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Oponentský posudek k rigorózní práci Mgr. Václava Janečka s názvem  
„Teoretická koncepce přiměřeného zadostiučinění v recentním právu – 

vybrané otázky“ 
 

Obecně 
 
 Předkládaná práce se primárně zabývá pozitivně právní úpravou předpokladů vzniku 
odpovědnosti za nemajetkovou újmu a s ní spojeným přiměřeným zadostiučiněním. Práce je 
obsáhlá, vychází z širokého okruhu zpracované literatury, judikatury a samozřejmě i z platné 
právní úpravy. 
 
Formální kritéria  
 

Po ryze formální stránce lze o práci říci následující. Bylo již konstatováno, že 
rigorosant zpracoval značné množství literatury, a to tuzemské i zahraniční, prostudoval 
mnoho judikátů atd. To je samozřejmě chvályhodné. Kladně hodnotím schopnost autora 
porovnávat jednotlivé protichůdné názory, na které při zpracování tématu narazil, na rozpory 
upozorňovat a zaujímat k věci vlastní názor. 
 Práce je přehledně členěná; sled kapitol a subkapitol odpovídá obecné struktuře práce, 
kterou autor předznamenává v abstraktu práce. 
 Jazykové zpracování práce hodnotím jako průměrné. Ačkoliv je právnické vyjadřování 
specifické, přece jen je právní jazyk součástí spisovného jazyka. Je proto škoda, že v práci se 
často objevují nesprávné syntaktické vazby (např. str. 12: „Nejprve se zaměřím na to, jak je 
v občanském zákoníku přiměřené zadostiučinění systematicky zařazeno.“; správně buď „…, 
kam … je … zařazeno“ nebo „… jak … je … řazeno …“.; tamtéž „Mohu tak vyslovit dílčí 
závěr ohledně toho, co je to přiměřené zadostiučinění a jaké jsou jeho předpoklady.“; 
ukazovací zájmeno je zbytečné a chybí sloveso „… předpoklady povinnosti jej poskytnout“).  

V konečném důsledku se tyto chyby odrážejí v nepřesné terminologii, neboť autor jen 
laxně rozlišuje mezi přiměřeným zadostiučiněním jakožto formou odčinění nemajetkové újmy 
a předpoklady vzniku odpovědnosti za nemajetkovou újmu. Pro právníka je text srozumitelný, 
nicméně přesnost vyjadřování je v právu velmi důležitá.  
 K formálním nedostatkům (viz i obecné výhrady k obsahu) řadím skutečnost, že autor 
si vytyčuje cíle, jimž se věnuje jen částečně a zaměřuje se na aspekty jiné. Na str. 3 uvádí, 
jakým šesti dílčím tématům se chce věnovat, avšak důsledně to rozhodně nečiní.  
 
Obsahová kritéria 
 
 Z hlediska obsahového považuji za vhodné pozastavit se nad výběrem tématu práce. 
Autor totiž k tématu přistupuje primárně pozitivně právně. Samozřejmě si uvědomuji, že 
přijetí nového občanského zákoníku přináší příležitost ke zpracování rozborů dílčích právních 
institutů, jež jsou tímto předpisem nově regulovány, a proto je možné tímto směrem zaměřit 
své úsilí. Na druhou stranu je ale v takovém případě vhodné (potřebné) zaměřit se skutečně na 
teoretické pozadí, což umožňuje oprostit se do značné míry od platného práva. Z mého 
pohledu oponenta je totiž v takové situaci obtížné práci fundovaně oponovat (viz níže). 
 Dále považuji za potřebné zamyslet se nad porovnáním názvu práce s jejím obsahem. 
Autor se dle názvu práce chce zabývat vybranými otázkami teoretické koncepce 
„přiměřeného zadostiučinění“. Z toho bych dovozoval, že se bude zabývat zejména 
přiměřeným zadostiučiněním jako takovým, tj. tím, co tento pojem a právní institut obnáší, 
jaké má podoby (morální či materiální satisfakce – tj. dle platného práva zejm. § 2951 či § 
2957 OZ) apod. Nepochybuji o tom, že toto téma by bylo zajímavé právě proto, že se jedná o 
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relativně nově konstruovaný prvek v naší právní úpravě, a to co do rozsahu i obsahu. Autor se 
však samotnému přiměřenému zadostiučinění věnuje jen v kapitole třetí a osmé.  

Ve skutečnosti se autor zabývá zejména předpoklady vzniku právní odpovědnosti jako 
takové, jež pak může vést k povinnosti poskytnout zadostiučinění za způsobenou 
nemajetkovou újmu. 

Co se týče celkového obsahu práce, nechci a nebudu se pouštět do rozboru 
jednotlivých pasáží, které považuji v zásadě za správné (popis skutkových podstat právní 
odpovědnosti, problematika kauzality atd.). To souvisí s naznačeným problémem volby  
tématu práce. Z pohledu (obecné) právní teorie je obtížné hodnotit správnost či nesprávnost 
autorových soudů založených na platném právu, tj. na jednotlivých ustanoveních občanského 
zákoníku, jejich systematice, formulačních nedůslednostech nového občanského zákoníku atd. 
To je spíše úkolem odborníků na soukromé právo.  

Učiním tedy několik spíše náhodných poznámek k vybraným pasážím. Tak např. na 
str. 2 autor cituje z důvodové zprávy k občanskému zákoníku, podle které „starý“ občanský 
zákoník připouštěl „zásadně toliko náhradu majetkové škody“. Ačkoliv se jedná o citát, 
očekával bych ze strany autora poznámku o tom, že to tak rozhodně nebylo, neboť zásah do 
práv na ochranu osobnosti byl i podle „starého“ občanského zákoníku kompenzován formou 
zadostiučinění. Navíc byla přijata řada speciálních předpisů, které s náhradou nemajetkové 
újmy počítaly a které jako leges speciales na občanský zákoník navazovaly. Autor je sám 
vypočítává na str. 19-22. 

Dále se domnívám, že autor nepřesně vysvětluje vztah jednotlivých ustanovení 
občanského zákoníku. Zejména § 2900, § 2910, § 2894, § 2909 OZ. Není mi tak konkrétně 
jasné, proč na str. 142 autor označuje odpovědnost za újmu způsobenou porušením dobrých 
mravů „za zásadně objektivní skutkovou podstatu“ (odpovědnost za újmu způsobenou 
úmyslným porušením dobrých mravů), zatímco skutková podstata dle § 2910 je postavena 
„na zavinění“. To je minimálně v daném kontextu matoucí. Obdobně jako doc. Beran 
odkazuji na poněkud nepřesné nebo matoucí další konsekvence plynoucí z textu autora, jež se 
vztahují (nejen) k těmto ustanovením.  

Na str. 145 práce autor shrnuje, že podle něj se zavinění nevztahuje k prvku příčinné 
souvislosti, tudíž kauzalita se prokazuje „jako objektivní kategorie“. Tím se nejsem jistý. 
Spíše se domnívám, že kauzalita v soukromém právu není brána jako „fyzická“ či „přírodní“ 
kauzalita, ale jako specifický právní konstrukt. Např. v trestním právu uplatňovaná tzv. teorie 
podmínky je založena spíše na „přírodních“ zákonitostech příčiny a následku. V soukromém 
právu však koncept předvídatelnosti (kapitola pátá) musí dle mého soudu směřovat i ke 
kauzálnímu nexu. Přece právě koncept „optimálního pozorovatele“ předpokládá schopnost 
představit si, jaké následky protiprávní jednání může mít. To musí dle mého soudu zahrnovat 
i představu o kauzalitě, a proto jednotlivé formy zavinění mohou (musí) být vztaženy k tomu, 
co si delikvent mohl či měl představovat jako možný následek svého počínání (nikoliv jako 
pouhý škodlivý následek, ale i to, že k němu dojde).  

Pozitivně hodnotím, bez ohledu na dílčí nesouhlas s jednotlivými autorovými závěry, 
detailní charakter práce. Pokud bychom práci četli jako pojednání o problematice právní 
odpovědnosti podle současné právní úpravy, nutně je třeba ocenit promyšlenou autorovu 
analýzu jednotlivých prvků, jež ve svém souhrnu utvářejí institut právní odpovědnost. Platná 
právní úprava úkol, který autor splnil, totiž nijak zásadně neusnadňuje, neboť sama o sobě 
zcela konzistentní není, o čemž svědčí protichůdné názory z pera těch, kdo se na vzniku nové 
právní úpravy podíleli. V tom spočívá největší přínos práce. Dávám nicméně autorovi jako 
podnět k zamyšlení (spíše jako řečnickou otázku), zda přece jen současná právní úprava 
nevykazuje prvky materiální kontinuity s dřívější právní úpravou, resp. judikaturou, která na 
základě starého občanského zákoníku vznikla. Zdá se mi, že autor k tématu přistoupil 
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pohledem v zásadě diskontinuitním. Myslím, že k lepšímu pochopení věci by určité ohlédnutí 
a porovnání staré a nové právní úpravy přispělo.  

 
K autorově úvaze 

  
Nepovažuji za nezbytné, aby se autor vyjadřoval ke svým vývodům ohledně 

jednotlivých ustanovení, jejich vzájemným vztahům atd.  
Považoval bych spíše za rozumné vrátit se k samotnému institutu přiměřeného 

zadostiučinění. V této souvislosti by bylo dobré, aby se autor vyjádřil k racionalitě úpravy 
náhrady nemajetkové újmy vůbec. Tak například odčinění duševních útrap jako objektivně 
obtížně změřitelné kategorie. Osobně se domnívám, že v tomto ohledu soukromé právo 
přijímá spíše represivní funkci než tradiční funkci reparační. Problémem je vysoký stupeň 
abstraktnosti právní úpravy, jež přesouvá těžiště posuzování věci na soudy a snižuje tak 
předvídatelnost dopadů právní úpravy.  
 
Závěrečné hodnocení 
  
 Práci považuji v každém případě za způsobilou k obhajobě. Hodnocení bude záviset na 
jejím průběhu. 
 
V Praze dne 29. prosince 2015 
 
 
 
 
       JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 


