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        V y j á d ř e n í 

 

 

k disertační práci Mgr. Pavly Č u ř í k o v é napsané na téma „Peněžitá náhrada 

imateriální újmy v českém soukromém právu“ (stran 222). 

Předložená disertační práce je komplexním zpracováním zvolené tématiky 

peněžité náhrady imateriální újmy v českém soukromém právu (pro úplnost chybí jen 

zpracování oblasti pracovního práva). 

 Práce svědčí o mimořádně svědomité přípravě disertantky, kterou jsem měl 

možnost po celou dobu doktorského studia sledovat. Disertantka vedle pravidelně 

prováděného sběru studijního materiálu, pravidelných konzultacích, zorganizovala 

navíc i osobní anketu o tom, co si o přiznávání peněžité náhrady za imateriální újmu 

myslí posluchači Právnické fakulty UK v Praze. 

 Tato solidní příprava disertantky je na celé práci co do úrovně jejího obsahu, 

systematiky i formy zřetelně patrna.  

Zpracování svědčí v prvé řadě o výborné teoretické přípravě, včetně využití 

rozsáhlé odborné literatury, o velmi dobré znalosti pozitivně-právních úprav, zejména 

však orientaci v judikatorní činnosti obecných soudů, jmenovitě Nejvyššího soudu ČR, 

jakož i nálezů Ústavního soudu ČR. Nechybí ani práce s některými judikatorními nálezy 

německými a rakouskými.  

 Oceňuji, že předložená práce se prakticky dotýká všech teoretických i praktických 

problémů, které se ukázaly být spjatými se zvoleným tématem. Disertantka vždy vedle 

objektivního předestření řešení určitého problému, připojuje důsledně vždy i své řešení. 

Jako příklad lze uvést její výklady týkající se časového uplatnění jednotlivých nároků 

na ochranu osobnosti, konkrétně jmenovitě nároku na peněžitou náhradu imateriální 

újmy. Jak známo, tato otázka byla poměrně dlouhou dobu předmětem teoretických 

diskusí i rozporných soudních rozhodnutí. Disertantka se po určité vlastní argumentaci 

přiklonila k dnes všeobecně přijímanému názoru, že právo na peněžité zadostiučinění je 

pro svou povahu promlčitelné. Zároveň však dodává, že každý z těchto případů je třeba 

posuzovat zvlášť s ohledem na možnost oprávněného vznesení námitky promlčení.  

 Za klad disertantčiny práce považuji i její výklady zabývající se již úpravou 

zkoumané problematiky novým občanským zákoníkem. Vedle hodnocení celkové 

úrovně této úpravy, disertantka zároveň upozorňuje na přílišnou kazuističnost některých 

zákonných řešení.  
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Zvláštní pozornost zasluhují úvahy disertantky týkající se působnosti zákona č. 

82/1998 Sb. V nich disertantka se znalostí věci využívá užitečně svých zkušeností 

získaných ze své práce na ministerstvu spravedlnosti.  

 Při ústní obhajobě by bylo zajímavé soustředit se – vedle námětů oponentů – na 

některé problémy, jejíž řešení disertantka nabízí v závěru své práce (str. 218 an.) a které 

podle mého názoru vyžadují bližší odůvodnění. 

 Za prvé jde o otázkou, zda chápat peněžité zadostiučinění jako specifický typ 

škody anebo ponechat pro tyto dva instituty i odlišné pojmy. Podle disertantky 

upravovat peněžité zadostiučinění společně se škodami by nebylo vhodné vzhledem 

k riziku, že by tím jí zkoumaný institut ztratil svůj zvláštní charakter, zejména pokud 

jde o jeho úzký vztah k základním právům.  

 Za druhé podle názoru disertantky není v podmínkách českého právní řádu již 

přínosné rozšiřovat náhradu nemajetkové újmy i na další případy. Podle disertantky 

takový postup , kdy nový občanský zákoník rozšiřuje skutkové okolnosti, za kterých 

může určité fyzické osobě vznikat nárok na náhradu nemajetkové újmy,  byl 

kontraproduktivní. Zejména tento závěr vyžaduje bližší odůvodnění. 

 Konečně za třetí, zajímalo by mě stanovisko disertantky k vypracování nezávazné 

metodiky k odškodňování nemajetkových újem (§2958 OZ). Tuto metodiku zpracovali 

soudci Nejvyššího soudu ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva, jakož i 

další odbornou veřejností a vzalo jí na vědomí občanskoprávní a obchodní kolegium 

Nejvyššího soudu ČR.    

Závěrem práce je třeba ocenit zejména analytické schopnosti disertantky, 

formulování vlastních stanovisek – byť někdy jen dílčích, právě tak jako její kritický 

přístup jak k právní úpravě, odborné literatuře, tak judikatuře. Práce je plně způsobilá 

pro ústní obhajobu. 

 

 

V Praze dne 10. 4. 2014 

  

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

            školitel                                  


