dřívější úprava konkrétních výší náhrad byla dlouhodobě negativně diskutována, jelikož 

nelze každou újmu ohodnotit stejně. Vždy existoval rozdíl, v jakém vztahu byl poškozený 

se určitou blízkou osobou. Například ztrátu sourozence, se kterým poškozený stráví celý 

život a jsou v blízkém vztahu, nelze ihned ohodnotit jako ztrátu ve výši 175 000 Kč, jak 

tomu dovoloval dřívější sazebník. Naopak ztráta sourozence, kterého poškozený za svůj 

život ani nepoznal, má jiný následek. Nelze tedy vše hodnotit stejnou mírou a současná 

úprava umožňuje soudu větší prostor pro stanovení osobní výše ztráty. 

NOZ se změnám nemajetkové újmy věnoval poměrně precizně a přinesl jich více. 

Další je například možnost, že nemajetkovu újmu by měl nově hradit i ten, kdo způsobil 

škodu úmyslně ze zavrženíhodné pohnutky, nebo způsobil-li škodu porušením důležité 

povinnosti z hrubé nedbalosti, pokud tak vyžadují zvláštní okolnosti.87 

 

4.2.2. Vzdání se budoucího práva na náhradu škody 

 

Dle § 1 odst. 2 NOZ si osoby mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od 

zákona, pokud tím neporuší zákonný zákaz. Předešlá úprava možnost vzdání se 

budoucího práva obecně neobsahovala. Dle § 574 odst.2 ObčZ byla neplatná taková 

dohoda, ve které by se někdo vzdal práva, které má vzniknout až v budoucnosti. Úprava 

                                                           
87 ELIÁŠ A KOL. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 

Praha, Sagit, 2012 
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byla kogentní a strany se od ní nesměli odchýlit. Při vztažení tohoto ustanovení na oblast 

práva náhrady škody platilo, že předem se jej vzdát nešlo, ale až poté, co již vzniklo. 

V nové úpravě je toto ujednání možné, v čemž se promítá klasická zásada 

autonomie vůle, která vytváří prostor pro širší možnosti smluvních stran ujednat si ve 

vzájemném vztahu své podmínky. Dle § 2898 se „nepřihlíží k ujednání, které předem 

vylučují nebo omezují povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených 

právech“. Toto ustanovení se týká pouze přirozených práv člověka, ve kterých je zahrnuto 

právo na život či zdraví. Logicky se takového práva k náhradě újmy nelze vzdát, nelze 

ani ujednat vyloučení nebo omezení práva slabší strany na náhradu jakékoliv újmy. 

Dalším vyloučením takového budoucího práva je, jestliže si člen orgánu obchodněprávní 

korporace omezí svoji odpovědnost. 

Naopak se nové ustanovení bude hodit například ve smyslu § 2897 NOZ. Zde se 

projevuje právo vzdání se budoucího práva tak, že toto vzdání lze sjednat jako věcné 

právo a lze jej zapsat do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) s důsledkem, že bude 

působit i na pozdější vlastníky pozemků.88 

 

4.3. Náhrada škody podle nizozemského občanského zákoníku 

 

Hlavním zdrojem občanskoprávní odpovědnosti za škodu či osobní újmu je část 

šestá nizozemského zákoníku, která obsahuje pravidla a metody stanovení výše náhrady 

škody. Tyto články však ponechávají značný prostor pro soudní výklad a při jejich 

aplikaci je důležité vždy vzít v úvahu soudní judikaturu. Články platí na všechny případy 

bez ohledu na to, zda byl porušena zákonná či smluvní povinnost. 

Ustanovení o náhradě škody v šesté knize části tři prvního oddílu říká: „Osoba, 

která se dopustí protiprávního aktu na jiné osobě, musí napravit škody, které osobě 

v souvislosti s tímto činem způsobila“. Vyplývá tak pro ni povinnost k náhradě škody 

z protiprávního aktu ze tří možných předpokladů. Obecně dle části třetí je to zásah do 

                                                           
88 http://www.epravo.cz/top/clanky/vzdani-se-budouciho-prava-na-nahradu-skody-podle-

noveho-obcanskeho-zakoniku-94973.html 
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práva jiné osoby, porušení zákonné povinnosti a také jednání s obecnými zásadami 

společnosti. 

Náhrada škody se následně se skládá, stejně jako v české úpravě, ze dvou částí, a 

to ze skutečné škody a ušlého zisku. Větší roli zde ale hrají soudy, a to v určování způsobu                                                                                                

podmínek nahrazování škod při omluvitelných případech, zároveň mohou i určenou 

částku navýšit o výši škody, která se projeví až v budoucnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Co je s novým českým zákoníkem podobné, je ustanovení, že „stanoví, že 

povinnost k náhradě škody nevzniká, nesměřuje-li účel porušené normy k ochraně před 

tou škodou, kterou poškozený utrpěl89“. Toto ustanovení učinilo krok k náhradě 

nemajetkové újmy ve zvláštních případech újmy na přirozených právech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, str. 516 
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Závěr 
 

 Původním záměrem mé práce bylo pouze vymezit tu nejobecnější problematiku a 

vytyčit jednotlivé body občanskoprávní odpovědnosti. V průběhu jejího vytváření ale 

probíhaly vášnivé diskuse k nové rekodifikaci, následně byl i přes nemalé odpory nový 

občanský zákoník přijat a nabyl účinnosti. Jelikož se v několika ohledech pozměnila i 

úprava institutu odpovědnosti za škodu, nemohla jsem takové změny úprav do práce 

nezařadit. Proto jsem zvolila komparaci těch nejvýznačnějších a z mého pohledu 

nejzajímavějších změn v oblasti občanskoprávní odpovědnosti za škodu.  

Nebylo ovšem možné obsáhnout veškerou problematiku tohoto institutu, jelikož 

jsem byla také limitována rozsahem této práce, který vyplývá z názvu: Základy 

odpovědnosti za škodu v občanském právu. Soustředila jsem se tedy pouze na ty 

nejobecnější rekodifikované zásady, principy a ustanovení, která přinesla nový pohled na 

stávající vnímání občanskoprávní úpravy. 

Zároveň jsem se během psaní práce účastnila studijního zahraničního pobytu 

v holandském Nijmegenu, kde jsem získala i zkušenost s holandským občanským 

zákoníkem. Jejich občanskoprávní kodex mě zaujal, neboť je to opravdu rozsáhlý 

dokument, který je v účinnosti již více jak sto let. Samozřejmě je neustále novelizován, 

ale jeho úprava je původní a stále aplikovatelná na moderní případy. Proto jsem do své 

práce zahrnula i komparaci s tímto kodexem, abych zjistila, jaká ustanovení má český 

občanský zákoník podobná či naopak rozdílná v porovnání s nizozemským. 

Z výsledku práce je zřejmé, že se rekodifikace inspirovala moderním stylem 

občanskoprávní úpravy západních států a vyřadila nefungující či přidala potřebné části 

předešlé soukromoprávní úpravy, která byla ovlivněna socialistickým pojetím a pro 

funkce dnešní společnosti byla nedostatečná. Novinky přinesla 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.  
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Rozbor některých podstatných částí soukromoprávní úpravy odpovědnosti za 

škodu nizozemského zákoníku přináší zajímavý vhled do srovnání českého starého a 

nového zákoníku. V této analýze vidím určitou inspiraci české rekodifikace právě 

nizozemským kodexem. NOZ čerpal nejvíce ze zákoníků z germánských oblastí, přičemž 

nizozemský do ní svou koncepcí zčásti spadá také. Lze ale vidět, že ač byl nizozemský 

kodex vytvářen před více jak sto lety, je velmi propracovaný a hojně inspirovaný soudní 

praxí. S určitými novelami stále odpovídá potřebám současné společnosti a lze jej snadno 

aplikovat na moderní případy. Proto by bylo žádoucí, aby nová úprava našeho 

občanského zákoníku přinesla též takové možnosti a účinkovala další desítky či stovky 

let pro další generace.  
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Abstrakt v českém jazyce 
 

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 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.  
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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.  
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Abstract in English 
 

This thesis entitled “Basics of liability for damage in civil law” examines general 

legislative, regulations and principles of damage liability. It focuses mainly on the 

comparison between the ways this issue is treated in the Act No. 40/1964 Coll., the old 

Civil Code, and the current one No. 89/2012 Coll. Where appropriate, comparison is also 

made to civil liability in the Dutch Civil Code.  

The concept of the thesis is based on the essential regulations of the above-

mentioned Civil Codes. One of my aims was to identify and explain the basic issues of 

liability for damage including possibilities of both damage prevention and conditions of 

damages. The question of damage prevention can be considered the most important part 

of civil liability for damage, as only with the complete knowledge of legal regulations 

and judicial practice can it be interpreted and put into practice without any complications. 

The thesis consists of four main parts, each of which is further divided into more 

detailed subsections. The central parts concentrate on some of the questions the 

acceptance of the new Civil Code has brought and on the essential reforms that have 

consequently been carried out, where the institute of liability for damage is only little 

subsection.  

The first part “General explanation of civil liability and liability for damage” 

defines the essential concept, legal regulation and the differences between the new and 

the old terminology. It is the best part where we can see the differences between the two 

Civil Codes. 

The following part “General assumptions of liability for damage” concentrates on 

the conditions under which liability for damage can arise. It also deals with a relatively 

new issue of wrongful birth and the understanding of that problem in Czech an Dutch 

civil law. 

The third part entitled “Damage Prevention” I consider as the most important part 

of the whole thesis as well as in civil liability.  
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The last part “Damages” analyzes the conditions of damage compensation, which 

is the section where the new Civil Code diverges from the old one most significantly. I 

only outlined this issue, because it could be a theme for another individual thesis.  

As the results of my research show, the recodification hase brought  new 

regulations, such as those concerning private law, which had been insufficient, but are 

most essential in today’s world. Even though changes in the terminology have also been 

made and further possibilities of both material and non-material damage compensation 

have been established. However, not all provisions of the earlier Civil Code was changed, 

most of the elementary principles have remained the same, or at least they were based on 

the earlier traditions.  
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