
Jak napovídá již název práce, cílem předkládané studie je postihnout teoretickou koncepci přiměřeného
zadostiučinění. Zadostiučinění u nás představuje způsob náhrady nemajetkové újmy, tedy újmy na
statcích, které nelze vlastnit ani zcizit. V této práci se postupně ptám na (1) základní kategorie, na nichž
zadostiučinění spočívá, dále analyzuji (2) jejich vzájemný vztah a díky tomu pak podávám odpovědi na
otázky po tom, (3) kdy lze přiměřené zadostiučinění požadovat, (4) jakou nemajetkovou újmu lze
zadostiučiněním nahradit, (5) jak ji lze nahradit a konečně, (6) za jakých podmínek může mít dle
občanského zákoníku zadostiučinění preventivně-sankční funkci.
Práce je tak rozdělena do devíti kapitol, ve kterých se nejprve věnuji jazykovému a právnímu významu
pojmu zadostiučinění (kapitola 2 a 3). Poté se zabývám otázkou systému deliktního práva ve vztahu k
přiměřenému zadostiučinění, a to i ve srovnávacím měřítku. V rámci systému deliktního práva zkoumám
vztah subjektivní a objektivní odpovědnosti a roli přiměřeného zadostiučinění v něm. V téže, stále třetí
kapitole hledám a analyzuji základní specifika náhrady nemajetkové újmy oproti povinnosti k náhradě
škody a vysvětluji zde jejich relaci. To mne ovšem přivádí k potřebě analyzovat důkladně rovněž
základní předpoklady vzniku povinnosti k náhradě škody jako takové, bez jejichž pochopení by
teoretická koncepce zadostiučinění nikdy nebyla srozumitelná a komplexní. Ve čtvrté, nejrozsáhlejší
kapitole tak rozebírám základní a zvláštní skutkové podstaty zakládající odpovědnost za způsobenou
újmu, jejich prvky i vztah těchto prvků. Rozebírám zde mj. otázku zavinění, příčinné souvislosti a či
prevenční povinnosti. Závěr čtvrté a následně celá pátá kapitola pojednávají o důležité proměně, kterou
občanský zákoník přinesl do pojetí kauzality a to zavedením tzv. ochranného účelu normy. Zkoumám
zde ale také princip předvídatelnosti a jeho vztah k ochrannému účelu normy. V této kapitole využívám
jak metody srovnávacího, tak právně-historického výzkumu. Následně, po vymezení základních
kategorií a předpokladů vzniku povinnosti nahradit způsobenou škodu, se v šesté kapitole vracím ke
specifikům předpokladů náhrady nemajetkové újmy, tj. ke specifikům vzniku práva na přiměřené
zadostiučinění, a ukazuji, jak se obecné předpoklady koncepčně projevují při přiznávání přiměřeného
zadostiučinění. Zároveň zde vytvářím metodu, která vede ke snadné identifikaci těchto předpokladů a
která umožňuje stanovit, jakou nemajetkovou újmu lze v souladu s právem nahradit. Na to navazuje i
sedmá kapitola, kde svou metodu uvádím do praxe a sestavuji tak systematický výčet skutkových
podstat deliktů, u nichž lze poškozenému přiznat přiměřené zadostiučinění. V osmé kapitole nejprve
vysvětluji, v jakých formách se zadostiučinění poskytne a jaké jsou jeho funkce. Zde věnuji zvláštní
pozornost právě preventivně-sankční funkci zadostiučinění. Závěrem pak na základě všech předchozích
zjištění ohledně teoretické koncepce přiměřeného zadostiučinění odpovídám na otázku, zda, kdy a za
jakých předpokladů je preventivně-sankční funkce zadostiučinění v novém občanském zákoníku
doktrinálně přípustná. Konečně v deváté, poslední kapitole shrnuji všechny zásadní závěry mé práce.
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