
Abstrakt

Havním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit nastalé změny v úpravě 

občanskoprávní odpovědnosti, zejména podrobit kritice násilné obrácení koncepce 

odpovědnosti navzdory převažujícímu názoru právní doktríny, a rozebrat novou úpravu 

deliktního práva, přičemž se snažím novou úpravu porovnat s úpravou předchozí a vytyčit její 

přednosti nebo naopak slabá místa a analyzovat jednotlivé podmínky vzniku smluvní a 

deliktní opovědnosti za škodu jakož i podrobit kritice adaptaci upravy německého BGB do 

českého občanského zákoníku, která byla provedena nepromyšleně a příliš se vzdaluje 

inspiračnímu zdroji.

Práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole nazvané „Obecně k občanskoprávní 

odpovědnosti“ jsem se pokusil teoreticky vymezit pojem občanskoprávní odpovědnosti a dále 

jsem rozebral dvě základní koncepce odpovědnosti – koncepci sankční a preventivní. Tento 

obecný úvod následuje rozbor ustanovení, v kterých pracuje občanský zákoník s pojmem 

odpovědnosti, na základě kterého jsem se pokusil vymezit koncepci odpovědnosti 

v občanském zákoníku, kterou si zákonodárce zvolil za účelem dosažení konsistentnosti 

v užívání názvosloví. První kapitola je zakončena krátkým výkladem vztahujícím se k pojmu 

delikt, neboť občanský zákoník na rozdíl od předchozí úpravy tento pojem obsahuje přímo 

v zákonném textu a neponechává jej pouze k vymezení právní doktríně.

Druhá kapitola nazvaná „Deliktní odpovědnost za škodu“ se dělí na dvě podkapitoly. 

První z nich se zabývá jednotlivými předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou 

úmyslným porušením dobrých mravů včetně vymezení, co to jsou dobré mravy. Druhá 

podkapitola tvoří spolu s obecným výkladem ke koncepci odpovědnosti jádro diplomové 

práce, neboť úprava odpovědnosti za škodu způsobenou porušením zákona prodělala 

nejpodstatnější změny spočívající ve snaze zákonodárce  převzít do našeho práva deliktní 

klauzule z německého BGB. Tento odvrat od naší právní tradice kriticky hodnotím a vytýkám 

jeho nedostatky na pozadí krátkého výkladu k německé doktríně, kterou sloužila jako 

inspirační zdroj nové úpravy, ačkoliv se od ní zákonodárce oportunisticky odchyluje.

Konečně třetí kapitola nazvaná „Smluvní odpovědnost za škodu“ obsahuje výklad 

zaměřující se na rozbor předpokladů vzniku tohoto druhu odpovědnosti za škodu. Neboť tyto 

předpoklady mají mnoho společného s předpoklady odpovědnosti za škodu způsobenou 

porušením zákonné povinnosti, zaměřuji se spíše na vytyčení rozdílů mezi oběa druhy 

odpvoědnosti za škodu a nastínění jejich vzájemného vztahu v případě konkurence nároků.


