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Cílem diplomové práce je rozbor problematiky sekundárních obětí v české a anglické 

právní úpravě. Sekundární oběť lze obecně pojímat jako osobu, jejíž újma je odvozena od újmy 

jiného. Přesnější vymezení ve stávající české právní úpravě však chybí a jasnější výklad 

neposkytuje ani judikatura či literatura. Snahou je tedy definovat tyto osoby blíže a posléze 

analyzovat konkrétní nároky.  

Práce je rozdělena do tří částí. První je věnována české právní úpravě. Snahou je vymezit 

okruh sekundárních obětí za pomoci současné judikatury a literatury. Prostor je věnován výkladu 

předchozí právní úpravy a soudní praxe, neboť představují významná vodítka pro porozumění 

platnému právu. Následuje rozbor ustanovení § 2959 OZ upravující nárok sekundárních obětí při 

úmrtí či zvlášť závažném ublížení na zdraví osoby blízké, kde lze pozorovat pozitivní posun 

v reakci na kritiku vztahující se k předchozí právní úpravě. Tu platná právní úprava reflektovala 

odstraněním paušálních částek a sjednocením úpravy postupu do jediného ustanovení. 

V souvislosti s osobami blízkými je dále rozebrána dosavadní judikatura znemožňující náhradu 

újmy při zásahu do zdraví. Následuje rozbor ustanovení § 2971 OZ představujícího novinku, která 

rozšiřuje okruh sekundární obětí na další osoby. Ustanovení však vyvolává mnoho otázek, jejichž 

vyjasnění se práce pokouší nastínit.  

Druhá část je věnována anglické právní úpravě sekundárních obětí, která vznikala 

prostřednictvím soudní praxe. Práce tedy tuto právní úpravu objasňuje ve vazbě na relevantní 

rozhodnutí anglických soudů. Blíže vymezuje a analyzuje přísná kritéria stanovená pro přiznání 

nároku sekundárním obětem vycházející z restriktivního přístupu anglického práva. Tento přístup 

je současně předmětem kritiky, kterou práce rozebírá, společně s návrhy řešení.  

Třetí část je věnována srovnání české a anglické právní úpravy. Práce shledává v těchto 

právních řádech dvě významné odlišnosti pro nahrazování psychické újmy a újmy emocionální. 

Ty se práce pokouší srovnat a najít možnou inspiraci především anglického práva v české právní 

úpravě. 

 


