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1. Vymezení tématu a metoda zpracování: 
 
Přiměřené zadostiučinění představuje prostředek nápravy, kterým se odčiňuje 

nemajetková újma vzniklá poškozenému, a to na rozdíl od náhrady škody, kterou se odčiňuje 
újma majetková (škoda). Jak náhrada škody, tak přiměřené zadostiučinění představují 
soukromoprávní instrumenty ochrany porušených subjektivních práv. Soukromé a zejména 
občanské právo je však tradičně považováno za oblast práva, která se týká a upravuje 
především a hlavně práva majetková. Tak je tomu i v případě přiměřeného zadostiučinění, 
neboť obvyklým cílem těch, kteří se budou přiměřeného zadostiučinění domáhat, nebude 
„morální zadostiučinění“ spočívající v omluvě či jen pouhé konstataci porušení jejich práva, 
nýbrž „především a hlavně“ v zadostiučinění majetkového charakteru. Lze tak konstatovat, že 
nemajetková újma na straně jedné a přiměřené zadostiučinění na straně opačné představuje 
z jistého pohledu „materializaci nemajetkových statků“, což je samo o sobě zajímavý 
teoretický problém. Z pohledu právníka to především znamená, že objektem 
soukromoprávního deliktu může být nejen porušení subjektivních práv majetkového 
charakteru, nýbrž i zásah do nemajetkových subjektivních práv. Lze si tak klást otázku, co 
nemajetková újma vlastně je, která je odčinitelná a která nikoliv, jaké jsou předpoklady 
vzniku této újmy a zdali lze identifikovat specifika vzniku právní odpovědnosti za 
nemajetkovou újmu.  

Na všechny tyto otázky lze jistě odpovídat ryze teoreticky, praktický význam takových 
teoretických úvah je však omezený. Proto považuji za správnou metodu, kterou rigorosant 
zvolil, neboť své teoretické úvahy provádí na podkladě platného práva, což umožňuje jednak 
výsledky jeho práce jak kriticky přezkoumat, tak také použít v praxi. 

 
2. Struktura práce  
 
Práce se skládá z 9 kapitol včetně úvodu a závěru. V úvodu kandidát vymezuje téma, 

které zpracovává, jakož i vytyčuje základní výzkumné otázky. Vysvětluje svůj metodický 
postup, se kterým i koresponduje struktura předložené rigorózní práce. V následujících 
kapitolách pak rigorosant nejprve vysvětluje pojem přiměřeného zadostiučinění z jazykového 
hlediska a v návaznosti na to odpovídá na otázku, jaké postavení zaujímá pojem přiměřeného 
zadostiučinění v systému deliktního (soukromého) práva a jaký je jeho vztah k náhradě 
nemajetkové újmy. Cílem čtvrté a páté kapitoly je na základě analýzy současné koncepce 
odpovědnosti za újmu a obecných i zvláštních skutkových podstat soukromoprávní 
odpovědnosti odpovědět na otázku, jaké předpoklady musí být splněny, aby mohlo být 
přiměřené zadostiučinění vůbec přiznáno. S ohledem na abstraktní charakter nemajetkové 
újmy je nepochybně legitimní, jakou pozornost věnuje kandidát otázce příčinné souvislosti a 
zavinění, jako předpokladům vzniku odpovědnosti za (nemajetkovou) újmu. Otázka zavinění 
se totiž v souvislosti se soukromoprávní odpovědností klade hned v několika směrech. 
Momentálně totiž neexistuje zřejmě ani obecná shoda na tom, kdy zavinění je a kdy není 
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znakem konkrétní skutkové podstaty deliktu (zejména s ohledem na § 2913), stejně tak 
zajímavá a ve vztahu k vzniku nemajetkové újmy i velmi relevantní je otázka jaké formy 
zavinění v současném soukromém právu můžeme rozeznávat (k tomu srovnej např. § 2969). 

Vzhledem k tomu, že přiznání přiměřeného zadostiučinění přichází v úvahu nejen v 
případech subjektivní odpovědnosti, ale i objektivní odpovědnosti, je rozhodně potřebné 
samostatně rozebrat i otázku příčinné souvislosti, která je spojnicí mezi porušení právní 
povinnosti a vznikem újmy. Rigorosant proto obšírně rozebírá otázku kritérií, podle kterých 
můžeme posoudit, zdali je či není dána příčinná souvislost. Dospívá přitom k závěru, že tímto 
kritériem může být jednak ochranný účel normy a subsidiárně potom předvídatelnost. 

V 6. 7. a 8. kapitole rigorosant aplikuje obecné závěry k otázkám soukromoprávní 
odpovědnosti již zcela konkrétně k nemajetkové újmě a vymezuje tak předpoklady povinnosti 
k náhradě nemajetkové újmy, analyzuje jednotlivé skutkové podstaty, které ukládají odčinit 
nemajetkovou újmu a rozebírá též i přiměřené zadostiučinění jako prostředek  nápravy. V této 
souvislosti rozebírá otázku, zdali má zadostiučinění preventivně sankční funkci a zdali je 
taková funkce podle občanského zákoníku vůbec přípustná.  

V závěru své práce pak sumarizuje jednotlivé dílčí poznatky a spolu s relevantní 
argumentací odpovídá na výzkumné otázky položené v úvodu.  

 
Předložená rigorózní práce má logickou strukturu a je systematicky vystavěna. 
 
3. Obsahové hodnocení práce 
 
Teoretický rozbor problematiky, kterou si kandidát zvolil, představuje v současné situaci 

českého soukromého práva nepochybně velikou výzvu. Je tomu tak proto, že tvrdit cokoli 
s jistotou, lze jen velmi obtížně. Nový občanský zákoník s sebou přinesl mnoho otázek, 
přičemž odpovědi na tyto otázky se mezi autoritami odlišují (pokud vůbec existují). 
K dispozici není ani judikatura, která by mohla představovat bezpečnější vodítko a odpověď 
na to, jaký výklad je správný. Za klad předložené rigorózní práce proto považuji už jen samo 
to, že rigorosant identifikuje problémy a vznáší otázky. Přestože jsou odpovědi na tyto otázky 
mnohdy velmi obtížné, rigorosant se nebojí zaujímat vlastní originální stanovisko k některým 
problematickým otázkám současné právní úpravy. Činí tak vždy na základě srozumitelné 
argumentace, která umožňuje názor přijmout či naopak odmítnout. 

 
Z tohoto hlediska považuji např. za správný názor, že je třeba důsledně odlišovat mezi 

předpoklady vzniku odpovědnosti (což může být majetková nebo nemajetková újma) a 
prostředky nápravy (což může být náhrada majetkové újmy - škody -, nebo přiměřené 
zadostiučinění). Rigorosant přitom ukazuje, že se mezi těmito kategoriemi v občanském 
zákoníku nedostatečně rozlišuje. Jeho závěru, že přiměřené zadostiučinění je prostředkem 
nápravy právě a jenom za nemajetkovou újmu, ať už má peněžitou či nepeněžitou podobu, 
nelze zřejmě nic vytknout. Stejně tak lze zřejmě přisvědčit jeho názoru, že výše uvedený 
význam pojmu přiměřeného zadostiučinění, by měl být jednotný a shodný ve všech 
případech, kde se se  tento pojem v českém právním řádu vyskytne. Orientaci čtenáře pak 
velmi napomáhá soupis 15. právních předpisů, kde se s tímto pojmem můžeme setkat (jenž je 
velmi vhodně doplněn i jejich doslovným zněním v příloze). 

 
Některé závěry rigorosanta však považuji za diskusní a doporučuji, aby se k nim vyjádřil 

při obhajobě svojí práce.  
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Konkrétně mám na mysli subkapitolu 4.1.2 nazvanou „Specialita náhrady nemajetkové 
újmy “, kde si rigorosant klade otázku, kdy vzniká nemajetková újma, tj. kdy jsou naplněny 
předpoklady pro prostředek její nápravy – přiměřené zadostiučinění. Pro odpověď na tuto 
otázku má kruciální význam výklad § 2894, který stanoví: „Nebyla-li povinnost odčinit 
jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. 
V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění 
posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.“ 

Z toho, že „se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím [přiměřeného] 
zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu, činí 
rigorosant poměrně závažné závěry, když uvádí: „Jestliže se přiměřené zadostiučinění 
posuzuje obdobně jako povinnost nahradit škodu, pak se, jak jsem již uvedl, musí obdobně 
posuzovat i základní předpoklady vzniku odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu. 
Jediný rozdíl, který vyplývá ze základního ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku, jež 
zakotvuje akcesoritu náhrady nemajetkové újmy, je v tom, že budou-li předpoklady 
odpovědnosti za majetkovou či nemajetkovou újmu naplněny, pak sekundární povinnost 
nahradit tuto nemajetkovou újmu vzniká jen tam, kde to stanoví (1) zákon nebo (2) dohoda 
stran. Povinnost k náhradě nemajetkové újmy tedy nevzniká při každém deliktním jednání 
škůdce. Z toho pak podle něj plyne, že „tam, kde budou naplněny předpoklady odpovědnosti 
za vzniklou nemajetkovou újmu, tam lze poškozenému poskytnout peněžité či morální 
zadostiučinění, a to na základě platného právního titulu. …. Poskytnutí zadostiučinění tedy 
bude stále závazkem (obligací) škůdce, byť jen obligací naturální.“ (str. 38) 

Tato úvaha je z teoretického hlediska nepochybně velmi zajímavá, a z hlediska členění na 
kategorie předpokladů vzniku odpovědnosti a prostředků jejich nápravy i logická, pohybuje se 
však po mém soudu z hlediska platného práva již praeter legem. Domnívám se, že z § 2894 
skutečně plyne to, co na jiném místě říká sám rigorosant, a sice, že „povinnost k poskytnutí 
náhrady  nemajetkové újmy formou přiměřeného zadostiučinění je vázána výlučně na případy, 
kdy: 

(1) byla pro případ porušení povinnosti mezi stranami výslovně ujednána anebo 
(2) kdy tuto povinnost zvlášť stanoví zákon“.  
Druhá věta § 2894 se však může uplatnit pouze a jenom v těchto dvou případech, tj. tam, 

kde je to výslovně ujednáno, nebo zvlášť stanoveno zákonem. Pouze „v takových případech 
se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle 
ustanovení o povinnosti nahradit škodu.“ Domnívám se, že z toho plyne, že tam, kde to 
zvlášť nestanoví zákon nebo smlouva, nemůžeme ani nalézt nemajetkovou újmu a nelze tak 
vůči ní postupovat „obdobně“ podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu. Z těchto důvodů 
mám za to, že naturální obligace v tomto případě nevzniká.  

 
Opatrné stanovisko mám i k rigorosantově odpovědi na otázku: „zda občanský zákoník 

stranám umožňuje sjednat vlastní předpoklady odpovědnosti za nemajetkovou újmu, tj. de 
facto vytvořit vlastní systém deliktního práva.“ Podle názoru rigorosanta je „dikce § 2984 
odst. 2, ale i § 1 odst. 2 občanského zákoníku, v tomto ohledu dosti zřetelná a stranám 
dovoluje předpoklady odpovědnosti za nemajetkovou újmu ujednat odchylně od zákona.“ 
Podle mého názoru přichází v úvahu i restriktivní výklad § 2984 v tom smyslu, že možnost 
výslovného ujednání povinnosti odčinit nemajetkovou újmu se vztahuje toliko na jeden 
z předpokladů vzniku odpovědnosti, a sice újmy. Ujednáním také nelze změnit ostatní 
předpoklady odpovědnosti, jako je například příčinná souvislost mezi újmou a porušením 
smluvní povinnosti. Pokud by takové ujednání skutečně bylo obsahem smlouvy, je otázkou, 
zda by nebylo v rozporu s veřejným pořádkem, podle § 1 odst. 2. 
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Jisté pochybnosti mám, i pokud se týče rigorosantovy koncepce systematického 
uspořádání obecných a zvláštních skutkových podstat odpovědnosti za újmu, což má 
důsledky jak z hlediska chápání toho, co je a co není objektivní a subjektivní odpovědnost, ale 
i toho, zda a proč je třeba u konkrétních skutkových podstat požadovat či nepožadovat 
zavinění. 

Vycházím z toho, že mezi předpoklady vzniku soukromoprávní odpovědnosti se tradičně 
řadí: (1) porušení povinnosti, (2) vznik újmy, (3) příčinná souvislost mezi nimi a (4) zavinění. 
Zavinění představuje fakultativní znak, který se vyžaduje pouze v případech tzv. subjektivní 
odpovědnosti, zatímco první tři znaky musí být přítomny vždy v případě jakékoli formy 
právní odpovědnosti. Tradičně se také vychází z toho, že subjektivní odpovědnost založená na 
zavinění je pravidlem, přičemž objektivní odpovědnost vznikající bez ohledu na zavinění je 
výjimkou, která musí být v zákoně výslovně stanovena. Na tom je založeno i ustanovení § 
2895, podle kterého: „škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění 
v případech zvlášť stanovených zákonem.“  

Problém, před kterým rigorosant stál, spočívá v tom, které případy lze považovat za 
případy „zvlášť stanovené zákonem“. Pochybnosti zřejmě netřeba mít tam, kde se jedná o 
ustanovení uvedené v  Pododdílu 2: „Zvláštní ustanovení“. Nejistota však skutečně může 
nastat v případě ustanovení § 2913 – porušení smluvní povinnosti. To je totiž systematicky 
zařazeno v  Pododdílu 1: „Obecná ustanovení“ a je tedy otázkou, zdali jej máme, či můžeme 
považovat za zvláštní případ odpovědnosti, kde se zavinění nevyžaduje. Pochybnosti v tomto 
smyslu vznášel zejména Čech.1 Rigoroznat řeší tento problém pomocí otázky, k čemu se ona 
specialita (zvláštnost) vlastně vztahuje. Podle něj jde o „zvlášť stanovenou povinnost nahradit 
vzniklou újmu“ (str. 28). Z toho plyne, že za obecné ustanovení vymezující soukromoprávní 
odpovědnost za újmu, je třeba považovat pouze § 2910, zatímco všechna ostatní ustanovení je 
třeba a priori považovat za případy zvláštní odpovědnosti.2 I v těchto speciálních případech 
však zákonodárce může podle rigorosanta stanovit speciálně, jako další specialitu zavinění 
(například v případě § 2921 či § 2922).  

Proč tedy máme § 2913 považovat za ustanovení zvláštní? Podle rigorosanta je tomu 
tak proto, že smluvní odpovědnost je jen určitou formou zvláštní zákonné odpovědnosti. 
Vychází přitom z toho, že závaznost a vynutitelnost smluv neplyne ze smluv samých, nýbrž 
ze zákona. Stejně tak je tomu i v případě porušení smluvní povinnosti, která z tohoto pohledu 
nemá odlišný charakter od odpovědnosti zákonné. Nevýhodou takové argumentace, která za 
základní zákonnou odpovědnost považuje pouze § 2910, je nutnost považovat všechny ostatní 
druhy odpovědnosti, včetně těch, které se systematicky nachází v tzv. obecných ustanoveních 
(tj. například i § 2909) a priori také za zvláštní případy odpovědnosti. Z toho ovšem plyne, že 
zde není třeba požadovat zavinění, resp. zavinění je třeba požadovat právě a jen proto, že je to 
zde výslovně stanoveno (jedná se tak o onu „speciální specialitu“, kdy se k objektivně 
stanovené zvláštní povinnosti ještě přiřazuje požadavek úmyslu.)  

Tato argumentace je z formálně logického hlediska pravděpodobně možná. Vede však k 
důsledku, že všechny případy soukromoprávní odpovědnosti kromě § 2910 máme 
považovat za zvláštní druh odpovědnosti, což znamená, že se jedná o odpovědnost a 
priori objektivní.  Vzhledem však k tomu, že některé z těchto druhů odpovědností ještě dále 
stanoví zvláštní požadavek na zavinění (tj. především § 2909), jedná se o odpovědnost 
subjektivní (primárně půjde o objektivní odpovědnost sekundárně o subjektivní). Taková 
klasifikace však může být pro čtenáře, který není obeznámen či srozuměn s touto 
sofistikovanou argumentací, matoucí. To lze demonstrovat na závěru rigorózní práce, kde je 

                                                           
1 Čech, P.: Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. In: Obchodněprávní revue, 11-12/2012, str. 324 a násl. 
2 Tento názor je však následně relativizován pokud se týče § 2909. 
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uvedeno „zatímco první skutková podstata (tj. porušení dobrých mravů - § 2009 – pozn. KB) 
je zásadně objektivní, druhá (tj. § 2910 –pozn. KB)) je postavena na zavinění (str. 142). Toto 
tvrzení vytržené z kontextu, může působit jako nesprávné, či dokonce chybné. Obvykle se 
totiž má za to, že subjektivní odpovědnost je dána tam, kde nalezneme znak zavinění, což § 
2909 nepochybně splňuje, bez ohledu na to, zdali je zavinění stanoveno až jako další znak 
jinak zvláštního druhu (a priori) objektivní odpovědnosti. Sám rigorosant má však 
pochybnosti o tom, zdali je skutečně namístě chápat § 2909 jako zvláštní skutkovou podstatu 
když na str. 141 uvádí: Dále jsem dovodil, že i povinnost nahradit škodu způsobenou zásahem 
do dobrých mravů (§ 2909) je ve smyslu § 2895 občanského zákoníku zvlášť stanoveným 
případem povinnosti nahradit újmu, tzn., že ani zde se na zavinění nehledí, nestanoví-li zákon 
požadavek zavinění zvlášť. Na druhou stranu je ale s ohledem na odlišnou věcnou působnost 
§ 2909 občanského zákoníku (porušení morálních pravidel) a § 2910 občanského zákoníku 
(porušení právních pravidel) myslím vhodné teoreticky chápat § 2909 občanského zákoníku 
jako základní skutkovou podstatu.“ 

Argumentace rigorosanta, jejímž hlavním cílem je vyložit zákon tak, že § 2913 je 
skutečně ustanovením, které pro vznik odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti 
nevyžaduje zavinění, tak suma sumárum vede k výsledku, že ustanovení uvedená do  
Pododdílu 1 „Obecná ustanovení“ můžeme chápat jednou jako obecná a jednou jako zvláštní 
a zároveň také jako primárně objektivní a sekundárně však subjektivní druh právní 
odpovědnosti. Takovou systematiku však nepovažuji za uspokojivou. Proto je možná vhodné 
zamyslet se nad tím, zda nelze z § 2913 vyčíst objektivní povinnost k náhradě škody i bez této 
argumentace. V úvahu dávám § 2913 odst. 2, větu první, ve které je stanoveno „povinnost 
k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo 
trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli … Jestliže je důvodem vyloučení odpovědnosti podle § 2913 odst. 2 pouze to, že se 
škůdce může odpovědnosti „zprostit“, což znamená, že musí nastat kvalifikovaný liberační 
důvod, plyne z toho, že není možné, vyhnout se této odpovědnosti zároveň také tak, že by 
prokázal, že škodu nezavinil. Jinými slovy se domnívám, že § 2913 odst. 2 lze vyložit tak, že 
je v něm s ohledem na slovo „zprostí“ přítomná povinnost nahradit škodu bez ohledu na své 
zavinění, tak jak ukládá § 2895.  

 
5. Závěrečné hodnocení práce: 
 
Celkový rozsah práce čítá včetně abstraktu a seznamu literatury 186 stran. Vlastní text 

práce je doprovázen bohatým poznámkovým aparátem, který čítá bezmála 200 poznámek pod 
čarou. Literatura použitá v poznámkovém aparátu je přitom jak česká, tak zahraniční a práce 
z tohoto hlediska splňuje formální požadavky na kvalifikační práce tohoto typu.  

Jak již bylo uvedeno, předložená rigorózní práce má logickou strukturu a je systematicky 
vystavěna. Za její klad považuji jak identifikaci problémů, tak i snahu rigorosanta nabídnout 
jejich řešení.  

Domnívám se, že práce splňuje všechny předpoklady k tomu, aby byla úspěšně obhájena. 
 
V Praze dne 30. prosince 2015 
 
 
 
 …………………………………………… 
 doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.  

 oponent  


