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Moje diplomová práce se zabývá imateriální újmou v občanském právu. Jedná se o 

téma v dnešní době velmi diskutované, neboť její vznik je nejčastěji spojován se zásahy do 

osobnostních práv člověka a její důsledky jsou tudíž velmi citelné. Tato práce si dává za cíl 

podat ucelený přehled možností vzniku imateriální újmy a způsobů napravování jejích 

následků. Práce se zabývá účinnou právní úpravou a vychází především ze zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). V některých částech práce je však poukázáno na 

právní úpravu dnes již neúčinného zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen „OZ“), občanský zákoník, 

jehož úprava je v mnoha případech odlišná od NOZ: 

První kapitola vymezuje základní pojmy, které jsou s tématikou imateriální újmy 

spojeny. 

Následující kapitola přibližuje vývoj vzniku imateriální újmy na našem území a 

důvody nutnosti zavedení ochrany osobnosti a povinnosti k náhradě újmy za neoprávněné 

zásahy. 

Třetí kapitola se zabývá jednotlivými dílčími osobnostními hodnotami člověka, a u 

každé této hodnoty hodnotí její úpravu a způsoby ochrany. V souvislosti s každým pojmem je 

podána jeho definice a podmínky možností uplatnění jejich ochrany. 

Čtvrtá kapitola obsahuje úpravu zvláštního aktivně legitimovaného subjektu, 

konkrétně právnické osoby, která může uplatnit právo na ochranu osobnosti za poškozenou 

osobu, pokud je ta jejím členem či je s ní v jiném obdobném vztahu. 

Meritum mojí práce je obsaženo v kapitole páté a šesté. Pátá kapitola se zabývá 

předpoklady vzniku povinnosti k náhradě imateriální újmy, stejně jako případy, za kterých 

tato povinnost nevznikne. Šestá kapitola se už věnuje konkrétním nárokům poškozeného. 

Velká část této kapitoly je věnována náhradám při ublížení na zdraví a usmrcení, konkrétně 

bolestnému a ztížení společenského uplatnění, a srovnává úpravu OZ s tou současnou. 

Předposlední kapitola se zabývá zvláštními případy vzniku nemajetkové újmy a 

poukazuje tak na to, že může vzniknout i jinak než pouze zásahy do osobnostních práv 

fyzické osoby.  



Nakonec poslední kapitola uzavírá toto téma přiblížením dalších pojmů souvisejících 

s imateriální újmou, jako jsou smluvní omezení jejího vzniku, aktivně a pasivně legitimované 

subjekty a institut promlčení.  

 

 


