
Resumé
Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu

Tato diplomová práce se zaměřuje na využití ekonomické analýzy práva, jakožto 

přístupu,  který  díky  svým  specifickým  metodologickým  postupům  umožňuje 

alternativní  pohled  na  jednotlivé  právní  instituty.  Ačkoliv  jde  svým  původem  o 

teoretický  směr  vzniklý  v  prostředí  angloamerického  práva,  které  je  nadále  jeho 

doménou,  práce  poukazuje  také  na  eventuální  přesahy  do  oblasti  kontinentálního 

právního systému. Jako příklad možné aplikace jsou pak zkoumány otázky spojené s 

občanskoprávní odpovědností za způsobenou škodu.

Úvodní  kapitola  práce  se  zabývá  obecným představením směru  ekonomické 

analýzy práva. Nejdříve je stručně popsán jeho historický vývoj včetně vazeb na některé 

příbuzné směry a školy. Dále je věnována pozornost základním východiskům, zaměření 

výzkumu, pojmům a také metodologii. 

Ve  druhé  části  jsou  zmíněna  specifika  aplikace  ekonomického  přístupu 

vztahující  se  k  otázce odpovědnosti  za  škodu.  Je  tak  popsán pohled na volbu mezi 

subjektivní  a  objektivní  formou  odpovědnosti,  problematika  příčinné  souvislosti  a 

procesních  aspektů  uplatňování  nároků  vyplývajících  ze  způsobené  škody.  Zvláštní 

pozornost je věnována Learned Handovu testu, tedy metodě pro posuzování naplnění 

podmínek  odpovědnosti  za  škodu  vytvořené  judikaturou.  Tato  metoda  je  přitom 

založena na porovnávání ekonomických kritérií v rámci analýzy nákladů. Významná je 

také  část  věnovaná  behaviorálním  poznatkům,  které  doplňují  závěry  představeného 

modelu.

Třetí  část  se  samostatně  věnuje  otázce  určování  rozsahu  náhrady  škody. 

Podrobně je analyzována tzv. sankční náhrada škody, kde se specificky projevuje důraz 

na incentivy, které právo svým působením vytváří. V první řadě tak jsou představeny 

ukázky jejího praktického uplatňování, zejména v rámci rozhodovací praxe amerických 

soudů.  Kromě  toho  jsou  rozebrány  možnosti  sankčního  působení  odpovědnostních 

pravidel také v kontinentálním právním systému.  

Závěrečná čtvrtá kapitola poukazuje na možnosti využití ve specifických typech 

případů spojených s odpovědností za vzniklou škodu. Jde o zhodnocení legislativního 

návrhu týkajícího se odpovědnosti státu za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci, 



představení problematiky odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou v rámci sportu a 

tzv. prostou ekonomickou škodu, ve které se propojuje několik prvků z předcházejících 

částí práce.
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