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1. ÚVOD 

Právní úprava odpovědnosti za škodu na zdraví náleží k nejdůležitějším 

součástem občanského práva a s ohledem na výrazný nárůst společenské 

pozornosti, která byla tématu náhrady škody na zdraví věnována v období 

po roce 1989, patří i mezi jedny z nejdiskutovanějších oblastí platného 

práva mezi odbornou i laickou veřejností. Již při letmém posouzení platné 

právní úpravy je přitom zřejmé, že případná kritika aktuálního právního 

stavu může být v řadě případů odůvodněná.  

 

Tato práce je zaměřena především na rozbor současné právní úpravy 

odškodňování jednotlivých nároků na náhradu škody na zdraví s použitím 

co nejširšího spektra aktuální soudní judikatury a rovněž na posouzení 

možných legislativních zahrnujících i nový občanský zákoník (dále též 

„NOZ“), který vstoupil v platnost jako zákon č. 89/2012 Sb. a nabývá 

účinnosti 1.1.2014. Obecným předpokladům vzniku odpovědnosti za škodu 

je práce věnována jen v omezené míře, neboť tyto otázky nejsou specifické 

pouze pro odpovědnost za škodu na zdraví, nýbrž pro náhradu škody 

obecně. V rámci úvah o právní úpravě náhrady škody na zdraví však nelze 

pominout ani další nároky úzce související se škodou na zdraví, zejména 

nároky plynoucí z porušení práva na ochranu osobnosti, nároky veřejných 

zdravotních pojišťoven či nároky subjektů poskytujících platby v rámci 

nemocenského či důchodového pojištění. I posledně uvedené oblasti jsou 

proto zahrnuty do rámce této rigorózní práce.  

 

Specifickým rysem platné právní úpravy odpovědnosti za škodu na zdraví 

je dvojkolejnost vyplývající z paralelní existence úpravy občanského 

zákoníku a zákoníku práce. Konstantní judikatura přitom akceptuje 

možnost výběru právní úpravy na straně poškozeného, pokud připadá 

v úvahu uplatnění nároku na náhradu škody dle občanského i pracovního 
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práva
1
. Současný stav právního řádu sice nasvědčuje převedení 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolení do režimu zákona č. 

266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, čímž by tato právní 

oblast ztratila charakter náhrady škody, leč opakované odkládání účinnosti 

uvedeného zákona vyvolává pochybnosti o tom, zda bude tato změna 

skutečně realizována. Pracovněprávní úpravu náhradu škody na zdraví tedy 

nelze vnímat jako dočasnou či provizorní. Sama existence dvojí právní 

úpravy náhrady škody na zdraví by dle mého názoru nemusela být vnímána 

jako závažný nedostatek (pomineme-li neúčelnost takového uspořádání), 

jako absurdní se však jeví fakt, že tyto dvě právní úpravy nejsou identické 

co do rozsahu odškodňovaných nároků (např. jednorázové odškodnění 

pozůstalých a náhrada ušlé výživy pozůstalým, limitace poskytování 

náhrady za ztrátu na výdělku věkem poškozeného). Po nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku se přitom rozdíly výrazně prohloubí. 

Domnívám se, že tento stav nelze logicky odůvodnit. Zajímavá zjištění 

nicméně nabízí srovnání současné občanskoprávní a pracovněprávní 

úpravy nároků z odpovědnosti za škodu na zdraví, a to například stran 

případné možnosti využití některých pracovněprávních prvků v právu 

občanském. Osobně se však přikláním k názoru, že srovnání rozdílů obou 

právních úprav vyznívá ve prospěch občanského práva. Tento názor 

zastávám i ohledně nejnovějších změn provedených v roce 2006, o nichž 

bychom jinak mohli očekávat spíše zvýšení kvality právní regulace. Za 

negativní rys nové pracovněprávní úpravy pokládám zejména to, že rozsah 

odškodnění v některých případech zjevně překračuje rámec skutečné 

škody. Jedná se např. o úpravu náhrady nákladů na výživu pozůstalých dle 

§ 377 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde je výše náhrady 

                                                 
1
 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1906/2004 z 8.12. 2005 

Nároky na náhradu škody, pokud splňují předpoklady jak odpovědnostní skutkové podstaty podle zákoníku práce, tak odpovědnostní 
skutkové podstaty podle občanského zákoníku, mohou být úspěšně uplatněny poškozeným vůči tomu odpovědnému subjektu, který 

si poškozený vybere; odpovědnost jednoho subjektu nevylučuje odpovědnost druhého subjektu (srov. rozhodnutí bývalého 

Nejvyššího soudu z 24. 9. 1968, sp. zn. 3 Cz 36/68, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3/1969). 
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odvozena od 50 % (resp. 80 %) průměrného výdělku zaměstnance. Při této 

formě právní úpravy není podstatné, jakou výživu zesnulý zaměstnanec 

skutečně poskytoval, či byl povinen poskytovat a otázka výše skutečné 

škody je tedy bezvýznamná. Obdobně lze posuzovat ustanovení § 371 odst. 

2 téhož zákona, podle kterého se v případě pracovní neschopnosti 

nesouvisející s poškozením zdraví, jež je odškodňováno, považuje za 

skutečný výdělek základ pro výpočet nemocenské (a nikoli výdělek, jehož 

by zaměstnanec jinak dosáhl). Z uvedených změn lze dovodit, že cílem 

zákonodárce bylo především zjednodušení postavení poškozených či 

pozůstalých při určování a prokazování výše nároků pomocí zavedení 

právních fikcí. Ústup od principu náhrady skutečné škody však považuji za 

nevhodný, neboť může vést k obohacení na straně poškozených či naopak 

k tomu, že obdrží méně, než představuje skutečná škoda. Za další 

principielní rozdíl občanského a pracovního práva pokládám ústup nové 

pracovněprávní úpravy od principu zániku nároku na náhradu nemajetkové 

újmu (náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění) okamžikem 

úmrtí poškozeného. Tento závěr dle mého názoru jednoznačně vyplývá ze 

srovnání znění § 328 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění a dřívějšího ust. § 260 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. 

Nejnovější soudní judikatura pak tento názor potvrzuje
2
. Toto nové 

pracovněprávní pojetí náhrady škody nepovažuji za vhodné, neboť může 

vést k absurdním důsledkům spočívajícím např. v tom, že tyto druhy 

náhrad bude možné uplatňovat (ze strany právních nástupců) i v případě 

úmrtí poškozeného přímo při úrazovém ději. Pozoruhodným faktem je, že 

ani nový občanský zákoník tuto koncepci nepřevzal, byť z definice 

pozůstalosti v ust. § 1475 odst. 2 NOZ předjímá dědění práv vázáných 

                                                 
2
 rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 7. 4. 2011 sp. zn. 21 Cdo 936/2010   

Právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo po 1. lednu 2007, smrtí zaměstnance 

nezaniká; v plné výši se stává předmětem dědického řízení a přechází na toho, komu tato pohledávka podle výsledku dědického 

řízení připadla. 
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výlučně na osobu zůstavitele, pokud byla za jeho života uznána či 

uplatněna u orgánu veřejné moci.  

 

Srovnání legislativních řešení v oblasti pracovního a občanského práva 

tedy vede spíše k závěru, že pracovněprávní modely není vhodné využít 

v občanskoprávní oblasti. Nelze však pominout ani existenci určitých části 

pracovněprávní úpravy, jež by mohly být inspirací i pro občanské právo, 

jedná se např. podrobnou regulaci náhrady za ztrátu na výdělku či 

odchylky v úpravě promlčení, které v režimu pracovního práva znemožňují 

promlčení nároku jako celku.   

 

Za nejsložitější legislativní problém náhrady škody na zdraví považuji fakt, 

že náhrada škody je vždy poskytována v penězích, a to navzdory tomu, že 

některé důsledky poškození zdraví (zvláště v těch nejzávažnějších 

případech) nelze objektivně ohodnotit žádným peněžitým ekvivalentem. 

Jedná se zejména o odškodňování nároků na náhradu nemajetkové újmy, a 

to nejen ve vztahu k osobě, která utrpěla škodu na zdraví, ale zejména ve 

vztahu k dalším blízkým osobám, na něž rovněž doléhají negativní 

důsledky poškození zdraví či úmrtí (psychická újma, nutnost péče o 

bezmocnou osobu atp.). Aktuální právní úpravu i rozhodovací praxi soudů 

lze dle mého názoru obecně charakterizovat tak, že přes zastaralost a 

značné nepřesnosti zákonné úpravy zajišťují dostatečná práva tomu, kdo 

přímo utrpěl škodu na zdraví. Stran práv na odškodnění dalších dotčených 

osob (tj. pozůstalí a osoby blízké tomu, kdo utrpěl škodu na zdraví) je však 

nutno konstatovat značnou nerozvinutost právní úpravy i praxe vyvolanou 

tím, že nárokům těchto osob byl dlouhodobě přikládán jen minimální 

význam. Až v průběhu roku 2004 se tak součástí občanského zákoníku 

staly nároky na jednorázové odškodnění pozůstalých, byť v tradiční formě 

přesně stanovených paušálních náhrad zjevně inspirovaných starší 

pracovněprávní úpravou. Dřívější neexistence tohoto druhu nároku na 
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náhradu škody byla soudní praxi řešena aplikací ustanovení zajišťujících 

právo na ochranu osobnosti. Nároky plynoucí z porušení práva na ochranu 

osobnosti lze uplatnit i v současnosti, pokud je odškodnění v rámci nároků 

na náhradu škody shledáno jako neadekvátní
3
. Tímto způsobem soudní 

praxe řeší nedostatky platné právní úpravy spočívající v daném případě 

v tom, že pozůstalým přísluší paušální náhrada, kterou v rámci nároků na 

náhradu škody nelze zvyšovat. Zde je však nutné zdůraznit, že nároky 

z důvodu porušení práva na ochranu osobnosti nemohou dle současné 

rozhodovací praxe soudů doplňovat či rozšiřovat rozsah náhrady škody
4
. 

Absence právní úpravy obdobného nároku osob blízkých na náhradu škody 

ve formě nemajetkové újmy v případě vážného poškození zdraví osoby 

blízké však stále přetrvává. V této souvislosti hodnotím velmi pozitivně 

ustanovení nového občanského zákoníku, která uvedený nedostatek 

odstraňují. Neúplnost současné právní úpravy lze nicméně pozorovat i 

mimo oblast odškodňování nemajetkové újmy. Mezi nejvýraznější příklady 

náleží úplné absence regulace tzv. náhrady za výpomoc v domácnosti 

poškozeného (např. úklid a jiné domácí práce), kde se jedná o náhradu či 

odměnu za úkony běžné denní potřeby pro poškozeného, který je 

v důsledku poškození zdraví nemůže sám vykonávat. Z aktuální 

rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
5
 lze usuzovat, že 

                                                 
3 rozsudek Nejvyššího soudu Čské republiky sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 z 21. 12. 2009 

Soud může použít jako vodítko ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. při určení výše peněžité satisfakce dle ustanovení § 13 odst. 2 a 3 
obč. zák. za nemajetkovou újmu spočívající v zásahu do osobnostních práv fyzické osoby v důsledku smrti blízké osoby, ke kterému 

došlo ještě před účinností novely obč. zák. zákonem č. 47/2004 Sb., tj. před 1.5.2004, která do ustanovení § 444 vložila nový 

odstavec 3 o jednorázovém odškodnění v případě usmrcení. Pro navýšení náhrad nad paušální jednorázové částky zakotvené v 
ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. cestou ustanovení § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. je místo v případech mimořádných, tj. v případech 

mimořádné závažnosti vzniklé nemajetkové újmy či při mimořádných okolnostech, za nichž k porušení práva došlo. 

 
nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 16/04 z 4. 5. 2005 

Tímto ustanovením (§ 444 odst. 3 obč. zák.) zákonodárce upravil způsob a rozsah náhrady za tento druh imateriální škody. Tato 
úprava nedává svojí jednoznačností žádný prostor pro odlišný výklad. Je však natolik paušální, že ji nelze považovat za 

vyčerpávající řešení daného problému. Proto nevylučuje, pokud  jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou 

újmu na osobnostních právech, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti.  
 

 
4 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 154/2007 z 28. 6. 2007 

Nelze dovodit, že uplatnění nároků z titulu práva na ochranu osobnosti supluje, resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady škody; 

jedná se o zcela svébytné a samostatné nároky podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou poskytuje občanský zákoník. 

 
5 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2365/2008 z 30.11.2010 
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náhradu umožňující zajištění těchto úkonů nelze v rámci nároků na 

náhradu škody uplatňovat, pokud dotčené úkony nelze subsumovat pod 

náklady léčení.  Ústavní soud České republiky však za určitých podmínek 

(dlouhodobá výrazná nesoběstačnost poškozeného) tento nárok akceptuje
6
. 

Již z výše uvedeného stručného nastínění problematiky náhrady škody na 

zdraví je zřejmé, že v dosavadním novodobém vývoji právní úpravy lze 

vysledovat jak pozitivní změny, tak i změny spíše negativní. Současný stav 

právní regulace v této oblasti však i přes řadu dílčích novelizací nepovažuji 

za konečný a uspokojivý. Výrazné zkvalitnění, především z hlediska 

posílení postavení poškozených či pozůstalých, přináší až nový občanský 

zákoník, jehož ucelené posouzení (jakož i další návrhy de lege ferenda) 

obsahuje závěrečná část této práce. Za negativní však pokládám přílišný 

důraz na změnu terminologie oproti dosavadní právní úpravě, když zákon 

opouští pojmy používané desítky let i tam, kde to není nezbytné (např. 

z důvodu zavedení zcela nového institutu). Toto lze demonstrovat např. i 

na samotném pojmu odpovědnosti za škodou, která bude nahrazena 

povinností k náhradě škody, resp. nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 

nebo usmrcení. Domnívám se, že toto může vést ke zhoršení 

srozumitelnosti úpravy pro běžné uživatele práva. 

 

                                                                                                                                                
Ustanovení § 449 odst. 1 obč. zák.  zakládá nárok na náhradu nákladů léčení, jejichž účelem je obnovení zdraví nebo alespoň 

zlepšení zdravotního stavu poškozeného po úrazu, nikoliv nákladů, byť skutečně vynaložených, na zajištěn í pomoci při životních 
úkonech poškozeného či zajištění chodu jeho domácnosti, které poškozený vzhledem k trvalým následkům poškození zdraví 

nemůže sám vykonávat (srov. např. rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2456/2008). Úkony, které pro poškozeného vykonává ji ná 

osoba, jsou tedy podřaditelné pod § 449 obč. zák., jen jde-li o náklady spojené s léčením poškozeného. 
 

6 Nález Ústavního soudu České republiky sp.zn. IV.ÚS 444/11 z  5. 12. 2012  
Jestliže ani po podstoupení léčby poškozený nedosáhne soběstačnosti v péči o svou osobu a domácnost, je nucen vyhledat pomoc 

třetích osob, ať už z kruhu rodinného, mezi přáteli či profesionálního pečovatele. Dlouhodobě však nelze zcela spoléhat a využívat 

rodinné a přátelské solidarity, při níž jsou osoby blízké zatíženy bezplatnou péčí o postiženého, vymyká-li se rozsah péče míře 

únosné pro běžnou lidskou a rodinnou solidaritu. I v souvislosti s péčí o poškozeného vzniká určitá škoda, která se u osob blízkých 

může projevovat omezenými možnostmi pracovního uplatnění, sníženým výdělkem, zmenšením časového prostoru pro odpočinek a 

rekreaci či vyšší psychickou a fyzickou únavou. Není přípustné, aby bylo výlučně na obětavé okolí přenášeno břemeno důsledků 
poškození zdraví postiženého v neúměrné míře, a škůdce tak byl osvobozen od jakékoli zátěže. Je věcí poškozeného, jaký způsob 

zajištění péče o svou osobu zvolí, zda je pro něj přijatelnější péče osoby blízké či dá přednost profesionálnímu ošetřovateli, a proto 

mu nelze odmítat přiznání renty s odůvodněním, že postiženému díky obětavosti okolí na ni nevzniká nárok, zatímco kdyby obětavé 
okolí neměl a byl nucen si hradit péči profesionální pečovatelské služby, nárok na rentu by mu vznikl.  
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3. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI 

ZA ŠKODU NA ZDRAVÍ V OBČANSKÉM PRÁVU  
 

2.1. Pojem odpovědnosti za škodu na zdraví 

Odpovědnost za škodu (či povinnost k náhradě škody) lze obecně definovat 

jako soubor právních povinností (a jim odpovídacích práv), které vznikají 

v důsledku předcházejícího porušení právní povinnosti, popř. v důsledku 

vzniku škody vyvolané zákonem kvalifikovanou událostí. O odpovědnost 

za škodu na zdraví se jedná tehdy, pokud utrpěná újma spočívá 

v poškození zdraví či úmrtí člověka. Právní povinnosti plynoucí 

z odpovědnostních právních vztahů směřují k odstranění způsobených 

negativních následků nebo k poskytnutí zadostiučinění za nemajetkovou 

újmu. Náhrada škody je vždy poskytována ve formě peněžité kompenzace, 

neboť náhrada škody uvedením v předešlý stav není ze strany škůdce 

možná. Odpovědnost za škodu chápeme především jako povinnost osoby, 

která za škodu odpovídá, nahradit vzniklou majetkovou újmu. 

Nemajetková újma se dle dosavadní úpravy v rámci odpovědnosti za škodu 

zpravidla nehradí s výjimkou nároku na náhradu za vytrpěné bolesti či 

ztížení společenského uplatnění a nároku na jednorázové odškodnění 

pozůstalých. V souvislosti se škodou na zdraví mohou vznikat i nároky 

plynoucí z porušení práva na ochranu osobnosti, neboť nedílnou součástí 

lidské osobnosti je i zdraví či život člověka. S ohledem na systematické 

zařazení příslušných ustanovení v občanském zákoníku (§ 11 a násl.) je 

však zřejmé, že nároky vyplývající z porušení osobnostních práv mezi 

nároky na náhradu škody nenáleží.  

 

Odpovědnost za škodu na zdraví lze vymezit i pomocí jednotlivých nároků, 

jež vznikají poškozenému či jiné oprávněné osobě. Současná 

občanskoprávní úprava vychází z principu taxativního výčtu těchto 
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nároků
7
. Lze tedy konstatovat, že pokud určitý konkrétní nárok na náhradu 

škody platná právní úprava nedefinuje jako nárok na náhradu škody na 

zdraví, jedná se o nárok na náhradu škody jiného druhu, zejména o nárok 

na náhradu skutečné škody ve smyslu ustanovení § 440 odst. 1 občanského 

zákoníku. Uvedený aspekt vymezení škody na zdraví považuji za velmi 

významný, neboť tato na první pohled ryze teoretická otázka (pomineme-li 

např. rozdílné posuzování promlčení, jež je specifické pro nároky na 

náhradu škody zdraví) přináší velmi konkrétní a někdy i tíživé praktické 

důsledky např. z důvodu provázání odpovědnosti za škodu s pojištěním. Za 

nejzávažnější v tomto směru pokládám základní zákonné vymezení 

rozsahu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podle § 6 odst. 2 zákona 

č. 168/1999 Sb., podle něhož se z uvedeného pojištění hradí škoda na 

zdraví. Při velmi omezeném výčtu rozsahu pojištění uvedeného v tomto 

ustanovení docházíme k závěru, že celá řada možných nároků souvisejících 

se škodou na zdraví do rámce pojištění nespadá, a to právě z toho důvodu, 

že platné právo konkrétní nárok nekvalifikuje jako nárok na náhradu škody 

na zdraví
8
. V této souvislosti lze upozornit např. na to, že nároky veřejných 

zdravotních pojišťoven ve smyslu ustanovení § 55 zákona č. 48/1997 Sb. 

(jež nenáleží mezi nároky na náhradu škody na zdraví), tvoří povinnou 

součást pojistného krytí až od 1. června 2008. Další velmi spornou oblast 

                                                 
7 str. 348 -  Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Kanda A., Kopáč L., Mikeš J., Salač J. , Občanské právo hmotné. 
První vydání. Svazek II. CODEX Praha 1995 

 
8 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 3521/2006 z 11.12.2008  
Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má zásadně pokrývat co nejširší okruh újem, které 

vzniknou v souvislosti s dopravními nehodami, aby jednak poškozenému byla poskytnuta možnost dosáhnout odškodnění, jednak 

aby i provozovatel vozidla mohl využít dobrodiní pojištění odpovědnosti za škodu vyvolanou relativně nebezpečnou činností,  jíž 
je provoz silničního motorového vozidla. Na druhé straně však nejde o pojištění absolutní či všezahrnující, čemuž odpovídá 

pozitivní taxativní vymezení nároků, které jsou touto formou pojištěny; to je doplněno vymezením negativním v ustanovení § 7,  

které naopak výslovně vyjmenovává případy, na které se pojištění nevztahuje.  
 

V řízení bylo zjištěno, že žalobkyně vynaložila uplatňovanou částku na zajištění náhradní pracovní síly tím, že uzavřela se Š . V. 

smlouvu o zastoupení M. K., nacházejícího se v pracovní neschopnosti v důsledku zranění utrpěného při dopravní nehodě 
zaviněné zaměstnancem osoby se smluvním pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a po dobu tohoto 

zastupování mu vyplácela smluvní odměnu. Žalobkyně se tedy domáhá, aby žalovaná (pojistitel) nahradila finanční prostředky, 

které touto cestou vynaložila.  
 

Na tomto skutkovém základě odvolací soud správně charakterizoval uplatněný nárok jako nárok na náhradu skutečné škody, 

vzniklé vynaložením zvýšených nákladů na zajištění provozu právnické osoby osobou, která zastupovala jednatele společnosti po 
dobu pracovní neschopnosti. Není pochyb o tom, že na straně dovolatelky nešlo o škodu na zdraví ani na věci, a to ani v širší m 

slova smyslu, jak dovozuje v dovolání, ani o ušlý zisk, nýbrž o specifický nárok, na který zákon o pojištění odpovědnosti 

nepamatuje, resp. nepočítá s tím, že by jej v případě jeho vzniku hradila pojišťovna přímo poškozenému.  
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představují majetkové újmy, které mohou vznikat jako další důsledek 

škody na zdraví (např. zvýšené náklady zaměstnavatele poškozeného 

vynaložené na zajištění adekvátní náhrady za práce neschopného 

zaměstnance, popř. ušlý zisk tohoto zaměstnavatele; smluvní pokuty a jiné 

sankce uplatněné třetí osobou v důsledku nesplnění závazků během 

pracovní neschopnosti osoby poškozené na zdraví). Domnívám se, že 

uvedené druhy škod lze v důsledku zákonné definice nároků na náhradu 

škody považovat pouze za skutečnou škodu (popř. za ušlý zisk) a nikoli za 

škodu na zdraví, a to se všemi důsledky z toho plynoucími včetně 

neexistence možnosti domáhat se nároku na plnění z pojištění v těch 

případech, kde je plnění z pojištění podmíněno existencí nároku na náhradu 

škody na zdraví. Klíčovým předpokladem posouzení oprávněnosti (resp. 

existence) posledně uvedených nároků na náhradu škody je však precizní 

vymezení příčinné souvislosti jako předpokladu odpovědnosti za  škodu. 

Odůvodnění již citovaného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky 

sp.zn. 25 Cdo 3521/2006 z 11.12.2008 sice naznačuje, že by bylo možné 

uvažovat např. o tom, že právnické osobě lze způsobit škodu (byť ne škodu 

na zdraví) tím, že dojde ke zranění jejího zaměstnance či jednatele. Podle 

mého názoru však nelze přehlížet fakt, že si každý právní subjekt (zejména 

zaměstnavatel) musí být vědom toho, že nikdy nelze předem vyloučit 

možnost pracovní neschopnosti zaměstnance či jednatele. Z existence 

povinnosti předcházet vzniku škod pak lze dle mého názoru dovodit 

povinnost zajistit alespoň základní zastupitelnost osob, které jsou pro daný 

subjekt činné. Případné nezabezpečení zastupitelnosti by bylo možné 

hodnotit jako důvod pro uplatnění spoluviny poškozeného či dokonce jeho 

výlučné odpovědnosti. 

 

Účelem institutu náhrady škody v občanském právu není jen dosažení 

úplné náhrady způsobené škody, ale rovněž preventivní působení na 

společnost s cílem předcházet vzniku škod. Konkrétním projevem tohoto 
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rysu v platné právní úpravě občanského zákoníku jsou ustanovení hlavy 

první části šesté (§§ 415 až 419) týkající se předcházení vzniku škod. 

Aktuální právní úprava však podle mého názoru preferuje reparační funkci, 

neboť pomíjí některé instituty, které by mohly významně podpořit 

prevenční či sankční prvky náhrady škody. Jedná se zejména o zakotvení 

náhrad přesahujících skutečně způsobené škody ve formě tzv. punitive 

damages tak, jak je obsažena např. v návrhu nového občanského zákoníku. 

Domnívám se nicméně, že preventivní funkci v dostatečné míře plní 

trestněprávní úprava, popř. úprava správního práva, a není tedy potřebné 

vytvářet další právní možnosti pro postižení škůdce, zvláště pokud by toto 

mělo vést k obohacení poškozeného nad rámec skutečně způsobených škod 

na zdraví.       

 

2.2.  Právní úprava odpovědnosti za škodu na zdraví 

Platná právní úprava odpovědnosti za škodu na zdraví v oblasti práva 

občanského je kodifikována především v občanském zákoníku (zákon č. 

40/1964 Sb.) a v prováděcích právních předpisech (vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí 

občanský zákoník). V určitém rozsahu je přípustné i použití 

pracovněprávních předpisů (srov. např. § 3 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.). 

Značná podobnost právní úpravy náhrady škody na zdraví v občanském a 

pracovním právu dále přináší širokou možnost využití soudní judikatury 

z pracovněprávní oblasti pro výklad obdobné úpravy občanského práva. 

Z hlediska praktického využití pracovněprávní úpravy náhrady škody na 

zdraví a z hlediska posílení právního postavení poškozeného nelze 

opomenout již dříve zmíněný fakt, že existence nároku na náhradu škody 

dle občanského zákoníku nevylučuje možnost volby právního řádu na 

straně poškozeného a tedy uplatnění nároků na náhradu škody na zdraví dle 

pracovního práva. Správnost tohoto výkladu potvrzuje např. již dříve 
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citovaný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 

1906/2004 z 8.12.2005. Pro úplnost je nutné upozornit, že se jedná pouze o 

možnost výběru právního režimu uplatňovaných nároků a není tedy možné 

požadovat úhradu téhož nároku dvakrát, jednou v rámci občanského práva, 

podruhé v oblasti pracovněprávní. Zcela zásadní legislativní změnu 

představuje nový občanský zákoník, schválený jako zákon č. 89/2012 Sb. 

Tato právní úprava bude v zásadě dopadat na škody (případně nemajetkové 

újmy) způsobné protiprávním jednáním, k němuž došlo v době účinnosti 

nového zákona (srovnej § 3079 NOZ). Rozhodující tedy nebude okamžik 

vzniku škody (nemajetkové újmy), nýbrž doba, kdy nastala příčina. 

Domnívám se, že analogicky bude nutné posuzovat i případy, kdy 

povinnost k náhradě bude založena jinou právně významnou skutečnosti 

(např. provoz dopravního prostředku).  

 

Občanské právo není izolovaným právním systémem, ale součástí právního 

řádu jako celku. Za velmi významné proto považuji i další právní předpisy 

přímo ovlivňující např. výši nároku na náhradu škody (úprava výše 

invalidních, sirotčích a vdovských důchodů, úprava dávek na sociální 

služby), uspokojení nároku na náhradu škody (možnost jednorázového 

odškodnění budoucích nároků poškozeného podle zákona o pojistné 

smlouvě) nebo faktickou možnost využití postupů předvídaných 

občanským právem. Posledně uvedenou skupinu právních předpisů 

představuje např. režim zdanění jednorázového odškodnění budoucích 

nároků poškozeného daní z příjmů ve srovnání se zdaněním průběžně 

vyplácených této náhrady, kde mohou vznikat významné rozdíly ve výši 

daně hrazené poškozeným. Případnými změnami právní úpravy daně 

z příjmu fyzických osob však může být výrazně dotčena i výše nároku na 

náhradu škody, neboť změna daňových předpisů ve spojení s opožděnou 

úhradou náhrady za ztrátu na výdělku může vyvolat vznik další škody, 

která je způsobena porušením povinnosti uhradit včas původní nárok na 
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náhradu škody
9
. Při posuzování právní regulace odpovědnosti za škodu na 

zdraví tedy nelze pomíjet ani právní předpisy, které s odškodňováním 

souvisí jen zprostředkovaně, tj. tak že z nich vyplývají okolnosti důležité 

zejména pro určení reálné výše jednotlivých nároků.   

 

V rámci hodnocení regulace náhrady škody nemohu opomenout ani 

procesní aspekty spojené s uplatňováním nároků na náhradu škody, tedy 

právní úpravu občanského soudního řízení (zákon č. 99/1963 Sb., 

v platném znění), v níž se stále výraznější měrou projevují instituty 

směřující ke zrychlení soudního řízení. Jedná se zejména o institut tzv. 

koncentrace řízení. Podstatou tohoto institutu je omezení možnosti 

uplatňovat nová skutková tvrzení a předkládat důkazní návrhy. Podle 

současného stavu účinného od 1.7.2009 lze toto v zásadě činit do konce 

prvního jednání ve věci samé nebo do skončení eventuelního přípravného 

jednání (byť s řadou výjimek). Domnívám se, že tato úprava (ač je 

v obecné rovině nepochybně prospěšná) není pro oblast náhrady škody 

optimální, neboť tato řízení jsou často po skutkové i právní stránce velmi 

složitá a na počátku sporu nemohou účastníci řízení přesně odhadnout, jaká 

skutková tvrzení či důkazní návrhy by měli použít. Považuji tedy za 

vhodné, aby pro účely řízení o náhradu škody bylo použití těchto striktních 

pravidel vyloučeno. Podrobnější rozbor procesních aspektů však již 

překračuje rámec této rigorózní práce. 

                                                 
9 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 2023/2004 z 14.6.2005 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák. práce je svojí povahou - z hlediska 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „zákona“) - příjmem ze závislé činnosti, 
se kterým je třeba počítat při zjišťování základu daně, tj. částky, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za 

které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení (srov. § 5 odst. 1 zákona). S ohledem na progresivní sazbu daně z příjmů (srov. § 16 odst. 1 zákona) v 
závislosti na výši základu daně, může být následkem porušení právní povinnosti zaměstnavatele podle ustanovení § 205b odst. 3 zák. 

práce platit zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně také skutečnost, že zaměstnanec (poplatník) zaplatí 

na dani z příjmu ze zvýšeného základu daně vyšší částku, než by jinak - nebýt porušení této povinnosti - zaplatil, kdyby příjmy 
plynoucí zaměstnanci (poplatníkovi) z náhrady za ztrátu na výdělku byly pro účely zjištění základu daně zohledňovány v tom 

kalendářním roce (zdaňovacím období), za který náležely; tato újma, která zaměstnanci vznikla proto, že mu zaměstnavatel vyplatil 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jednorázově za delší časové období a zaměstnanec z tohoto důvodu 
zaplatil vyšší daň z příjmů fyzických osob, představuje skutečnou škodu. Uvedené vztaženo na posuzovanou věc znamená, že vznikl-

li rozdíl mezi výší daně z příjmu, kterou žalobce zaplatil (byl povinen zaplatit) z daňového základu zjištěného s přihlédnutím k 

jednorázovému příjmu vyplacenému dne 11.10.2001 na straně jedné a na druhé straně celkovou výší daně, kterou by býval (v součtu) 
povinen zaplatit ze základů daně zjišťovaných postupně za kalendářní roky 1996 až 2001, v nichž by příjmy z náhrady za ztrátu  na 

výdělku za období od 22.4.1996 do 31.8.2001 byly zohledněny v tom zdaňovacím období, za které náhrada příslušela, jedná se o 

skutečnou škodu, kterou je žalovaný povinen uhradit. 
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2.3. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

Současná právní úprava odděluje otázku samotné existence odpovědnosti 

za škodu, resp. způsobu jejího vzniku a otázku vymezení jednotlivých 

nároků na náhradu škody, resp. jejich výše. Rozsah náhrady škody na 

zdraví tedy v zásadě neovlivňuje to, zda ke škodě na zdraví došlo 

nezaviněně, či v důsledku nedbalostního nebo úmyslného jednání, zda 

škodě předcházelo porušení právní povinnosti či nikoli. Toto je dle mého 

názoru dalším dokladem toho, že současná úprava preferuje reparační 

funkci náhrady škody a jejím cílem není penalizace toho, kdo škodu 

způsobil. Domnívám se, že úlohou občanskoprávní úpravy náhrady škody 

na zdraví by mělo i nadále zůstat poskytnutí náhrady za škodu, která byla 

skutečně způsobena. Aktuální právní úpravu tedy v tomto směru vnímám 

pozitivně, neboť zohlednění okolností vzniku škody, zejména stran 

zavinění, je možné provést v trestním řízení, popř. v řízení správním. Tyto 

okolnosti se projeví v právní kvalifikaci případného trestného činu a ve 

výroku a druhu a výši trestu.  Výjimku z výše uvedené zásady představuje 

tzv. moderační právo soudu upravené v § 450 OZ (tj. právo přiměřeně 

snížit náhradu škody, nejde-li o škodu způsobenou úmyslně). Zde považuji 

za nezbytné poukázat na fakt, že se jedná výlučně o možnost snížení 

náhrady. Opačný postup, tedy zvýšení náhrady např. u škody způsobené 

úmyslně, platné právo nepřipouští. Dále mohu zmínit ustanovení § 447 

odst. 2 OZ omezující rozsah náhrady za ztrátu na výdělku maximální 

hranici dle pracovněprávních předpisů (které je však v současnosti 

prakticky neaplikovatelné, neboť pracovněprávní předpisy žádnou 

maximální hranici náhrady neurčují) a umožňující překročení tohoto limitu 

u škod, jež byly způsobeny hrubou nedbalostí. Rovněž nároky veřejných 

zdravotních pojišťoven na základě § 55 zákona č. 48/1997 Sb. jsou 

podmíněné zaviněným protiprávním jednání škůdce. Obdobně je 

regulována i oblast nemocenského pojištění, kde možnost vymáhání 

náhrady za vyplacenou dávku vyplývá z ustanovení § 126 zákona č. 
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187/2006 Sb., v platném znění. Náhradu za vyplacenou dávku lze 

uplatňovat po té osobě, která způsobila svým zaviněným protiprávním 

jednáním skutečnosti rozhodným pro vznik nároku na dávku. Ve srovnání 

s právní úpravou nároku veřejných zdravotních pojišťoven je vznik nároku 

podmíněn zjištěním zaviněného protiprávního jednání soudem nebo 

správním úřadem. Za paradoxní považuji v této souvislosti to, že obdobné 

právo není přiznáno zaměstnavateli, který podle nové právní úpravy 

poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy na počátku pracovní neschopnosti. 

V absenci této úpravy spatřuji neodůvodněné znevýhodnění 

zaměstnavatelských subjektů. S ohledem na krátkou dobu účinnosti nové 

právní úpravy (a neexistenci adekvátní judikatury) zatím nelze jednoznačně 

určit, zda se zaměstnavatelé budou moci úspěšně domáhat náhrady škody 

na základě obecných skutkových podstat občanského zákoníku. Případná 

aplikace těchto obecných ustanovení by však mohla vyústit i v závěr, že 

předpokladem odpovědnosti za škodu v těchto případech není ani zavinění, 

čímž by naopak byly zaměstnavatelé zvýhodněni ve srovnání se státem. 

Upřesnění právní úpravy v této oblasti proto považuji za nezbytné.      

 

Obecným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je současné splnění 

následujících podmínek:  

1/porušení právní povinnosti nebo zákonem kvalifikovaná událost 

2/vznik škody 

3/příčinná souvislost mezi 1/ a 2/ 

4/ v některých případech zavinění  

 

2.3.1.  Porušení právní povinnosti  

Porušení právní povinnosti zakotvená v ust. § 420 OZ je nejčastější 

příčinou vzniku nároků na náhradu škody. Zároveň je však nutné upozornit 

na to, že současná právní úprava nevylučuje, aby poškozený uplatňoval 

nárok na náhradu škody na základě různých skutkových podstat současně. 
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Lze se tedy domáhat náhrady jak z důvodu porušení právní povinnosti, tak 

i z titulu jiné skutkové podstaty, kde je podmínkou existence nároku 

zákonem kvalifikovaná událost (např. provoz vozidla)
10

. Uplatnění nároku 

na náhradu škody může za těchto okolností poškozenému usnadnit unesení 

důkazního břemene a zvýšit i jeho šance na reálné dosažení požadované 

náhrady, zejména pokud uplatněné nároky směřují vůči rozdílným 

subjektům, jež ve smyslu ustanovení § 438 OZ odpovídají za škodu 

solidárně.  

 

Porušením právní povinnosti se rozumí rozpor jednání fyzické nebo 

právnické osoby s jednáním, k němuž je v daném případě povinna. 

Dosavadní občanské právo (na rozdíl od nového občanského zákoníku) 

vychází z konceptu tzv. jednotného civilního deliktu. Povinnost tak může 

být stanovena buď právním předpisem (např. řidič, který při předjíždění 

vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy - § 

17 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích), anebo může vyplývat ze smlouvy. Zde lze připomenout, že 

dle ustálené rozhodovací praxe soudů může porušení smluvního závazku 

představovat i porušení právní povinnosti i vůči subjektům, které nejsou 

účastníky daného smluvního vztahu
11

. Nový občanský zákoník pak tuto 

variantu vzniku povinnosti k náhradě škody (nemajetkové újmy) výslovně 

upravuje (srovnej § 2913 odst. 1 NOZ). Porušení právní povinnosti může 

spočívat v aktivním jednání anebo v opomenutí jednání, k němuž byla 

v konkrétním případě odpovědná osoba povinna (např. opomenutí 

                                                 
10 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2871/2007 z 13. 8. 2008  

Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho provozem (§ 427 a násl. obč. zák.) přitom nevylučuje (souběžnou) 

odpovědnost řidiče vozidla za škodu způsobenou při téže škodní události porušením právní povinnosti podle § 420 odst. 1 obč. zák. 

Odpovědnost řidiče podle § 420 odst. 1 obč. zák. nepřichází v úvahu jen v případě, že v okamžiku škodné události řídil (byť v 
opilosti) v souvislosti s plněním pracovních povinností vozidlo provozované jeho zaměstnavatelem, neboť podle § 420 odst. 2 obč. 

zák. v takovém případě za škodu odpovídá zaměstnavatel a řidič vozidla není pasivně legitimován ani vůči pojistitelem uplatněnému 

postihovému nároku (srov. 32 Odo 1397/2005, 25 Cdo 1957/2006). 
 
11 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1417/2006  z 29.7.2008 

Ostatně již dříve soudní praxe dovodila, že porušení smluvní povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k poškozenému, 
který není účastníkem smlouvy (srov. rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Odo 379/2001, publikovaný ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek pod R 56/2004).  
 



16 

  

 

 

 

povinnosti řidiče, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, dávat 

znamení o změně směru jízdy).  

 

Jednáním právnické osoby nebo fyzické osoby je i jednání osob, které 

právnická nebo fyzická osoba při své činnosti použila, tj. zejména jejich 

zaměstnanců (§ 420 odst. 2 občanského zákoníku). Takovouto osobou však 

může být i další subjekt (zpravidla podnikatelský) v pozici tzv. 

poddodavatele
12

. Stran nového občanského zákoníku je nutné upozornit na 

ust. § 2914, kde se nově vylučuje povinnost k náhradě škody (nemajetkové 

újmy) na straně toho, kdo použil poddodavatele. Za určitých podmínek 

(nepečlivý výběr, nedostatečný dohled) může být založen pouze jeho 

ručitelský závazek. Výše uvedená pravidla lze použít pouze tehdy, pokud 

jednající osoba nevybočila z rámce činnosti, k níž byla použita. V opačném 

případě by došlo k tzv. excesu a byla dána pouze přímá odpovědnost 

osoby, která byla použita
13

.  

 

Pro případ, že nebude možné určit žádnou speciální povinnost, která byla 

v souvislosti se vznikem škody porušena, je zakotvena obecná povinnost 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí (§ 415 OZ)
14

. Podle rozhodovací praxe soudů 

                                                 
12 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 3125/2005 z 27.9.2006 

Odpovědnost právnické či fyzické osoby (podnikatele) za škodu podle ustanovení § 420 odst. 2 občanského zákoníku se uplatní 

nejen v případech, kdy škoda byla způsobena jejich zaměstnanci, ale i tehdy, byla-li způsobena jinými osobami, které 
podnikatelský subjekt použil ke své činnosti. Není proto podmínkou, aby ten, kdo škodu způsobil (škůdce) byl v přímém právním  

(smluvním) vztahu vůči podnikateli, nýbrž je rozhodující, zda škodu způsobil při činnosti, která je konána pro fyzickou či 

právnickou osobu podnikatele a která spadá do působnosti této osoby. Do rámce činnosti právnické (fyzické) osoby spadá totiž 
nejen výkon zaměstnání v pracovním poměru, ale i taková další činnost, která nepostrádá místní (prostorový), časový a věcný 

(vnitřní, účelový) vztah k činnosti této osoby. O exces se jedná, jestliže škoda byla způsobena při takové činnosti, jíž škůdce 

sledoval vlastní zájmy či potřeby, popř. zájmy jiných osob. Při splnění předpokladů odpovědnosti právnické či fyzické osoby se 
jedná o její výlučnou odpovědnost vůči poškozenému. 

 
13 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2269/2006 z 25. 9. 2007  
V tomto případě jde jednoznačně o tzv. exces ve smyslu § 420 odst. 2 obč. zák., kdy zaměstnanec autoškoly tím, že při jízdě 

služebním vozem převážel svou přítelkyni, sledoval uspokojování svých vlastních zájmů, popř. zájmů jiných osob. Tím neplnil 

pracovní úkoly, za tím účelem mu automobil nebyl svěřen, k jeho pracovním úkolům nenáležela přeprava jeho přítelkyně a tato 
jeho činnost nespadala do rámce úkolů autoškoly ani s činností autoškoly nesouvisela, a to bez ohledu na okolnost, zda žalovaný 

měl povoleno či zakázáno vozit kromě žáků cizí osoby ve cvičném voze. 

 
14 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25.2.2003 sp.zn. 25 Cdo 618/2001  

Prevenční povinnost ve smyslu § 415 obč. zák. znamená, že každý je povinen zachovávat vždy takový stupeň bedlivosti 

(pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který - objektivně 
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může porušení povinnosti předcházet hrozícím škodám spočívat např. 

v nedodržení pravidel sportovní hry spočívající v použití zakázaného 

způsobu hry, nebo zanedbání potřebného dohledu chovatele nad 

zvířectvem, které následně způsobí škodu
15

. Porušením prevenční 

povinnosti může být např. zanedbání péče o to, aby v ubytovacím zařízení 

byla provedena opatření zamezující nebo snižující možnost pádu 

ubytovaných osob z horního lůžka v ložnicích vybavených lůžky 

umístěnými nad sebou (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 28.4.1984 sp. 

zn. 6 Cz 7/84). Další příklad porušení prevenční povinnosti (a rovněž i 

spoluzavinění poškozeného) byl posuzován např. rozsudkem Nejvyššího 

soudu České republiky z 29.7.2004, sp.zn. 25 Cdo 1106/2003
16

.  

                                                                                                                                                
posuzováno - je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, zdraví či majetku; uvedené 

ustanovení mu však neukládá povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody.  

 
15 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 4.6.2008 sp.zn. 25 Cdo 2432/2008  

V konkrétní situaci posuzovaného případu s přihlédnutím ke všem v řízení zjištěným okolnostem se dalo objektivně předpokládat  

nebezpečí vzniku škody při možném kontaktu psa s dětmi hrajícími si v blízkém okolí, jejichž pohyb nelze dopředu předv ídat. 
Pes žalovaného sice ležel na dece v jeho bezprostřední blízkosti a byl plně pod jeho kontrolou, avšak nelze přehlédnout, že s e 

žalovaný vypravil se psem na veřejné místo, využívané za teplých dnů jako pláž, kde se nacházelo za příznivého počasí velké  
množství lidí, což ve svém důsledku klade vyšší nároky na splnění prevenční povinnosti žalovaného, který na takovém místě 

musí dbát zvýšené opatrnosti a obezřetnosti. Z tohoto důvodu je také nutné dovodit povinnost žalovaného zabránit možnému 

kontaktu jeho psa s další osobou na takto frekventovaném místě. Samotná skutečnost, že pes bez náhubku a vodítka ležel na dece 
se svým pánem, evidentně nebyla dostatečným opatřením k zabránění vzniku škody na zdraví dítěte při kontaktu se psem. S 

ohledem na okolnosti vzniku škody na zdraví žalobkyně nelze příčinu jejího zranění označit za náhodu, k jejímuž naplnění sám 

žalovaný nepřispěl. Není proto správný závěr odvolacího soudu (i soudu prvního stupně), že žalovaný svým jednáním (ani 
opomenutím) vůbec neporušil § 415 občanského zákoníku, a že tak nebyly naplněny předpoklady jeho odpovědnosti za škodu 

podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku. S odvolacím soudem se lze ztotožnit potud, že matka poškozené spoluzpůsobila 

vzniklou škodu, neboť zanedbala řádný dohled nad dcerou, a že příčiny vzniku škody na zdraví žalobkyně v podstatné míře 
spočívají v chování poškozené a její matky.  

 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.4.2004 sp.zn. 25 Cdo 972/2003  
Forma prevenčního opatření směřujícího k tomu, aby chovatel měl náležitý dozor nad svým psem, záleží jen na chovateli, když 

žádný právní předpis neurčuje, jak má být pes zajištěn (uvázán, umístěn v boudě, v oplocení atd.), a ani neurčuje, jaká má bý t 

síla drátěného pletiva, kterým má být kotec psa tohoto kterého plemene, stáří a velikosti obehnán, vybudován a proti úniku 
zvířete zabezpečen. Je tudíž na chovateli, aby učinil vše pro to, aby vzniku škody zabránil, a z tohoto hlediska není proto 

rozhodující, jakým způsobem je kotec vybudován, nýbrž to, zda z něj pes unikne či neunikne a následně způsobí, či nezpůsobí 

třetí osobě škodu.  
 
16 Poškozený se domáhal náhrady za poškození zdraví, k němuž došlo v době jeho nezletilosti vznikla při úrazu dne 12. 7. 1999 

na letním táboře. Nárok byl uplatněn proti provozovateli letního tábora. K úrazu došlo tak, že při účasti na organizovaném 
programu - fotbalovém zápase - se poškozený zavěsil na kovovou fotbalovou branku, která nebyla pevně spojena se zemí. 

Branka se vahou jeho těla převrhla a spadla mu na obličejovou část hlavy, v důsledku čehož došlo ke krvácení do mozku, 

pohmoždění mozku, zlomenině spodiny lebeční, tříštivé zlomenině kosti čelní, zlomenině levé očnice, kosti nosní, horní čelist i s 
posunutím a erozi rohovky levého oka. Odpovědnost organizátora dětského tábora plyne z toho, že neučinil žádná konkrétní 

faktická opatření směřující k zabránění pádu branky pro případ, že nezletilé děti neuposlechnou pokynu „nehoupat se na brance“. 

Bylo zjištěno, že děti na táboře byly opakovaně upozorňovány na to, že se nemají na fotbalových brankách houpat. Ohledně 
použitých fotbalových branek bylo zjištěno, že se jednalo o fotbalové branky ve zcela nevyhovujícím stavu pro sportovní 

činnost, neboť měly nerovnou konstrukci, byly zprohýbané, nedoléhaly pevně k zemi, nebyly ukotveny úchyt y k zemi a 

postrádaly též bezpečnostní štítek s textem o zákazu šplhání po rámu branky; taková branka neodpovídá platné technické normě 
(ČSN EN 748+ A1/94 0510). Soud dospěl k závěru, že k poškození zdraví tehdy nezletilého poškozeného došlo ze dvou příčin , 

přičemž první bylo porušení prevenční povinnosti organizátora tábora a druhou porušení prevenční povinnosti poškozeným. 

Pokud by bylo použito bezpečných branek a poškozený nerespektoval zákaz houpání, k úrazu by podle soudu nedošlo, stejně 
jako by k němu nedošlo, jestliže by poškozený pokyny organizátora tábora respektoval. Porušení prevenční povinnosti ze strany 

provozovatele tábora tedy bylo daleko závažnější, neboť s sebou nese podstatně závažnější riziko důsledků tohoto porušení (pád 

železné konstrukce se zavěšeným dítětem). Naopak porušení prevenční povinnosti ze strany tehdy nezletilého poškozeného je 
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O protiprávní jednání se nemůže jednat v případech, kdy právní řád určité 

jednání dovoluje nebo dokonce nařizuje. V takových případech hovoříme o 

tzv. okolnostech vylučujících protiprávnost jednání. Jde zejména o jednání 

v krajní nouzi, tedy o jednání, jehož cílem je odvrácení přímo hrozícího 

nebezpečí, které nebylo možné za daných okolností odvrátit jinak a 

způsobený následek, tj. vzniklá škoda, není zřejmě stejně závažný nebo 

ještě závažnější než ten, který hrozil. Jako příklad jednání v krajní nouzi 

lze uvést zničení věci (pokácení stromů, demolice dřevěných staveb) za 

účelem odvrácení dalšího šíření požáru. Výluka z odpovědnosti za škodu 

se však nevztahuje na toho, kdo stav krajní nouze vyvolal. Další okolností 

vylučující protiprávnost je jednání v nutné obraně, kterou lze 

charakterizovat jako jednání, jímž se odvrací hrozící nebo trvající útok, 

přičemž nutná obrana nesmí být zřejmě nepřiměřená povaze a 

nebezpečnosti útoku. Příkladem nutné obrany je obrana napadeného proti 

útoku při loupežném přepadení; pokud v rámci této obrany dojde 

k poranění útočníka, pak osoba, která se bránila, za způsobenou škodu 

neodpovídá. Mezi další okolnosti vylučující protiprávnost náleží např. 

souhlas poškozeného nebo oprávněné použití zbraně (§ 39 zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky). 

 

2.3.2. Zákonem kvalifikovaná událost 

Zákonem kvalifikovaná událost jako předpoklad odpovědnosti za škodu je 

událostí, která není závislá na tom, zda došlo k porušení právní povinnosti 

či nikoli, a není závislá ani na zavinění osoby, která za následnou škodu 

odpovídá. Se zákonem kvalifikovanou událostí se setkáme u případů tzv. 

objektivní odpovědnosti za škodu (např. odpovědnost za škodu způsobenou 

provozem dopravních prostředků dle § 427 OZ, odpovědnost za škodu 

                                                                                                                                                
méně závažné, protože riziko poškození na zdraví při porušení zákazu bylo daleko menší než riziko při instalování nebezpečné 
konstrukce. Z tohoto důvodu bylo posléze rozhodnuto o tom, že provozovatel tábora odpovídá za škodu na zdraví v rozsahu 75 

%.  
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způsobenou provozní činností dle § 420a OZ). Obecně je možné 

konstatovat, že tyto skutkové podstaty postihují oblasti lidské činnosti, 

které jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku škody.  

 

Jako příklad objektivní odpovědnosti založené na zákonem kvalifikované 

události lze uvést situaci, kdy pneumatikou jedoucího nákladního 

automobilu je vymrštěn kámen, který zraní chodce jdoucího po chodníku. 

V tomto případě nedošlo k porušení žádné právní povinnosti, ale 

odpovědnost za škodu vyplývá z § 427 OZ („Fyzické a právnické osoby 

provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou 

tohoto provozu. Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla“). 

Jiným příkladem může být usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. 

zn. 25 Cdo 22/2008 z 21. 8. 2008, kde bylo jako provozní činnost ve 

smyslu § 420a OZ kvalifikováno organizování vyjížděk na koních pro 

veřejnost
17

.  

 

Důvodem právě popsané zvláštní úpravy je skutečnost, že s provozováním 

určitých činností je spojeno značné nebezpečí vzniku škody. Právní řád 

v těchto případech poskytuje zvýšenou právní ochranu poškozeným tím 

způsobem, že jako podmínku vzniku povinnosti nahradit škodu stanoví 

pouze zákonem kvalifikovanou událost (např. provoz dopravního 

                                                 
17 Za škodu způsobenou provozní činností podle § 420a obč. zák. odpovídá poškozenému provozovatel takové činnosti, a to bez 

ohledu na zavinění, je-li škoda v příčinné souvislosti s provozní činností; jde tedy o objektivní odpovědnost umožňující širší a 
důslednější zabezpečení náhrady způsobené škody. Poškozený při uplatňování svého nároku nemusí dokazovat porušení 

konkrétní právní povinnosti na straně provozovatele, ale jen to, že škoda byla vyvolána zvláštní povahou provozní činnosti. 

Žalovaný se nemůže zprostit odpovědnosti (exkulpovat) tím, že prokáže, že škodu nezavinil; může se však úplně nebo částečně 
zprostit odpovědnosti (liberovat), pokud prokáže, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu 

(tento liberační důvod žalovaní netvrdili ani neprokazovali) nebo že škoda byla způsobena vlastním jednáním poškozeného. Jde 

přitom rovněž o objektivně posuzované jednání bez ohledu na zavinění, kde je důležité pouze to, zda a nakolik toto jednání vedlo 
ke vzniku škody. Provozovateli nelze ukládat povinnost z odpovědnosti za škodu vůbec či zčásti, jestliže si ji poškozený způs obil 

zcela či zčásti sám svým jednáním. Pokud je tedy jednání poškozeného jedinou příčinou vzniklé škody, škodu v plném rozsahu 

ponese sám poškozený. Pokud je ale jeho jednání jen jednou z příčin a další příčina spočívá v provozní činnosti provozovatele , 
nese poškozený škodu jen poměrně a částečně za ni odpovídá i provozovatel (srov. 25 Cdo 890/2000, 25 Cdo 1479/2002).  

 

Odvolací soud zde při řešení otázky, zda a v jakém rozsahu jsou dány důvody pro liberaci žalovaných (resp. vyloučení jejich 
odpovědnosti pro spoluzavinění poškozené), vyšel ze zjištění, že vznik škody si zčásti přivodila svým jednáním sama žalobkyně, 

neboť – při vědomí vlastní nezkušenosti – podstoupila riziko spočívající ve vyjížďce na koni do přírody, a současně že škodní 

událost nastala při rekreační vyjížďce, tj. činnosti provozované žalovanými. Na základě těchto zjištění odvolací soud dospěl k 
závěru, že jednání žalobkyně bylo příčinou vzniku škody teprve ve spojení s nepříznivým působením činnosti provozované 

žalovanými (tj. nepředvídatelným chováním koně), nikoli tedy příčinou jedinou (výlučnou), a proto žalovaní neodpovídají za 

škodu na zdraví žalobkyně zcela, ale pouze zčásti (v rozsahu jedné poloviny).  
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prostředku) a nikoli porušení právní povinnosti. Postavení poškozeného je 

v těchto případech zjednodušeno v tom, že při uplatňování nároku na 

náhradu škody nemusí prokazovat porušení právní povinnosti, ale pouze 

existenci zákonem kvalifikované události, kterou byla způsobena škoda. 

Odpovědná osoba se naopak nemůže zbavit odpovědnosti tím, že prokáže 

dodržení všech souvisejících právních povinností. 

 

V určitých případech zákon umožňuje tzv. liberaci, tedy zproštění 

odpovědnosti za škodu na základě zprošťovacích (liberačních) důvodů. 

Např. podle § 420a občanského zákoníku každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobí jinému provozní činností (provozováním průmyslového podniku 

apod.). Odpovědnosti za škodu se však zprostí, prokáže-li, že škoda byla 

způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu, tedy např. 

živelnou pohromou.  Konkrétní příklad nabízí např. již citované usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 22/2008 z 21. 8. 2008.  

V některých případech však zákon zakotvuje princip tzv. absolutní 

objektivní odpovědnosti za škodu. Odpovědnosti za škodu se zde nelze 

zprostit. Toto legislativní řešení zvolil zákonodárce v ust. § 421a OZ, které 

upravuje odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje či jiné věci použité ke splnění závazku. V oblasti 

odpovědnosti za škodu na zdraví nachází toto ustanovení časté využití při 

posuzování odpovědnosti za škody způsobené při poskytování 

zdravotnické péče
18

. Zde je však nutné zároveň poukázat na to, že 

odpovědnost provozovatele zdravotnického zařízení za škodu způsobenou 

                                                 
18 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 2046/2007 z 29.7.2009 
V průběhu laparoskopické operace jícnu došlo ke komplikacím, jež byly způsobeny tím, že při použití troakaru nedošlo ke skrytí 

nože, operatér ho zavedl hlouběji a nůž se skryl patrně až při vyndávání, kdy ustal tlak na něj. Operační nástroj užitý při 

laparoskopické operaci (troakar) je nástrojem na jedno použití a je konstruován tak, že při operativním úkonu, který se provádí 
prvně tzv. naslepo, je zaveden do dutiny břišní a nůž je v pracovní poloze vysunut, dokud překonává odpor; k jeho skrytí doch ází 

po proniknutí do dutiny břišní. Žalobce byl na svém zdraví poškozen  pořezáním v dutině břišní tímto operačním nástrojem, pro 

nějž je charakteristická jeho konstrukce a ostrost, a právě tyto jeho vlastnosti byly vyvolávajícím činitelem poškození jeho zdraví 
při operačním zákroku. Příčina vzniku škody na zdraví žalobce spočívá tedy v povaze tohoto přístroje, který při použití ke svému 

účelu je způsobilý vyvolat určitý škodný následek a v daném případě jej také způsobil. Okolnost, jež poranění způsobila a jež  má 

původ v povaze přístroje užitého při lékařském zákroku, spočívá tedy v jeho charakteristických vlastnostech. Z hlediska § 421a 
obč. zák. pak není významné, zda přístroj při jeho užití selhal či zda byl zcela funkční a nůž se automaticky neskryl z důvod u 

anatomických poměrů pacienta či jeho dispozice. 
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nesprávným lékařským postupem (tzv. postup non lege artis) se v souladu s 

ustálenou judikaturou posuzuje podle skutkové podstaty upravené v § 420 

OZ, tj. jako odpovědnost za škodu způsobenou porušením právní 

povinnosti
19

. Z hlediska rozsahu odpovědnosti za škodu je dále nutné si 

uvědomit, že ani existence odpovědnost za škodu způsobenou zákonem 

kvalifikovanou událostí nevylučuje uplatnění spoluviny na straně 

poškozeného. 

 

Právní úprava nového občanského zákoníku z velké části přebírá současné 

skutkové podstaty na základě dosavadních praktických zkušeností a dále 

zavádí nové zvláštní skutkové podstaty (škoda způsobená zvířetem, škoda 

způsobená věcí). Za velmi podstatné považuji omezení odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozní činností (§ 2924 NOZ), kdy je připuštěn 

liberační důvod spočívající v průkazu toho, že byla vynaložena veškerá 

péče, kterou lze rozumně požadovat. Pojetí předpokladů odpovědnosti za 

škodu dle dosavadního ust. § 420a OZ se blíží jen ust. § 2925 NOZ 

upravující škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. Tato přísná 

pravidla se proto použijí jen na situace, kdy jsou v provozu používány 

např. výbušniny a nebude možné je použít v případě téměř jakékoli 

podnikatelské činnosti, k čemuž naopak směřovala dosavadní soudní praxe 

při aplikaci ust. § 420a OZ
20

. Další zmírnění podmínek odpovědnosti 

představuje zrušení ust. § 421a OZ bez náhrady. Dosavadní právní úprava 

stanovila absolutní objektivní odpovědnost za škodu způsobenou věcí 

                                                 
19 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 2542/2003 z 31.8.2004 

Odpovědnost podle § 421a obč. zák. je odpovědností objektivní, které se nelze zprostit, a dopadá jak na osoby právnické, tak i 

fyzické (např. samostatně působícího lékaře). Okolnosti, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jsou např. okolnosti, 
které vyplynou z vadnosti přístroje (např. rentgenového přístroje, injekční stříkačky, léku apod.), přičemž není rozhodné, zd a jde 

o vadnost vyskytující se ojediněle, opakovaně nebo pravidelně. Jde o odpovědnost za bezvadnost látky v době poskytnutí 

činnosti ke splnění závazku a za selhání použitého přístroje. Odpovědnost je dána tehdy, jestliže látka nebo přístroj vyvolal y 
účinky, ke kterým obecně nedochází, ale kde byly dány k vyvolání účinků jiné konkrétní podmínky (např. alergie nebo 

idiosynkrazie osoby, u které byly přístroj nebo látky použity). Jestliže např. k onemocnění pacienta došlo v důsledku použití  

nesterilní injekční jehly při léčebném zákroku, jde o objektivní odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu tím způsobenou 
pacientovi na zdraví (srov. např. rozsudek NS ČR ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 961/96). Toto ustanovení však nedopadá na  

odpovědnost za vadnost chybného zákroku lékaře; v takovém případě je dána obecná odpovědnost podle § 420 obč. zák. (srov. 

např. Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 9. 1997, sp. zn. 25 Co 167/97, publikovaný v časopisem Právní rozhledy č. 
2/1998).  

 
20 usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 22/2008, ze dne 21. 8. 2008 
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použitou při plnění závazku, což v některých oborech (např. zdravotnictví) 

vyvolávalo neúměrně vysoké nebezpečí vzniku odpovědnosti. Nové ust. § 

2936 NOZ omezuje povinnost k náhradě pouze na případy, kdy použitá věc 

je vadná.   

 

2.3.3. Příčinná souvislost 

Otázku příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním škůdce (popř. 

zákonem kvalifikovanou událostí) a vznikem škody považuji za jeden 

z nejsložitějších problémů spojených s posuzování existence odpovědnosti 

za škodu. Toto souvisí i s faktem, že definici příčinné souvislosti (neboli 

kauzálního nexu) platný občanský zákoník neobsahuje. Vymezení pojmu 

tak zůstává v obecné rovině na právní teorii a při rozhodování konkrétních 

případů na soudní praxi
21

. Existence příčinné souvislosti přitom není 

presumována a je tedy poškozeném, aby ji prokázal. Prokázání pouhé 

pravděpodobnosti (byť by se jednalo o velmi vysokou pravděpodobnost) 

však podle dosavadní soudní judikatury nebylo možná považovat 

dostačující
22

. V oblasti náhrady škody na zdraví se tyto požadavky 

projevovaly zejména při posuzování odpovědnosti za škodu způsobenou 

zdravotnickými zařízeními při poskytování léčebné péče. Nebyly vzácné 

případy, kdy ze strany zdravotnického zařízení došlo k zanedbání lékařské 

péče (a tato skutečnost byla nesporná) a pacient skutečně utrpěl újmu na 

                                                 
21 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 2749/2007 z  27. 8. 2008  

Zkoumání příčinné souvislosti je vždy spojeno s hledáním jevu, který škodu vyvolal. Obecně však platí, že existuje -li ve vztahu 
ke škodě několik relevantních příčin, je třeba zjistit a vyhodnotit jejich vliv a odstupňování (gradaci) ve vztahu k následku 

(škodě). Otázka příčinné souvislosti mezi určitým protiprávním úkonem a konkrétní škodou je otázkou skutkovou; soud zjišťuje 

její existenci. Právním posouzením je vymezení, mezi jakou újmou (jako následkem) a jakou skutečností jakožto příčinou této 
újmy má být příčinná souvislost zjišťována. Pro posouzení vzniku odpovědnosti za škodu má proto zásadní význam otázka, v 

čem konkrétně spočívá škoda (majetková újma), za niž je náhrada požadována. Právě ve vztahu mezi konkrétní újmou 

poškozeného (pokud vznikla) a konkrétním jednáním škůdce (je-li protiprávní) se zjišťuje příčinná souvislost. 
 
22 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 508/2005 z 27.9.2006  

Absolutní objektivní odpovědnost neznamená odpovědnost za všech okolností, nýbrž pouze tehdy, jsou–li kumulativně splněny 
všechny zákonné podmínky. Existence příčinné souvislosti musí být najisto postavena. Pouhá pravděpodobnost, že škoda mohla 

tvrzeným způsobem vzniknout (a také obvykle vzniká), nepostačuje. Neměla-li škoda příčinu v povaze konkrétním užitém 

přístroji (věci), nejsou splněny předpoklady vzniku objektivní odpovědnosti. Břemeno tvrzení a břemeno důkazní nese 
poškozený. Nestačí důkaz o tom, že např. byla užita jehla (např.  k odběru krve) a že s užitím nesterilní jehly je spojeno vysoké 

riziko přenosu hepatitidy, nýbrž musí být podán důkaz, že jehla byla v daném případě nesterilní (resp. nebyla užita poprvé či  

náležitě sterilizována) a právě pro uvedené riziko lze dovodit příčinnou souvislost mezi užitím nesterilního nástroje a virovým 
onemocněním. Příčinná souvislost může být dána jen tehdy, jestliže jsou obecně rizikové vlastnosti užitého přístroje nebo jin é 

věci v konkrétním případě prokázány. 
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zdraví. Zároveň však nebylo možné zcela jednoznačně konstatovat, že by 

při dodržení požadované úrovně péče k následné újmě na zdraví nedošlo, 

neboť řada lékařských zákroků pouze např. zvyšuje pravděpodobnost 

uzdravení pacienta. Jako příklad lze uvést postup lékaře, který po narození 

dítěte opomněl provést očkování proti hepatitidě typu B, ačkoli mu bylo 

známo, že matka je infikována touto chorobou. Následně byla tato infekce 

zjištěna i u novorozeného dítěte. Z lékařského hlediska však existují dvě 

možnosti nákazy dítěte. Pokud by k nákaze dítěte došlo již v průběhu 

těhotenství, ani včasné očkování by nemohlo zabránit onemocnění. Pokud 

by však k přenosu infekce došlo až při porodu, bylo by možné očkováním 

eliminovat rozvoj nemoci. Jednoznačnému prokázání příčinné souvislosti 

v daném případě brání fakt, že současné poznatky lékařské vědy 

neumožňují určit, která z výše uvedených variant skutečně nastala. 

Důsledky těchto závěrů spočívající v odmítnutí odpovědnosti za škodu jsou 

dle mého názoru pro poškozeného nepřiměřeně tvrdé. Považuji proto za 

velmi sporné, zda je tento způsob vnímání příčinné souvislosti optimální a 

zda by nebylo na místě připustit existenci příčinné souvislosti i tam, kde 

dochází pouze k významnému zvýšení rizika negativního následku. 

Z koncepce akceptování příčinné souvislosti v rovině pravděpodobnosti 

ostatně vychází i navrhovaná úprava odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem zvlášť nebezpečným obsažená v novém občanském zákoníku 

(srov. § 2786), což představuje velmi výrazný průlom do dosavadního 

chápání tohoto pojmu. Výjimečně se k tomuto přiklání i rozhodovací praxe 

Ústavního soudu České republiky s odkazem princip tzv. „ztráty šance“ 

používaný v oblasti common law
23

. Jiný průlom do dosavadního pojetí 

                                                 
23

 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. I.ÚS 1919/08 z 12.8.2008 

Závěry nalézacího soudu stran "stoprocentního" prokázání objektivní příčinné souvislosti se jeví Ústavnímu soudu jako nereáln é, 

neboť nedosažitelné a neudržitelné. Určovat v lékařských postupech jednoduchý vztah příčiny a nás ledku je samo o sobě velmi 

obtížné. Podstatou lékařství je vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, které probíhají v lidském těle, a 

vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení atd. Zásah lékaře tak vlastně sám o sobě mění "přirozený 
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příčinné souvislosti vyplývá z ust. § 2904 NOZ, jež v případě škody 

způsobené náhodou zakládá povinnost k náhradě na straně toho, kdo dal ze 

své viny náhodě podnět (např. úmyslné zničení protipovodňové hráze a 

škoda v podobě následného zatopení obce při povodni).  

 

Příčinnou souvislost lze v obecné rovině definovat jako vzájemný vztah 

příčiny a následku, v našem případě tedy jako vztah mezi protiprávním 

jednáním resp. právně významnou událostí a vznikem škody. O vztah 

příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem protiprávního 

úkonu škůdce (resp. následkem právně významné události), tedy je-li toto 

jednání (či událost) a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku. 

Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu 

                                                                                                                                                

běh věcí" v lidském těle, zasahuje do komplexních vztahů příčin a následků. I v případě aktivního jednání lékaře, který zvolí  

určitý léčebný postup, je velmi obtížné, ba vyloučené stanovit, zda tento postup byl nade vši rozumnou pochybnost jedinou 

možnou příčinou škodlivého stavu, který nastal. O to obtížnější je to v případě opomenutí, kdy lékař nezvolí postup, který na  

základě soudobých a dostupných znalostí lékařství zvolit mohl a měl. Prokázat, že právě a pouze toto opomenutí tvoří se 

škodlivým důsledkem ničím nenarušený vztah, je v podstatě nemožné. V důsledku toho je výrazně oslabeno postavení 

poškozeného.  

 

Ostatně z toho důvodu právní řády common law opustily v těchto případech požadavek (pravděpodobného) prokázání kauzá lního 

nexu a vytvořily doktrínu tzv. "ztráty šance" či "ztráty očekávání" (loss of chance, loss of expectation), podle níž soud poměřuje 

či odhaduje (estimate) pravděpodobnost dosažení určitých šancí, pokud by byl zvolen určitý postup, a reflektuje tyto šance, zda 

jsou vyšší nebo nižší než ty, které by bylo možno očekávat při nenarušeném či řádném chodu věcí. Jinak řečeno, vychází se z 

toho, jaké by v případě lékařského postupu lege artis byly statisticky šance (prognózy) na úplné vyléčení, úplné odvrácení smrti 

či prodloužení života pacienta o určitou dobu.; blíže viz např. rozhodnutí britské House of Lords Gregg v. Scott z roku 2005,  

http://www.parliament.the-stationeryoffice.co.uk/pa/ld200405/ldjudgmt/jd050127/greg-1.htm.  

 

Vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není právními předpisy v České republice nijak definován, což ostatně zdůraznil 

ve svém rozsudku i nalézací soud, nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek "stoprocentně" prokazované příčinné 

souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad "způsobení škody", který by vyrovnával slabší postavení 

poškozených. Naznačené řešení užívané v zemích common law se dle přesvědčení Ústavního soudu více přibližuje ideji 

spravedlivého řešení následků majících původ ve vztahu lékař - pacient, který je třeba nahlížet jako vztah panství, v němž má z 

mnoha důvodů, avšak především z důvodů znalostních, převahu moci právě lékař. Proto je třeba důsledněji chránit pacientovo 

základní právo na tělesnou integritu a v posledku, jak dokazuje řešený případ, i právo na život, a to i skrze výklad příslušných 

ustanovení občanského zákoníku týkajících se náhrady škody.  
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nenastává. Příčinou škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by 

škodný následek nevznikl. Přitom nemusí jít o příčinu jedinou, nýbrž stačí, 

jde-li o jednu z příčin, která se podílí na nepříznivém následku, o jehož 

odškodnění jde, a to o příčinu podstatnou. Způsob posuzování otázky 

příčinné souvislosti v soudní praxi lze velmi dobře demonstrovat např. na 

věci posuzování odpovědnosti prodejce pyrotechniky, jež nerespektoval 

zákaz prodeje osobám mladším 18 let a byl shledán odpovědným za 

následnou škodu na zdraví způsobenou nesprávnou manipulací 

s výbušninou
24

. Jak vyplývá z uvedeného konkrétního příkladu, nemusí být 

posouzení existence příčinné souvislosti jednoznačnou záležitostí. Toto 

ostatně potvrzuje i právní teorie
25

, kde existují dvě základní koncepce 

příčinné souvislosti. První z nich je tzv. teorie podmínky, jež za právně 

významné považuje ty příčiny, bez nichž by konečný následek (vznik 

škody) nenastal
26

. Příčin tohoto druhu může být více a uvedená teorie 

nerozlišuje, která z těchto příčin je významnější či rozhodující. S ohledem 

na absenci předpokladu zavinění (které koriguje dosah příčinné souvislosti) 

u řady typů občanskoprávní odpovědnosti za škodu by mechanická 

aplikace této teorie mohla vyústit v nepřiměřené rozšíření odpovědnosti za 

škodu. Z tohoto důvodu by v praxi mělo převládat praktické využití tzv. 

teorie adekvátní příčinné souvislosti, která za důsledek určitého jednání (či 

události) považuje jen takové následky, jež jsou podle obvyklého chodu 

                                                 
24 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 14. 8. 2008 sp. zn. 25 Cdo 1586/2006  

O vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda následkem protiprávního jednání (bez něj by škoda nevznikla tak, jak 
vznikla). Právní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence  

zjišťována. V daném případě soud prvního stupně vyloučil příčinnou souvislost, když usoudil, že ke škodě došlo nikoliv v 

důsledku samotného prodeje pyrotechniky nezletilým (což nepovažoval za prokázáno), nýbrž v důsledku následné nesprávné 
manipulace s ní. Odvolací soud příčinu poškození zdraví žalobce shledal v prodeji těchto předmětů osobě mladší 18 let. I když 

nelze přímo říci, že samotný prodej pyrotechnického výrobku nezletilé osobě je nesprávnou manipulací s ním, toto protiprávní 

jednání zaměstnanců žalovaného bylo jistě rozhodující příčinou vzniku škody na zdraví. Protiprávní jednání škůdce nemusí být 
totiž jedinou a samostatnou příčinou vzniku škody; postačí, jde-li o jednu z příčin, avšak o příčinu důležitou, podstatnou a 

značnou. Je-li příčin, které z časového hlediska působí následně, více (jde o tzv. řetězec postupně nastupujících příčin a 

následků), musí být jejich vztah ke vzniku škody natolik propojen, že již z působení prvotní příčiny lze důvodně dovozovat 
věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku – tak jak tomu bylo v posuzovaném případě. Časové hledisko pak není 

rozhodujícím a jediným kritériem a příčinnou souvislost nelze zaměnit za souvislost časovou, neboť újma může být důsledkem 

škodné události, i když nevznikla v době škodné události, ale později (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 
1990, sp. zn. 1 Cz 86/90, publikovaný pod č. 7 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1992).  

 
25 str. 336 -  Knapp V., Knappová M., Švestka J., Dvořák J., Kanda A., Kopáč L., Mikeš J., Salač J., Občanské právo hmotné. 
První vydání. Svazek II. CODEX Praha 1995 

 
26 str. 450 - Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005.  
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věcí adekvátním a objektivně předvídatelným důsledkem dané příčiny. 

Jedno z nejnovějších rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky tomuto 

závěru nasvědčuje
27

. Jednoznačně však lze konstatovat, že aktuální soudní 

judikatura svědčí spíše o restriktivním chápání příčinné souvislosti, kdy za 

právně relevantní příčinu škody považuje pouze příčiny podstatné a 

důležité
28

, byť z odůvodnění soudních rozhodnutí přímo nevyplývá 

explicitní zvažování kriteria obvyklosti, adekvátnosti či předvídatelnosti 

následku. Za stěžejní soudní rozhodnutí limitující rozsah příčinné 

souvislosti považuji rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 

Cdo 1437/2006 ze dne 20.3.2008
29

, popř. rozsudek Nejvyššího soudu 

                                                 
27

 rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 24. 3. 2011 sp. zn. 28 Cdo 3471/2009  

Teorie podmínky (sine qua non) stanovuje, že kauzalita mezi příčinou a následkem je tehdy, pokud by následek bez příčiny 

nenastal. Z hlediska české občanskoprávní teorie je však větší důraz kladen na teorii adekvátní příčinné souvislosti. Podle t éto 
teorie je příčinná souvislost dána tehdy, jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním 

důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události. Současně se musí prokázat, že škoda by nebyla nastala bez této příčiny. 

Ústavní soud dále v nálezu sp. zn. I. ÚS 312/05 ve vztahu k teorii adekvátnosti příčinné souvislosti rozvedl, že „pro odpovědnost 
za škodu není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího [škůdce] konkrétně předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro  

optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce nepravděpodobný.“ 

 
28 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 192/2007 z 26. 3. 2008  

Příčinnou souvislost jako poměr příčiny a následku je nutno v případě působení více příčin (a z nich plynoucích následků) chá pat 

jako zřetězení příčin a následků nejen v posloupnosti věcné, nýbrž i posloupnosti časové. „Příčinná souvislost mezi protiprávním 
jednáním a vznikem škody existuje tehdy, vznikla-li škoda v důsledku protiprávního jednání, tedy že škoda byla 

nezprostředkovaným následkem protiprávnosti jakožto příčiny. Protiprávnost musí být alespoň jednou z hlavních příčin vzniku 

škody, nemůže být příčinou vedlejší (ke škodě by došlo i bez ní)“ (viz Obchodní zákoník s komentářem, autorský kolektiv – 
autor Josef Bejček, II. díl, Codex 2000, str. 224). V daném případě prvotní příčinou vzniku škody v řetězu příčin a následků 

(věcně i v časové řadě) bylo nezajištění okna (oken) kličkami, takže pachatel vnikl zvenčí do místnosti, aniž se uvedl do čin nosti 

zabezpečovací systém na tříštivost skla (EZS-S), jímž by se po rozbití skla pachatelem spustil „alarm“ na pultu centralizované 
ochrany. Pokud by bylo okno (okna) zajištěno kličkami, není ovšem jisté, že by pachatel sklo rozbil (i když je to nanejvýš 

pravděpodobné), mohl se kupř. dostat dovnitř vytlačením či vyražením rámu okna. V takovém případě však měl fungovat druhý 

(věcně a časově) zabezpečovací systém EZS-T, reagující na teplo a pohyb osob v místnosti, ten však byl seřízen nedostatečně 
resp. nefunkčně (jen na 1 m vzdálenost) a proto také na přítomnost pachatele neaktivoval „alarm“. Nefunkčnost zařízení EZS-T 

byla tedy druhou příčinou vzniku škody v důsledku vloupání pachatele, který – nefungoval-li první systém EZS-S – nebyl 

zachycen ani infrapasivním čidlem druhého systému EZS-T. Nefunkčnost zabezpečovacího systému EZS-T se jeví v časové i 
věcné koincidenci příčin a následků jako závažnější, bude však nezbytné, patrně i za pomoci doplnění znaleckého posouzení, 

určit konkrétně a přesvědčivě poměr mezi oběma příčinami (systémy) a tím i podíl toho či onoho účastníka na vzniku škody. 

 
29 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1437/2006 ze dne 20.3.2008  

Odpovědnost   nelze   neomezeně činit závislou na kauzalitě, neboť by to mohlo vést k zákonu neodpovídajícímu neúnosnému 

ukládání povinnosti nahradit škodu. Na druhé straně řetězec příčin nezakládá příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a 
vzniklou škodou tehdy, vstupuje-li do děje jiná, na jednání škůdce nezávislá, skutečnost, která je pro vznik škody rozhodující. 

Příčinná souvislost je přerušena např. v těch případech, kdy bezprostřední příčinou škody je skutečnost, která je již sama 

následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu, nebo tehdy, je-li vznik újmy vyvolán bezprostředně okolností, 
která nemá věcný vztah k počínání škůdce. 

 

V posuzovaném případě při dopravní nehodě způsobené žalovaným došlo ke škodě na vozidle, za kterou žalovaný bezpochyby 
odpovídá. Z obsahu spisu je zřejmé, že vlastníkem vozidla řízeného žalobcem byla leasingová společnost, jíž také vedlejší 

účastnice nahradila škodu za žalovaného z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, a 

to v souladu s tím, že nebyl-li žalobce vlastníkem vozu v době jeho poškození, došlo v důsledku škodné události ke snížení 
majetkového stavu vlastníka vozu, tedy leasingového pronajímatele (poskytovatele leasingu), neboť rozdíl v hodnotě vozu před 

poškozením a poté se projevil v jeho majetkových poměrech jako vlastníka vozu. Na tom nemůže nic změnit ani okolnost, jakým 

způsobem vlastník následně s poškozenou věcí naložil a jakým způsobem vypořádali účastníci leasingové smlouvy své právní 
vztahy; závazky nájemce (příjemce leasingu) sjednané pro případ zničení předmětu nájmu vůči pronajímateli (poskytovateli) z 

leasingové smlouvy nejsou důsledkem škodné události (dopravní nehody), za niž odpovídá škůdce, nýbrž bezprostředním 

důsledkem jejich smluvního ujednání. 
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České republiky sp.zn. 25 Cdo 267/2005 ze dne 29.3.2007 (publikovaný ve 

Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky pod č. 

8/2008). Soud v této věci konstatoval, že závazky nájemce (příjemce 

leasingu) sjednané pro případ zničení předmětu nájmu vůči pronajímateli 

(poskytovateli) z leasingové smlouvy nejsou důsledkem škodné události 

(dopravní nehody), za niž odpovídá škůdce, nýbrž bezprostředním 

důsledkem jejich smluvního ujednání. Zobecníme-li tuto právní 

argumentaci, lze podle mého názoru dospět k závěru, že příčinná souvislost 

nebude dána tehdy, pokud v důsledku škodní události dojde ke splnění 

předem sjednaných podmínek pro vznik dalších závazků zatěžujících 

poškozeného. Mohlo by se jednat např. o situaci, kdy v důsledku škody na 

zdraví nebude poškozený schopen dostát svým smluvním závazkům 

zajištěným smluvní pokutou v režimu obchodního práva, kde nebude 

přípustné uplatnění zprošťujících důvodů a následně dojde na straně 

poškozeného ke vzniku povinnosti uhradit dohodnutou smluvní pokutu. 

Z nejnovější rozhodovací praxe lze uvést např. rozsudek Krajského soudu 

v Hradci Králové sp.zn. 22 Co 124/2010 z 14.10.2010, kterým sice bylo 

rozhodováno o náhradě škody nesouvisející se škodou na zdraví, leč jeho 

závěry považuji za obecně použitelné. V tomto případě se jednalo o spor 

mezi společností zabývající se výstavbou rodinných domů a geodetem, 

který jako její subdodavatel zajišťoval zaměření před zahájením výstavby. 

V průběhu výstavby vyšlo najevo, že rodinný dům je chybně zaměřen a 

zčásti stojí na sousedním pozemku. Tato skutečnost způsobila prodlení 

s dokončením díla (nutnost demolice a nové výstavby). Zhotoviteli stavby 

následně vznikla povinnost k úhradě nemalých smluvních pokut 

sjednaných ve smlouvě o dílo. Předmětem řízení pak byla právě náhrada 

škody spočívající v úhradě těchto pokut. Soud nicméně žalobu na zaplacení 

těchto pohledávek zamítl mimo jiné i s odkazem na shora uvedená 

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Dalším rozhodnutím 
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podporujícím uvedený způsob výkladu pojmu příčinná souvislost je 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1520/2001 ze 

dne 23.4.2003
30

, kde byla posuzována otázka existence příčinné souvislosti 

mezi škodní událostí (poškození vozidla při dopravní nehodě) a 

požadovanou náhradou škody spočívající ve ztrátě tzv. bonusu 

z havarijního pojištění vedoucí ke zvýšení pojistného, které byl poškozený 

povinen hradit příslušnému pojistiteli. Ani v tomto případě se soud 

mechanicky neztotožnil s možností použití tzv. teorie podmínky, která by 

mohla svědčit odpovědnosti za škodu, a jako rozhodující příčinu vzniku 

majetkové újmy určil sjednání pojistné smlouvy za podmínek 

umožňujících úpravu výše pojistného v neprospěch pojistníka.  

 

Velký prostor pro budoucí přesnější definování pojmu příčinná souvislost 

v oblasti odpovědnosti za škodu na zdraví spatřuji v případech, kdy se 

škoda na zdraví bude nepříznivě promítat do majetkových poměrů 

subjektů, které přímo škodu na zdraví neutrpěly (např. zaměstnavatelé 

poškozeného, obchodní partneři poškozeného). Z odůvodnění některých 

soudních rozhodnutí
31

 lze dovozovat přípustnost nároku na náhradu škody, 

                                                 
30 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1520/2001 z 23.4.2003 

Při nehodě způsobené druhým žalovaným nedošlo ke vzniku tvrzené majetkové újmy žalobkyně a samotná tato nehoda nebyla 
příčinou toho, že smluvní pojistitel žalobkyně jí zvýšil sazby pojistného. Skutečností, na níž je obvykle vázána povinnost 

pojištěnce plnit svému pojistiteli platby pojistného v určité (vyšší než doposud) výši, je smluvená podmínka, jíž je nedodržení 

tzv. bezeškodního průběhu pojištění, tedy ta skutečnost, že v určitém časovém úseku bylo smluvním pojistitelem pojištěnci 
vyplaceno pojistné plnění, a nikoliv okolnost, zda pojištěná věc byla poškozena jednáním třetí osoby (osoby mimo pojistný 

vztah). Ke zvýšení plateb pojistného nedošlo v důsledku střetu vozidel (v jeho důsledku došlo k poškození vozu), ale v důsled ku 

toho, že havarijní pojišťovna vyplatila v souladu se svými pojistnými podmínkami pojistné plnění svému pojištěnci a v souladu s 
těmito podmínkami a pojistnou smlouvou pak upravila práva a povinnosti smluvních stran v jejich právním vztahu. Zvýšení 

sazby pojistného (tzv. ztráta bonusu) ze smluvního havarijního pojištění za následující pojistné období tak nelze považovat za 

majetkovou újmu, jejíž vznik je v příčinné souvislosti se škodnou událostí, popř. s protiprávním jednáním škůdce, a pokud za ni 
druhý žalovaný neodpovídá, není ani první žalovaná povinna ve smyslu ustanovení § 822 obč. zák. za něj ze zákonného pojištění 

nahradit škodu.  

 
31 rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp.zn. 25 Cdo 3521/2006 ze dne 11.12.2008 

V řízení bylo zjištěno, že žalobkyně vynaložila uplatňovanou částku na zajištění náhradní pracovní síly t ím, že uzavřela se Š. V. 

smlouvu o zastoupení M. K., nacházejícího se v pracovní neschopnosti v důsledku zranění utrpěného při dopravní nehodě 
zaviněné zaměstnancem osoby se smluvním pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a po dobu t ohoto 

zastupování mu vyplácela smluvní odměnu. Žalobkyně se tedy domáhá, aby žalovaná (pojistitel) nahradila finanční prostředky, 

které touto cestou vynaložila. Na tomto skutkovém základě odvolací soud správně charakterizoval uplatněný nárok jako nárok na  
náhradu skutečné škody, vzniklé vynaložením zvýšených nákladů na zajištění provozu právnické osoby osobou, která 

zastupovala jednatele společnosti po dobu pracovní neschopnosti. Není pochyb o tom, že na straně dovolatelky nešlo o škodu na  

zdraví ani na věci, a to ani v širším slova smyslu, jak dovozuje v dovolání, ani o ušlý zisk, nýbrž o specifický nárok, na který 
zákon o pojištění odpovědnosti nepamatuje, resp. nepočítá s tím, že by jej v případě jeho vzniku hradila pojišťovna přímo 

poškozenému.  
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je však nutné mít na zřeteli to, že soudy v těchto případech primárně 

posuzovaly přímý nárok poškozeného na plnění z pojištění vůči pojistiteli 

ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. a závěry o existenci nároku na náhradu 

škody neměly přímý vliv na výsledek soudního řízení. Při akceptování 

závěru, že nároky tohoto druhu nemohou být kryty pojištěním, lze 

jednoznačné soudní rozhodnutí očekávat až v případě, kdy poškozený bude 

nárok na náhradu škody uplatňovat vůči osobě, která by za danou škodu 

měla odpovídat.   

 

S problematikou příčinné souvislosti dále velmi úzce souvisí institut 

spoluviny poškozeného, který v podstatě vyjadřuje skutečnost, že v určitém 

rozsahu (ve výjimečných případech i zcela
32

) neexistuje příčinná souvislost 

vedoucí ke vzniku škody. Otázka spoluviny je podrobněji rozpracována 

v dalších kapitolách. 

 

2.3.4. Zavinění  

Současná právní úprava vychází z principu, že zavinění je předpokladem 

vzniku odpovědnosti za škodu pouze v některých případech. Zejména se 

jedná o ustanovení § 420 OZ zakotvující základní skutkovou podstatu 

odpovědnosti za škodu. Obdobně jsou podmíněny nároky veřejných 

zdravotních pojišťoven dle § 55 zákona č. 48/1997 Sb. nebo nároky na 

náhradu vyplacených nemocenských dávek v oblasti nemocenského 

pojištění, kde je možnost uplatňování náhrady upravena v § 126 zákona č. 

187/2006 Sb., v platném znění. Tato právní úprava je detailněji popsána 

v jiných částech této práce.  

 

Platný právní řád spojuje s podmínkou zavinění otázku existence nároku na 

náhradu škodu. Rozsah náhrady škody na zdraví (jak již bylo uvedeno 

                                                 
32 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1184/2006 z 18.10.2006 
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výše) naopak v zásadě nezávisí na tom, jak škoda vznikla, resp. zda je dán 

prvek zavinění či nikoli. Tento fakt, vycházející z principu náhrady 

skutečné škody, hodnotím pozitivně, neboť na rozsah a výši způsobené 

škody by logicky nemělo mít vliv to, zda škoda bylo způsobeno úmyslným 

jednání či např. zcela nezaviněně. S ohledem na znění navrhovaných 

variant nového občanského zákoníku však není jisté, zda i budoucí právní 

úprava bude vycházet z téže koncepce náhrady škody. Případným 

zavedením hodnocení zavinění i do posuzování rozsahu náhrady škody by 

právo opustilo zásadu náhrady skutečné škody. Toto by mohlo v krajním 

případě vyústit i to, že by náhrada škody byla vnímána i jako sankce 

uložená škůdci ve prospěch poškozeného. Domnívám se, že tento způsob 

právní regulace by již přesahoval hranice občanského práva a představoval 

by ingerenci do veřejného práva, zejména práva trestního. Ojedinělou 

současnou výjimku představuje tzv. moderační právo soudu plynoucí z § 

450 OZ (tj. právo přiměřeně snížit, nikoli však zvýšit, náhradu škody, 

nejde-li o škodu způsobenou úmyslně). Nový občanský zákoník však toto 

objektivní pojetí výrazně překračuje a zakládá v ust. § 2971 NOZ zvláštní 

právo na náhradu nemajetkové újmy v případě určitých úmyslných jednání 

či v případě porušení důležité právní povinnosti z hrubé nedbalosti. 

Vzhledem k velmi obecné formulaci tohoto ustanovení se obávám, že bude 

mít velmi široké použití např. v oblasti dopravních nehod.  

 

Občanský zákoník, ani jiný občanskoprávní předpis pojem zavinění 

nevymezuje. Z tohoto důvodu je nutno vycházet z právní úpravy zavinění 

obsažené v trestním zákoně
33

. Tento pojem lze charakterizovat jako vnitřní 

psychický vztah jednající osoby k protiprávnímu jednání a ke škodě, která 

v důsledku tohoto jednání vznikla. Zavinění je složeno z prvku vědění (zda 

dotčená osoba věděla, měla vědět nebo mohla vědět, že určitým jednáním 

                                                 
33 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 33 Odo 134/2002, ze dne 23.1.2003  

 



31 

  

 

 

 

způsobí škodu) a z prvku vůle (zda dotčená osoba chtěla či nechtěla 

určitým jednáním způsobit škodu, popř. zda byla s eventualitou způsobení 

škody srozuměna). Je-li zavinění předpokladem vzniku odpovědnosti za 

škodu, hovoříme o tzv. subjektivní odpovědnosti (např. § 420 občanského 

zákoníku). V případě, že zavinění mezi tyto předpoklady nenáleží, jedná se 

o tzv. objektivní odpovědnost neboli odpovědnost za výsledek, s níž se 

setkáváme zejména tam, kde předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu 

není protiprávní jednání ale zákonem kvalifikovaná událost. Právní teorie 

rozeznává čtyři formy zavinění, a to 

 

1/ úmysl přímý - jednající věděl, že svým jednáním může způsobit škodu a 

také ji chtěl způsobit  

2/ úmysl nepřímý - jednající věděl, že může svým jednáním způsobit škodu 

a pro případ, že se tak stane, s tím byl srozuměn
34

  

3/ nedbalost vědomá
35

 - jednající nechtěl škodu způsobit, věděl však, že ji 

způsobit může, přičemž bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že ji 

nezpůsobí  

                                                 
34 usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne  3.7.2003 sp.zn. 7 Tdo 704/2003 
Eventuální úmysl se shoduje s vědomou nedbalostí v intelektuální složce, ale oproti eventuálnímu úmyslu u vědomé nedbalosti 
chybí volní složka vyjádřená srozuměním. Pokud tedy pachatel jedná v úmyslu nepřímém, srozumění vyjadřuje jeho aktivní 

volní vztah k způsobení následku, který je relevantní pro trestní právo. Způsobení takového následku není jeho přímým cílem, 

ani jeho nevyhnutelným prostředkem, poněvadž pachatel sleduje svým záměrem cíl jiný, který může být z hlediska trestního 
práva jak cílem relevantním, tak i nezávadným. Přitom je však vždy srozuměn s tím, že realizace tohoto cíle předpokládá 

způsobení, byť vedlejšího, následku významného pro trestní právo. Na takové srozumění se pak usuzuje z toho, že pachatel 

nepočítal s žádnou konkrétní okolností, která by mohla zabránit následku, který si pachatel představoval jako možný, a to ať už 
by šlo o jeho zásah, nebo zásah jiné osoby. Naopak vědomá nedbalost je budována na vědomí možnosti vzniku následku, což je 

schopnost pachatele rozpoznat a zhodnotit okolnosti, které vytvářejí možné nebezpečí pro zájem chráněný trestním zákonem. Při 

vědomé nedbalosti pachatel ví, že může způsobit následek trestného činu, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že takový 
následek nezpůsobí. Nechce ho způsobit, ani s ním není srozuměn. Spoléhá, že ho nezpůsobí, přičemž nejde o spoléhání se na 

náhodu. 
 
35 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 1. 2003 sp.zn. 25 Cdo 1094/2001  

Poškozený zde uplatňoval nárok na náhradu škody ve výši 68750 Kč. Tato škoda vznikla na osobním automobilu  zn. Škoda 

Favorit 135 L při dopravní nehodě dne 15. 9. 1997 na silnici I/15 u obce Ú. tak, že kůň (jehož vlastníkem byla odpovědná osob a 
– dále jen škůdce) do tohoto vozu vrazil a poškodil jej. Uvedeného dne jel škůdce na své kobyle - huculce po polní cestě, na níž 

se setkal se dvěma jezdkyněmi jedoucími na mladých hřebcích. Jeden z těchto hřebců zaútočil na kobylu a poté, co škůdce i 

jezdkyně sesedli z koní, hřebec škůdce nakopl, a při dalším ataku hřebce na kobylu se kobyla vytrhla a před hřebcem utíkala  po 
poli a vzápětí vběhla na silnici do jízdní dráhy osobního vozidla. V důsledku střetu došlo ke zdemolování vozidla. Škůdce por ušil 

prevenční povinnost tím, že umožnil svému koni volný pohyb bez dozoru, neboť právě v důsledku toho došlo ke střetu zvířete  s 

osobním automobilem žalobců a ke vzniku škody na vozidle. Podle názoru soudu se škůdci nepodařilo prokázat, že škodu 
nezavinil. I když měl s chovem kobyly - huculy malé zkušenosti, neboť ji vlastnil jen krátkou dobu, a ke splašení tohoto zvířete 

došlo v důsledku chování jiného koně - hřebce, škůdce měl a mohl předpokládat, že dojde-li k setkání kobyly s hřebci (které 

ostatně znal a věděl o nich, že nejsou kastrovaní, jak bylo zjištěno z výpovědi svědka), může dojít k „nepřiměřenému chování 
zvířat“, a měl být na takovou situaci teoreticky i prakticky připraven tak, aby ji zvládl. Pokud se totiž někdo rozhodne k chovu 

zvířete, je třeba, aby se seznámil se vším, co s chovem souvisí, a je povinen se vždy postarat o to, aby předcházel možné ško dě 

způsobené zvířetem a plnil tak svou preventivní povinnost danou zákonem. V daném případě si však žalovaný počínal nedbale, 
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4/ nedbalost nevědomá - jednající nechtěl škodu způsobit a ani nevěděl, že 

ji může způsobit, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům 

o tom vědět měl a mohl). 

 

V rámci úpravy obecné odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku 

(§ 420 občanského zákoníku) je zavinění presumováno, což znamená, že se 

existence zavinění předpokládá a osoba, která škodu způsobila, má 

možnost prokázat, že ji nezavinila, čímž se odpovědnosti za škodu zprostí. 

Toto rozložení důkazní povinnosti výrazně usnadňuje poškozeným 

možnost reálného dosažení náhrady škody. Nový občanský zákoník tuto 

úpravu přebírá v oblasti porušení povinností stanovených zákonem (§ 2910 

NOZ) a nově definuje presumpce nedbalého jednání srovnáním s osobou 

průměrných vlastností. Povinnost k náhradě škody (nemajetkové újmy) 

z důvodu porušení smluvních povinností však v novém občanském 

zákoníku vychází z koncepce blížící se dosavadnímu obchodnímu 

zákoníku, tj. z principu objektivní odpovědnosti s připuštěním určitých 

liberačních důvodů.   

 

2.3.5. Škoda 

Škodu lze obecně definovat jako újmu, která nastala v majetkové sféře 

poškozeného a je vyjádřitelná v penězích. Jedná se tedy o újmu 

majetkovou. Jiná, tedy nemajetková újma se dle dosavadní právní úpravy 

hradí pouze tehdy, je-li to výslovně stanoveno. Jedná se o náhrady za 

bolest a za ztížení společenského uplatnění v případě škody na zdraví a 

jednorázového odškodnění pozůstalých. Nový občanský zákoník vychází 

z obdobného principu (viz § 2894 odst. 2 NOZ), výrazně však rozšiřuje 

počet případů, kdy je poškozený oprávněn požadovat náhradu za 

nemajetkovou újmu.    

                                                                                                                                                
neboť se neodůvodněně spoléhal na to, že situaci zvládne a že k útoku hřebce na jeho kobylu nedojde. Soud proto uzavřel, že 

žalovaný vznik škody na vozidle žalobců zavinil z tzv. vědomé nedbalosti, a je tudíž za její vznik odpovědný.  
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V případě škody na zdraví se hradí nároky taxativně vyjmenované 

v občanském zákoníku
36

 (§ 444 až § 449), a to   

1) v případě poškození zdraví 

a) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

b) náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a 

při invaliditě 

c) náhrada za ztrátu na důchodu 

d) náhrada účelných nákladů spojených s léčením 

e) náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění 

2) v případě usmrcení 

a) náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

b) náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

c) jednorázové odškodnění pozůstalých 

 

Podrobnější rozbor uvedených nároků včetně srovnání v novým 

občanským zákoníkem je obsažen v dalších částech práce.  

 

 

2.3.6. Zavinění poškozeného 

Zavinění poškozeného je velmi důležitým institutem, který je dle ustálené 

soudní judikatury aplikovatelný obecně, tj. v případě subjektivní i 

objektivní odpovědnosti za škodu. Samotné označení institutu považuji za 

značně matoucí, neboť soudní praxe totiž opakovaně dovodila, že 

předpokladem aplikace ustanovení § 441 OZ není způsobilost k zavinění 

na straně poškozené fyzické osoby. Případný nedostatek rozpoznávacích či 

ovládacích schopností, ať již z důvodu nedostatečného věku nebo duševní 

                                                 
36 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 357/2004 z 1.9.2004 
Jednotlivé nároky poškozeného na náhradu škody na zdraví upravuje občanský zákoník v ustanoveních § 444 - § 449. Poškozený 

má právo na odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (§ 444), na náhradu za ztrátu na výdělku za dobu pracovní 

neschopnosti (§ 445 a § 446) a po jejím skončení (§ 445 a § 447), příp. za ztrátu na důchodu (§ 447a), a vedle případů, kdy 
následkem je smrt poškozeného (§ 448 a § 449 odst. 2 a 3), zakládá nárok na náhradu nákladů spojených s léčením (§ 449 odst. 1 

a 3). Jsou to samostatné dílčí nároky, předpoklady jejich vzniku jsou odchylné a může k nim docházet v jinou dobu. (srov. 

rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1976, pod č. 10).  
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poruchy, je tedy pro posouzení spoluviny irelevantní
37

. Důvodem tohoto 

způsobu výkladu právního předpisu je podle mého mínění právě fakt, že 

spoluvinu je nutné vnímat především jako částečnou absenci příčinné 

souvislosti mezi jednáním škůdce (popř. zákonem kvalifikovanou událostí) 

a vznikem škody.    

 

Spoluvina poškozeného může být založena i porušením obecné prevenční 

povinnosti plynoucí z ustanovení § 415 OZ
38

. Příkladem aplikace porušení 

ust. § 415 OZ jako důvodu pro určení spoluviny může být i kontroverzní 

rozhodnutí, kde soud protiprávní jednání poškozeného spatřoval 

v nepoužití přilby cyklistou starším 15 let, ačkoli odpovídající povinnost 

tohoto druhu není zákonem zakotvena
39

.  

 

Lze rozeznat dvě formy zavinění poškozeného. Pokud se poškozený na 

vzniku škody podílel částečně, škoda jím tedy byla spoluzaviněna, pak 

nese poškozený poměrnou část odpovědnosti (škody) dle míry svého 

spoluzavinění. Způsobil-li poškozený škodu výlučně sám, také za ni zcela 

odpovídá a náhrada škody proto nenáleží
40

. Při rozdělení škody v případě 

                                                 
37 usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 18.10.2006 sp. zn. 25 Cdo 1184/2006  

Podle § 441 obč. zák. platí, že byla-li škoda způsobena výlučně zaviněním poškozeného, nese ji sám, což platí i v případě, že 

škoda vznikla následkem jednání poškozeného, jemuž by pro nedostatek schopnosti ovládnout své jednání a posoudit jeho 
následky nebylo možné přičítat zavinění. Proto ani namítaná okolnost nedostatku rozpoznávacích schopností žalobce v době 

nehody není z hlediska odpovědnosti žalovaného za škodu rozhodující (srov. R 3/1984, s. 100).  

 
38 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1598/2005 z 28. 6. 2007  

Obecná preventivní povinnost dle ust. § 415 obč. zák. platí pro každého a uplatní se i tam, kde se za použití ustanovení § 441 

obč. zák. posuzuje míra účasti poškozeného na vzniku škody. Takovou povinnost má i divák rychlostní zkoušky automobilové 
rally, neboť se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat 

předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; patří k rozumnému požadavku na  

diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, 
přestože přístup na ně nebyl pořadateli zakázán. Odvolací soud proto zcela správně aplikoval ustanovení § 441 obč. zák. ve 

spojení s ustanovením § 415 obč. zák. a dovodil-li, že žalobce se v okamžiku nehody nacházel na nebezpečném místě v 

bezprostřední blízkosti závodní tratě, ačkoliv při běžné míře opatrnosti musel zvýšené riziko kolize s vozem předpokládat, ne lze 
jeho závěru o spoluzavinění žalobce na vzniku škody, způsobené mu havárií soutěžního vozu, nic vytknout. 

 

 
39 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2258/2008 z 22. 1. 2010  
 
40 usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 18.10.2006 sp. zn. 25 Cdo 1184/2006   
Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal náhrady škody na zdraví. Na základě provedeného dokazování 

včetně znaleckého posudku a obsahu spisu Policie ČR soud zjistil, že dne 4. 9. 1996 byl žalobce sražen osobním automobilem, 

který v koloně doprovázel automobil zpěváka Michaela Jacksona při jeho návštěvě v P. Když kolona vozů odbočila z nábřeží 
vlevo, žalobce, který chtěl přeběhnout na protější chodník, proběhl kolonou aut stojících u chodníku, vběhl do vzdálenějšího 

jízdního pruhu před osobní automobil žalovaného, projíždějící rychlostí maximálně 40 km/hod., a vytvořil mu tak náhlou 

překážku, na niž nemohl řidič včas reagovat a nemohl tak škodě zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze 
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poměrné odpovědnosti poškozeného zásadně platí, že v rozsahu, v jakém 

byla škoda způsobena samotným poškozeným, není dána odpovědnost 

škůdce. Chybí zde jeden ze základních předpokladů odpovědnosti za 

škodu, a to příčinná souvislost mezi vznikem škody a protiprávním 

jednáním škůdce (§ 420 OZ) popř. škodní událostí u objektivní 

odpovědnosti. Při poměrném rozdělení odpovědnosti je určující vzájemný 

vztahu mezi jednáním škůdce a poškozeného. Vychází se z míry zavinění 

každého z nich a u objektivní odpovědnosti se přihlíží k tomu, jak která 

skutečnost přispěla ke způsobení škody a ovlivnila její rozsah. Zvažují se 

veškeré příčiny, které vedly ke škodě, a stejně jako u škůdce lze i u 

poškozeného brát v úvahu jen takové jeho jednání, jež bylo alespoň jednou 

z příčin vzniku škody. Musí jít o takové jednání či opomenutí, které je ve 

vztahu příčinné souvislosti se vznikem škody či následným zvětšením 

jejího rozsahu. Ilustrativním příkladem posuzování spoluzavinění 

poškozeného může být případ posuzovaný v rozsudku Nejvyššího soudu 

České republiky sp. zn. 25 Cdo 1264/2002 z 18.12.2003
41

. 

 

V praxi je někdy posuzování spoluviny bez dalšího spojováno 

s rozhodnutími vydanými proti pachateli trestného činu, když je mylně 

dovozováno, že pravomocné rozhodnutí o vině pachatele trestného činu 

vylučuje uplatnění spoluviny na straně poškozeného. S touto otázkou se již 

v minulosti přesvědčivě vypořádala soudní judikatura tak, že pokud je 

v trestním řízení vyslovena vina pachatele trestného činu, tj. osoby 

                                                                                                                                                
požadovat. Své rozhodnutí postavil soud prvního stupně na závěru, že ke škodě došlo výlučně jednáním žalobce, a proto je na 

něm, aby ji nesl sám (§ 441 obč. zák.). Z hlediska odpovědnosti zaměstnavatele řidiče vozu podle ust. § 420 odst. 1, 2 obč. zák. 
neshledal nárok důvodným a pokud jde o odpovědnost provozovatele vozidla podle § 427 obč. zák., provozovatel se své 

odpovědnosti podle § 428 obč. zák. zprostil.  

 
41 V tomto případě řidič motorového vozidla Citroën nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, nevěnoval se plně řízení a 

ve svém jízdním pruhu přejel chodce ležícího na vozovce (podélně s její osou), kterého zachytil podvozkovou částí vozidla. 

Chodec utrpěl těžká zranění. Řidič měl 0,92 g/kg alkoholu v krvi. Na vzniku škody se však podílel i poškozený chodec tím, že 
pod vlivem alkoholu (1,89 g/kg těsně po nehodě) ležel v pravém jízdním pruhu komunikace (ve směru jízdy vozidla) a vytvářel 

tak řidičům jedoucím po silnici neočekávanou překážku - střetu s vozidlem mohl předejít pohybem na okraji silnice (při levém 

okraji vozovky). Soud dospěl k závěru, že na straně řidiče osobního automobilu, který měl více možností odvrátit nehodu (mohl 
při pozorné jízdě rozpoznat ležícího chodce na silnici a zabránit úhybným manévrem jeho přejet) je dána odpovědnost v rozsahu  

75 %, zatímco poškozený chodec se na dané dopravní nehodě podílel v rozsahu 25 %. 
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odpovídající za škodu podle občanskoprávních předpisů, není soud 

v občanském soudním řízení tímto rozsudkem vázán co do rozsahu 

případné spoluviny poškozeného
42

.  

 

Úprava nového občanského zákoníku v ust. § 2918 NOZ velmi vhodně 

pomíjí dosavadní terminologii „zavinění“ poškozeného a namísto toho 

používá slovní spojení „okolnosti, které se přičítají poškozenému“, čímž se 

podstatně více přibližuje praktické aplikaci tohoto institutu. Současně je 

nově zakotveno pravidlo, podle kterého se nepřihlíží k okolnostem, které 

se na vzniku škody podílejí jen zanedbatelně, ať již nastanou na straně 

škůdce či poškozenému. Proti této změně nemám v obecné rovině námitky, 

bude však velmi záviset na výkladu soudní praxe, jaké příčiny budou ještě 

považovány za zanedbatelné a jaké již nikoli.      

 

2.3.7. Škoda způsobená více škůdci 

Dosavadní právní úprava v ust. § 438 OZ posiluje postavení poškozeného 

způsobem, jímž reguluje společnou odpovědnost více subjektů. Níže 

uvedené uspořádání společné odpovědnosti zvyšuje reálné šance 

poškozeného na dosažení náhrady škody zvláště ve spojení se tím, že 

poškozený může současně uplatňovat nárok na náhradu téže škody i 

z titulu různých skutkových podstat (např. vůči řidiči a provozovateli 

motorového vodila
43

). Na tomto místě lze znovu poukázat i na již dříve 

konstatovaný fakt, že poškozený má rovněž možnost výběru mezi 

                                                 
42 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 818/2004 z 14.10.2004 

Rozhodnutí o tom, že byl spáchán trestný čin, znamená konstatování zaviněného protiprávního jednání určitého pachatele, a ve 

smyslu § 135 odst. 1 o. s. ř. je soud tímto rozhodnutím vázán, avšak pouze pokud jde o jednání tohoto pachatele. Jestliže 
okolnosti případu nasvědčují, že na vzniku škody se kromě pachatele mohlo podílet i jednání poškozeného, není soud při 

posouzení jeho spoluzavinění výrokem o vině pachatele podle § 135 odst. 1 o. s. ř. vázán. Soud sice v občanském soudním řízení 

nemůže předběžně řešit jako tzv. prejudiciální otázku, zda a kdo spáchal určitý skutek, bylo-li v tomto směru vydáno 
pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, avšak takové rozhodnutí neznamená automaticky závěr, že škoda byla způsobena 

výlučně jeho zaviněním.  

 
43 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2871/2007 z 13. 8. 2008 Odpovědnost provozovatele vozidla za 

škodu způsobenou jeho provozem (§ 427 a násl. obč. zák.) přitom nevylučuje (souběžnou) odpovědnost řidiče vozidla za škodu 

způsobenou při téže škodní události porušením právní povinnosti podle § 420 odst. 1 obč. zák. Odpovědnost řidiče podle § 420 
odst. 1 obč. zák. nepřichází v úvahu jen v případě, že v okamžiku škodné události řídil (byť v opilosti) v souvislosti s plněním 

pracovních povinností vozidlo provozované jeho zaměstnavatelem, neboť podle § 420 odst. 2 obč. zák. v takovém případě za 

škodu odpovídá zaměstnavatel a řidič vozidla není pasivně legitimován (srov. 32 Odo 1397/2005, 25 Cdo 1957/2006). 
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občanskoprávní a pracovněprávní úpravou náhradou škody, byť v tomto 

případě již nelze dovozovat společnou odpovědnost škůdců dle pravidel 

občanskoprávní úpravy. 

 

V případě, že škodu způsobilo více škůdců, odpovídají za vzniklou škodu 

společně a nerozdílně, tj. jedná se tedy o tzv. solidární odpovědnost (§ 439 

OZ). Praktický význam toto přináší pro poškozeného, který může 

požadovat úplnou náhradu škody i po jednom ze škůdců a ten je povinen ji 

nahradit celou, nemůže tedy poškozeného odkázat s dalšími díly škody na 

ostatní škůdce. Vzájemně se pak škůdci mezi sebou vyrovnají dle jejich 

míry účasti na způsobené škodě. Příkladem vzniku solidární odpovědnosti 

může být situace popsaná v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 

2126/2000 z 22.8.2002, podle kterého je škoda na zdraví v příčinné 

souvislosti i s protiprávním jednáním těch členů skupiny škůdců, kteří sice 

na poškozeného bezprostředně fyzicky nezaútočili, avšak v domě 

poškozeného se aktivně podíleli na ničení majetku při předem domluvené 

akci směřující k úmyslnému útoku na majetek a domovní svobodu, při 

němž bylo možno předpokládat i fyzický odpor napadených. Společná 

odpovědnost všech škůdců tedy není vyloučena tím, že nelze jednoznačně 

určit podíl jednotlivých osob na dosažení celkového výsledku (na vzniku 

škody). Pouze výjimečně, v odůvodněných případech může v souladu s § 

438 odst. 2 OZ soud rozhodnout, že ti, kdo škodu způsobili, odpovídají 

podle účasti na způsobené škodě. Nový občanský zákoník (§ 2915) vychází 

z obdobného pojetí, které v zájmu zvýšení ochrany poškozeného doplňuje 

tak, že v případě více protiprávních činů ze strany více osob není nutné 

trvat na jednoznačném prokázání příčinné souvislosti mezi každým tímto 

jednáním a škodou. Jako dostačující ke vzniku povinnosti k náhradě škodě 

bude pravděpodobnost existence příčinné souvislosti blížící se jistotě. 

Nový občanský zákoníku rovněž rozšiřuje případy, kdy soud nemůže 

změnit solidární odpovědnost na dílčí.   
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Závěrem této části rigorózní práce považuji za nezbytné poukázat na 

procesní aspekt solidární odpovědnosti více škůdců. V řízení o náhradu 

škody mají solidární škůdci postavení tzv. samostatných společníků (dle § 

91 odst. 1 zákona č. 99/193 Sb., občanský soudní řád, v platném znění). 

Solidární škůdci tedy jednají v občanském soudním řízení toliko sami za 

sebe a jejich procesní neplatí i pro ostatní solidárně žalované. Pokud tedy 

jeden z žalovaných podá odvolání proti rozsudku, jímž byla poškozenému 

přiznána náhrada škody, nabývá rozsudek právní moci vůči ostatním 

žalovaným, kteří odvolání nepodali
44

.  

 

2.4. Nároky z odpovědnosti za škodu na zdraví 
2.4.1. Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se dlouhodobě řadí 

mezi nejdiskutovanější nároky. Důvodem kontroverznosti je fakt, že oba 

uvedené nároky slouží k reparaci nemajetkové újmy, tj. vytrpěných bolestí 

a omezení (či dokonce ztráty) možnosti uplatnění poškozeného v dalším 

životě. Je proto zřejmé, že zásadním problémem musí být stanovení 

adekvátní výše náhrady za tento druh škody. Domnívám se, že není možné 

konstatovat, zda ta či ona konkrétní částka odpovídá intenzitě vytrpěných 

bolestí či nemožnosti plnohodnotného životního uplatnění, neboť žádná 

finanční náhrada nemůže vyvážit uvedené druhy újmy plynoucí ze škody 

na zdraví. Je nicméně nezbytné, aby právní řád i v těchto případech určil 

                                                 
44 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 670/2006 z 23.1.2007  
Osoby zavázané k solidárnímu plnění jsou společníky samostatnými. Rozsudek ukládající povinnost ke společnému a 

nerozdílnému plnění peněžitého dluhu doručený jen jednomu z žalovaných, proto nabývá vůči tomuto účastníku právní moci a 

vykonatelnosti samostatně, a je tak ve vztahu k němu způsobilým exekučním titulem 
 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Odo 786/2006 z 20.  12. 2007 

Rozhodovací praxe soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2599/98, uveřejněné v 
časopisu Soudní judikatura, ročník 2000, sešit 8, pod č. 90, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 20 Cdo 

670/2006 anebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 1552/2005) i teorie (viz Bureš, J., Drápal, L., 

Krčmář, Z., a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006) dovodily, že solidárně zavázan í 
dlužníci – na jejichž roveň jsou postaveni solidárně zavázaní ručitelé – mají postavení samostatných společníků (§ 91 odst. 1 

o.s.ř.). Samostatný společník je oprávněn podat odvolání jen za sebe; odvolání, jímž se domáhá změny rozsudku pouze ve vztahu  

k druhému ze společníků je třeba odmítnout jako podané neoprávněnou osobou (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 
1999, sp. zn. 2 Odon 176/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3, ročník 2000, sešit 1). Jestliže tedy 

v daném případě podal odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 12. ledna 2005, č.j. 26 C 84/2004 -27, jen žalovaný 

1), přivodil tím suspenzivní a devolutivní účinky jen pro sebe. 
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pravidla pro stanovení výše odškodnění. Z hlediska legislativního tak lze 

dle mého názoru učinit v zásadě dvojím způsobem. Zákonodárce může buď 

ponechat určování přiměřené náhrady zcela na rozhodovací praxi soudů 

(viz návrh nové občanského zákoníku) bez zakotvení detailních pravidel, 

anebo se může pokusit o více či méně podrobné zobecnění určitých typů 

škod na zdraví vedoucí k paušalizaci náhrad. Dosavadní právní úprava 

vychází z kombinace obou přístupů, kdy základní hodnocení újmy je 

realizováno podle lékařské specifikace poškození zdraví s tím, že 

v závislosti na povaze konkrétního případu je přípustné navyšování této 

základní náhrady jak ze strany hodnotícího lékaře, tak i ze strany soudu. 

Tímto postupem je respektována potřeba zohlednění individuálních 

odlišností. Maximální výše náhrady není stanovena a je proto zcela na 

úvaze soudu, jakou konečnou náhradu shledá jako přiměřenou
45

. V souladu 

s ustálenou judikaturou by však při rozhodování o náhradě měl být 

respektován princip proporcionality, tj. aby výše odškodnění ztížení 

společenského uplatnění byla přiměřená způsobeným následkům a jiným 

peněžitým náhradám. 

 

Dosavadní právní úprava byla často kritizována a byla neúspěšně napadena 

i ústavní stížnosti
46

. Podle mého názoru však spojení základní paušální 

náhrady s možnosti dalšího zvýšení skýtá poškozenému poměrně 

jednoduchý a v zásadě bezkonfliktní přístup ke stanovení a získání 

základní náhrady, čímž je zajištěna možnost rychlého mimosoudního 

odškodnění. Zároveň však toto legislativní řešení nebrání poškozenému v 

                                                 
45 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 2370/2007 z 25.11.2009  

Právní předpis nepředepisuje způsob výpočtu částky odpovídající zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 

odst. 3 vyhlášky, nýbrž je úkolem soudu, aby v každém jednotlivém případě posoudil, jaké zvýšení náhrady za ztížení 
společenského uplatnění je v konkrétní posuzované věci „přiměřené“. Mezi výší přiznané náhrady a způsobenu újmou musí 

existovat vztah přiměřenosti a náhrada musí odpovídat principu proporcionality z něhož vyplývá požadavek, aby výše 

odškodnění ztížení společenského uplatnění byla přiměřená způsobeným následkům a jiným peněžitým náhradám (srov. 
rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 350/03). Vzhledem k tomu, že rozhodující je hledisko přiměřenosti ,ztrácí na 

významu samotný způsob výpočtu výše náhrady, a tedy i otázka zda výpočet odškodnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky tzv. 

násobkem se odvíjí od základní výměry odškodnění, která je určena podle § 3 odst. 1 vyhlášky, nebo od již navýšeného 
bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky.   

 
46 nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 50/05 z 16.10.2007 
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uplatňování dalších náhrad. Současnou právní úpravu tedy hodnotím 

pozitivně. Opačné řešení, tj. určení výše náhrady pouze podle velmi 

obecných kritérií bez zakotvení podrobnějších pravidel výpočtu náhrad, 

může naopak vést k nárůstu soudních sporů v této oblasti a de facto i 

k oddálení okamžiku, kdy poškozený reálně získá náhradu. Za jedinou 

výhodu tohoto řešení považuji legislativně technickou jednoduchost, jež je 

zřejmá, neboť není nutné v rámci právního předpisu stanovit typovou 

závažnost jednotlivých druhů poškození zdraví. Takovéto řešení bohužel 

zvolil zákonodárce pro úpravu nového občanského zákoníku, kdy v rámci 

náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví stanovil, že náhrada má 

plně vyvažovat vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy vč. případné 

překážky lepší budoucnu (§ 2958 NOZ). Nelze-li výši náhrady takto určit, 

má být vyčíslena dle zásad slušnosti. Domnívám se, že tato úprava po svém 

vstupu v účinnost vyvolá značnou právní nejistotu spočívající v tom, že 

poškozený, škůdce a eventuálně ani soudci nebudou mít jasnou představu o 

adekvátní výši kompenzací. Toto bude záviset až na dlouhodobé soudní 

praxi, jejíž stabilizaci lze očekávat až v horizontu několika let.  

 

Dosavadní právní úprava vychází z ustanovení § 444 odst. 1 OZ, podle 

něhož se při škodě na zdraví odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho 

společenského uplatnění. Na základě § 444 odst. 2 OZ upravuje s účinností 

od 1.1.2002 výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. Jak již bylo výše 

naznačeno, zákonodárce v tomto případě přistoupil k určení výše 

odškodnění podle bodových sazeb pro konkrétní druhy poškození zdraví, 

jež jsou specifikovány v přílohách 1 až 4 uvedené vyhlášky. Bodovému 

ohodnocení následně odpovídá finanční ekvivalent určený toutéž 

vyhláškou. Jedná se o shodný způsob, který byl použit v předcházející 

právní úpravě. Hodnota jednoho bodu činí v současné době podle § 7 odst. 

1 shora uvedené vyhlášky 120 Kč. Dřívější právní úprava obsažená ve 
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vyhlášce č. 32/1965 Sb. určovala nižší hodnotu bodu (30 Kčs, 15 Kčs a 10 

Kčs v jednotlivých obdobích po dobu účinnosti tohoto právního předpisu). 

Právní řád tak stanoví pevnou hodnotu bodu, resp. pevnou výši náhrady 

škody, která není závislá např. na vývoji inflace. Bez novelizace předmětné 

vyhlášky tak není možné při odškodnění zohlednit tento ekonomický 

aspekt. Za kvalitnější v tomto ohledu považuji právní úpravu Slovenské 

republiky, která hodnotu bodu odvozuje od průměrné měsíční mzdy 

(srovnej § 5 odst. 2 zákona č. 437/2004 Z. z.).  

 

Použití bodového systému pro výpočet výše náhrady škody klade vysoké 

požadavky na vhodné členění jednotlivých položek a zejména na přiřazení 

adekvátního bodového ohodnocení v přílohách vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

Současné právní úprava lze v tomto ohledu vytknout některé nedostatky. 

Jako příklad lze uvést hodnocení kvadruplegie podle položky 0753 v 

příloze č. 2 (3000 bodů) ve srovnání s paraplegií dolních končetin (položka 

0752 v příloze č. 2 – 2800 bodů) a souběžnou paraparezou horních 

končetin (položka 0750 v příloze č. 2 – 600 bodů). Kvadruplegie (úplné 

ochrnutí všech čtyř končetin) je v tomto případě hodnocena nižší sazbou 

než souběžná paraplegie (oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin) a 

parapareza (částečné ochrnutí) horních končetin, byť takové poranění lze 

z lékařského hlediska považovat za méně závažné.  

 

Nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění je osobním 

právem poškozeného, které se vyplácí jednorázově v penězích a je vázáno 

pouze na jeho osobu. Smrtí poškozeného tedy nárok zaniká (srovnej § 579 

odst. 2 OZ). Nárok proto nepřechází na dědice, a to ani tehdy, jestliže byl 

za života poškozeného uplatněn u odpovědné osoby, ani tehdy, jestliže byl 

uplatněn u soudu, či dokonce pokud byl přiznán pravomocným 



42 

  

 

 

 

rozhodnutím (srovnej R 31/1973)
47

. Na tomto místě je vhodné provést 

srovnání s aktuální pracovněprávní úpravou, podle níž tyto nárok v případě 

úmrtí poškozeného nezanikají (srovnej znění § 328 odst. 1 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dřívější ust. § 260 odst. 1 

zákona č. 65/1965 Sb.). Nová pracovněprávní úprava by dle mého názoru 

neměla být převzata do oblasti občanského práva, neboť může v konečném 

důsledku vyústit v to, že náhrada za bolest a ztížení společenského 

uplatnění bude ze strany pozůstalých požadována při každé škodě na zdraví 

vedoucí k úmrtí poškozeného. Zde považuji za důležité zdůraznit, že nárok 

na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění může vzniknout jen 

osobě, které je přímo poškozena na zdraví. Náhrada tak dle dosavadního 

občanského zákoníku nepřísluší např. osobám blízkým poškozenému, 

pokud u nich dojde k poškození zdraví v důsledku šoku způsobeném reakcí 

na informaci o poškození zdraví nebo úmrtí blízké osoby
48

. Důvodem 

neexistence nároku je v tomto případě přerušení příčinné souvislosti mezi 

protiprávním jednáním (či událostí) a následkem.  

 

Nový občanský zákoník kromě výše uvedené zásadní změně principu 

odškodňování přináší i omezenou možnost dědění nároků na náhradu za 

bolest a ztížení společenského uplatnění, a to za předpokladu uznání tohoto 

nároku či jeho uplatnění u soudu za života zůstavitele (§ 1475 odst. 2 

                                                 
47 str. 855 - Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H.BECK, 2004, 
1440s.   

 
48 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1455/2003 z 22.10.2003 
V daném případě žalovaný při jízdě motorovým vozidlem srazil chodce, a tedy jednoznačně odpovídá za škodu, kterou mu tím 

způsobil na zdraví, a to bez ohledu, zda se jedná o odpovědnost žalovaného jako řidiče vozu podle § 420 obč. zák. nebo jako 

provozovatele podle § 427 obč. zák. Při této nehodě k poškození zdraví žalobkyně nedošlo, nýbrž – jak vyplývá ze zjištěného 
skutkového stavu věci - porucha osobnosti, pro níž žalobkyně není schopna zařadit se do běžného života, se u ní rozvinula na 

základě depresivní poruchy a šoku v reakci na nepříznivou životní situaci vyvolanou úrazem a následným úmrtím jejího manžela. 

Přímým důsledkem dopravní nehody zaviněné žalovaným bylo poškození zdraví a úmrtí manžela žalobkyně a tento důsledek se 
pak stal příčinou vzniku újmy na zdraví žalobkyně. Újma, jež vznikla na zdraví žalobkyně následkem reakce (šoku) na smrtelný 

úraz jejího manžela, vznikla tedy v příčinné souvislosti se skutečností, jež sama je následkem jednání žalovaného (tj. s úmrt ím R. 

T.). V takovém případě je třeba i nadále vycházet z právního názoru na otázku příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním 
škůdce či škodnou událostí a vznikem škody, jak byl vysloven v rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ČSR, publikovaném pod č. 7 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1979, v němž se uvádí, že příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a 

vzniklou škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu. 
Tak je tomu např. tehdy, utrpěl-li někdo škodu v důsledku reakce (šoku) na zprávu o smrtelném úrazu jiné osoby, který škůdce 

způsobil a za škodu z něhož (srov. § 448 o. z.) odpovídá. 
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NOZ). Dále je rozšířen okruh osob oprávněných k náhradě nemajetkové 

újmy i na osoby blízké tomu, kdo utrpěl zvlášť závažné poškození zdraví 

(§ 2959 NOZ). Podrobnější rozbor nové právní úpravy obsahuje další část 

této práce.  

 

Bolestným se odškodňují bolesti, které poškozený vytrpěl při úrazu, léčení 

a při odstraňování následků poškození zdraví. Bolestné je náhradou za 

bolesti už vytrpěné. Výše náhrady se v jednotlivých případech stanoví 

podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách 1 a 3 vyhlášky. 

Pokud není bodové hodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno 

v přílohách, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze 

posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat. V současné 

úpravě odškodnění již není výslovně upraveno, že bolestné nenáleží za 

jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které jsou přechodného 

rázu, za změny v organismu, které jsou takového charakteru, že je není 

třeba léčit, za bolest patřící ke změnám zdravotního stavu existujícím již 

před škodou na zdraví, pokud se nejedná o zhoršení bolesti v souvislosti se 

škodou na zdraví (srovnej § 2 odst. 2 vyhlášky č. 32/1965 Sb.). Vzhledem 

k tomu, že v příloze není bodové hodnocení za takovéto bolesti upraveno, 

lze mít za to, že ani současný právní úprava odškodnění tohoto druhu 

nepřipouští.  

 

Náhradou za ztížení společenského uplatnění (dále jen „ ZSU“) se rozumí 

odškodnění za nepříznivé důsledky úrazu pro životní úkony poškozeného, 

pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb a pro splnění jeho 

životních úkolů. ZSU náleží za následky škody na zdraví, které jsou 

trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění 

poškozeného v životě a ve společnosti, včetně výkonu dosavadního 

povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit 

se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to zejména 
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s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Pro potřeby 

praktického využití považuji za důležité odlišení újmy, která má být 

kompenzována v rámci náhrady za ztrátu na výdělku a v rámci náhrady 

ZSU. V rámci náhrady ZSU se odškodňuje omezení či ztráta seberealizace 

při výkon povolání bez přímé souvislosti s výší výdělku. Jedná se tedy o 

následky spočívající v tom, že poškozený ztratil možnost dalšího 

vzdělávání a v důsledku takto zvýšené kvalifikace i možnost dosahovat 

vyšších příjmů
49

.  

 

Ve vyhlášce č. 440/2001 Sb. již není výslovně uvedeno negativní vymezení 

ZSU. Původní právní úprava obsahovala ustanovení (srovnej ust. § 4 odst. 2 

vyhlášky č. 32/1965 Sb.), dle kterého nenáleželo ZSU za škodu na zdraví 

přechodného rázu, která vedla jen k dočasnému ztížení společenského 

uplatnění. Škoda na zdraví přechodného rázu byla definována jako 

nepříznivý zdravotní stav, u kterého podle poznatků lékařské vědy bylo 

možno předpokládat v době kratší než jeden rok navrácení funkce 

postiženého orgánu nebo jeho části anebo jiné části těla, a to alespoň 

v rozsahu před utrpěnou škodou na zdraví. Při výkladu vyhlášky č. 440/2001 

Sb. je však nutné i nadále vycházet z toho, že odškodnění ZSU náleží pouze 

za následky, které jsou trvalé povahy. Tím zůstává zachován dřívější smysl 

právní úpravy. Dále bylo vyhláškou č. 32/1965 Sb. explicitně stanoveno, že 

ZSU nenáleželo za menší jizvy, drobné kosmetické vady a chorobné změny 

lehčího rázu, které nemohly vést ke ztížení společenského uplatnění. I když 

toto není již ve vyhlášce výslovně upraveno, nenáleží ZSU za tyto následky 

poranění, protože obvykle nevedou ke ztížení společenského uplatnění.     

 

Obdobně jako při hodnocení bolestného, vychází vyhláška č. 440/2001 Sb. 

z možnosti analogického hodnocení. Odškodnění ZSU se stanoví podle 

                                                 
49 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1988/2005 z 24. 4. 2007 
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sazeb bodového ohodnocení uvedených v přílohách 2 a 4 vyhlášky č. 

440/2001 Sb. Pokud není bodové hodnocení posuzované škody na zdraví 

uvedeno v přílohách, použije se bodové ohodnocení posuzovaných následků 

za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle 

jejich povahy a rozsahu. 

 

Lze-li škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví 

stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek 

se sčítá (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb.). Jedná-li se však o poškození 

téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové 

ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu. Z dikce uvedeného 

ustanovení lze dovodit, že tato omezení dopadá i náhradu za vytrpěné bolesti 

50
, což považuji za značně nelogické.   

 

Na rozdíl od úpravy vyhlášky č. 32/1965 Sb. se druhá a další položka 

bodového hodnocení již nekrátí (srovnej zásady pro hodnocení ZSU 

v uvedené příloze vyhlášky č. 32/1965 Sb.). Při praktickém využití těchto 

pravidel nicméně vznikají nemalé obtíže, které lze dle mého názoru vyřešit 

jen přesnější úpravou jednotlivých položek (případně úplným upuštěním od 

bodového systému). Jako příklad lze uvést hodnocení ZSU stran duševních 

poruch způsobených úrazem. Příloha č. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb. obsahuje 

tři položky, pod něž lze podřadit tento druh poškození zdraví: 

položka 014  

Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy 

                                                 

50 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 4296/2010 z 28. 3. 2013 

Gramatickým i systematickým výkladem je třeba dospět k závěru, že věta druhá ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb. se 
vztahuje jak k bodovému hodnocení ztížení společenského uplatnění, tak i bolesti, neboť předpis v tomto směru mezi oběma dílčími 

nároky nerozlišuje a věta druhá navazuje na větu první, která hovoří souhrnně o hodnocení škody na zdraví, čímž nepochybně míní 

oba nároky.  
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položka  015  

Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy 

položka 016  

Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých 

psychologických činitelů a tísnivých situací 

 

V soudní praxi byly vedeny dlouhodobé spory o to, zda je přípustný souběh 

shora uvedených položek, resp. zda je možné sčítat hodnocení téže položky, 

pokud je přiznávána posudky z různých lékařských oborů (např. z oboru 

psychiatrie a neurologie). Zatímco v prvním případě byla konstatována 

přípustnost současného hodnocení duševních poruch vyvolaných různými 

příčinami, v druhém případě soud shledal návrh na přiznání duplicitní 

náhrady jako neoprávněný
51

. Je tedy zřejmé, že současný systém určování 

výše odškodnění klade zvýšené nároky na kvalitní formulování příloh 

vyhlášky č. 440/2001 Sb. a rovněž na odborné přiřazení jednotlivých 

následků k příslušným položkám obsaženým v těchto přílohách.  

 

Kdy vzniká nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského 

uplatnění 

Otázka okamžiku vzniku nároku na náhradu bolestného a ZSU je klíčová 

pro určení počátku běhu promlčecích lhůt. Tento okamžik především nelze 

bez dalšího ztotožňovat s datem poškození zdraví. Bodové ohodnocení 

bolesti se podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb. má provést až v době 

                                                 
51 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 4916/2007 z 26. 11. 2009 

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v lékařském posudku se sčítá v případě, že následky poškození zdraví byly 

ohodnoceny podle více položek; je-li více položkami hodnoceno poškození téhož orgánu, součet bodů podle těchto položek může 
činit maximálně počet bodů, stanovených za ztrátu takového orgánu. Nejde však o ohodnocení poškození jednoho orgánu podle více 

různých položek, jestliže ve dvou lékařských posudcích z různých oborů byla použita položka 014 (vážné mozkové nebo duševní 

poruchy po těžkém poranění hlavy) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. 
Protože následky poškození zdraví jsou v případě žalobce ohodnoceny podle jedné a téže položky, byť ve dvou lékařských posudcích 

z různých oborů, počet bodů se nesčítá a položka se započítá pouze jednou. 

 
Kumulace položky 014 (vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy) a položky 016 (vážné duševní poruchy 

vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací) přílohy č. 2 vyhlášky č. 

440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, není vyloučena.  
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stabilizace bolesti, tj. v době, kdy s vysokou mírou pravděpodobnosti lze 

předpokládat, že nedojde k dalšímu zhoršení zdravotního stavu a tudíž 

k další bolesti. Pro posouzení bolestného tedy není důležitá doba např. 

úrazového děje, ale okamžik, kdy bolest reálně vzniká
52

. K hodnocení ZSU 

dochází prvně zpravidla až po jednom roce vzniku škody na zdraví (§ 8 

odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 440/2001 Sb.), kdy lze již s vysokou mírou 

pravděpodobnosti předpokládat plnou stabilizaci zdravotního stavu a tudíž 

stav, u kterého lze hodnotit míru negativního ovlivnění životního uplatnění 

poškozeného. Podle judikatury lze hodnocení ZSU provést až v okamžiku 

ustálení zdravotního stavu poškozeného
53

. Tento okamžik je rozhodují i 

pro určení právního předpisu, který bude aplikován. Pokud došlo 

k poškození zdraví za účinnosti vyhlášky č. 32/1965 Sb., avšak zdravotní 

stav poškozeného se ustálil až po nabytí účinnosti vyhlášky č. 440/2001 

Sb., je nutné ZSU ocenit podle nové vyhlášky. Obdobně je nutné 

postupovat v případě, kdy dojde ke zhoršení již dříve ustáleného 

zdravotního stavu, protože rozhodovací praxe soudů je v důsledku zhoršení 

ZSU založen nový nárok poškozeného
54

. V této souvislosti považuji za 

nutné upozornit na to, že podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb. platí, 

že pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již 

odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení 

                                                 
52 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 333/2005 z 27. 7. 2005  
Pro posouzení, podle které vyhlášky má být poskytnuto odškodnění bolesti, je rozhodující doba vzniku bolesti. Vznik bolesti, jež 

má být odškodněna, předpokládá, že konkrétní bolest dosáhla určité fáze či intenzity, kterou lze již odškodnit, tedy vznik bo lesti 

se váže k počátku, kdy se bolest stala odškodnitelnou.  
 

Podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. se tedy postupuje při odškodnění těch bolestí, které vznikly v době její účinnosti, tj. od 1. 1. 

2002, a to bez ohledu na to, zda byly způsobeny přímo při úrazovém ději, nebo až jako důsledek léčení, popř. při odstraňování 
následků poškození zdraví (§ 2 vyhl. č. 440/2001 Sb., shodně § 2 vyhl. 32/1965 Sb.).  

 
53 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2107/99 z 1.11.2000 
To, zda, popřípadě jaké změny ve zdravotním stavu poškozeného následkem úrazu, nemoci z povolání nebo jiného poškození na 

zdraví nastaly, lze zjistit, je-li možné považovat stav poškozeného za ustálený, tedy v době, kdy lze provést posouzení (srov. § 8 

odst.1 vyhlášky č. 32/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Ztížení společenského uplatnění vzniká v době, v níž je možné 
zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci z povolání nebo jiném poškození na zdraví, popřípadě po jejich zhoršení, 

považovat za ustálený a v níž je tedy možné posoudit, jaký má změněný (zhoršený) zdravotní stav poškozeného prokazatelně 

nepříznivé důsledky pro životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb nebo pro plnění 
jeho společenských úkolů, a přistoupit k jeho bodovému ohodnocení.  

 
54 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 3 Cdon 1379/96 z 27.7.1998  
Zhorší-li se již ustálený zdravotní stav poškozeného nebo projeví-li se u něj nové následky nemoci z povolání, jde o další nárok 

na náhradu škody (na náhradu za ztížení společenského uplatnění) z původní škodné události. 
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společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo 

předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného 

ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná. 

Není tedy možné porovnávat dříve poskytnutou a nově vypočítanou výši 

odškodnění v penězích, nýbrž je nutné porovnávat bodové ohodnocení (a 

to i v případě, že bylo původní hodnocení provedeno podle vyhlášky č. 

32/1965 Sb. a nastalé zhoršení se posuzuje podle současné vyhlášky).   

 

Zvýšení bodového ohodnocení   

Jak již bylo výše uvedeno, vychází vyhláška č. 440/2001 Sb. z principu 

paušalizace náhrady podle charakteru konkrétního poškození zdraví. 

Zároveň je však respektován princip individualizace odškodnění dle 

okolností jednotlivého případu. Pravidla pro zvýšení náhrady v rámci 

lékařského hodnocení upravuje § 6 uvedené vyhlášky. Za významný rys 

dosavadní právní úpravy považuji absenci horní hranice základního 

finančního odškodnění, které v minulosti upravoval § 7 odst. 2 vyhlášky č. 

32/1965 Sb. (částka 120 000 Kčs celkem z jednoho poškození zdraví, z toho 

bolestné nejvýše 36 000 Kč). Na základě výše uvedeného ustanovení se 

zvýší bolestné  

- nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení, jestliže škoda na 

zdraví vyžadovala náročný způsob léčení, zejména pak v případě infekce 

rány prodlužující dobu léčení 

- nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení, jestliže 

škoda na zdraví vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zejména 

v případě léčení zahrnujícího dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých 

cév nebo dialýzu. 

 

Bodové ohodnocení ZSU je možné obdobným postupem zvýšit nejvýše o 50 

% celkového základního hodnocení, jestliže škoda na zdraví vedla ke zvlášť 
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těžkým následkům. Za zvlášť těžké následky se považují takové následky, 

které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo 

znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i 

jeho předpokládané uplatnění v životě.  

 

Právě popsaný způsob zvyšování náhrady v rámci lékařského hodnocení je 

nutné odlišovat od postupu mimořádného zvýšení upraveného v § 7 odst. 3 

vyhlášky č. 440/2001 Sb., který dle dikce tohoto právního předpisu podléhá 

rozhodnutí soudu.  

 

Mimořádné zvýšení náhrady  

Klíčovým institutem pro individualizaci odškodění bolestného a ZSU, tj. 

pro stanovení náhrady odpovídající okolnostem každého konkrétního 

případu, je možnost dalšího zvýšení náhrady v rámci soudního řízení. Dle 

ust. § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. může soud ve zvlášť výjimečných 

případech hodných mimořádného zřetele přiměřeně zvýšit odškodnění 

stanovené podle této vyhlášky. Zvýšení náhrady nad vyhláškou stanovené 

základní hodnocení je přípustné podle ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky 

pouze ve výjimečných případech hodných mimořádného zřetele, kdy 

možnosti poškozeného jsou velmi výrazně omezeny či zcela ztraceny ve 

srovnání s vysokou a mimořádnou úrovní jeho kulturních, sportovních či 

jiných aktivit v době před vznikem škody
55

. V souladu s ustálenou 

rozhodovací praxí soudů přichází toto mimořádné zvýšení v úvahu jen 

zcela výjimečně v případech hodných mimořádného zřetele, kdy kulturní, 

sportovní či jiné zapojení poškozeného před poškozením zdraví bylo na 

                                                 
55 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.10.1988 sp. zn. 1 Cz 60/88, uveřejněný pod č. 10 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, roč. 1992 
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vysoké úrovni a mimořádné
56

. Určitou výjimku z tohoto obecného principu 

v rozhodovací praxi soudů představují škody na zdraví, jež utrpěly děti. 

Zde je zcela oprávněně zohledňována i nízký věk poškozeného a s tím 

související nutnost vyrovnávat se s následky úrazu po výrazně delší dobu
57

. 

Dále soudní praxe shledává důvody pro mimořádně zvýšení odškodnění 

v případech extrémně závažných škod na zdraví, které vedou téměř 

k úplnému vyřazení poškozeného z běžného života
58

.  

 

Současná soudní praxe vychází z principu používání násobků základního 

hodnocení, s jejichž pomocí je posuzována otázka přiměřenosti navýšení 

náhrady
59

. Považuji však za nutné podotknout, že praxe násobků základního 

hodnocení nemá podklad v žádném právním předpisu. Soud tedy musí 

posuzovat přiměřenost či nepřiměřenost určité konkrétní peněžité náhrady (a 

nikoli násobku základního hodnocení) a nic nebrání v tom, aby jako náhradu 

přiznal částku, jež neodpovídá žádnému přesnému násobku základního 

                                                 
56 srovnej R 10/1992 

    rozsudek Nejvyššího soudu České republiky  sp. zn. 25 Cdo 2497/2004 z 29. 11. 2005  

Za zvlášť výjimečný případ hodný mimořádného zřetele z hlediska ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 32/1965 Sb. (příp. vyhlášky č. 

440/2001 Sb.) lze považovat situaci, kdy poškozený v důsledku úrazu v mladém a plně produktivním věku ztratil možnost 
pokračovat v úspěšné sportovní kariéře na vrcholové úrovni a je nadále výrazně omezen i v rekreačním sportovním vyžití, a jestliže 

ve věku příznivém pro nabytí vyššího vzdělání pozbyl části intelektové kapacity, potřebné ke zvládnutí vysokoškolského studia, čímž 

je do budoucna omezován i ve výběru pracovního uplatnění. Samotná okolnost, že poškozený byl schopen se po ukončení léčení 

vrátit do běžného života a zapojit se do pracovní činnosti v odpovídající profesi, pro opačný závěr nestačí.  

 
57 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2596/2006 z 16. 10. 2008 
Při stanovení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění, k němuž došlo trvalým poškozením zdraví nezletilé dívky krátce po 

narození, sice nelze hodnotit, jak následky zranění konkrétně zasáhly do jejího dosavadního života a nakolik jsou její nynější 

možnosti pro uplatnění v životě a ve společnosti omezeny či ztraceny v porovnání s předchozím rozsahem a kvalitou jejího 
společenského, profesního, rodinného, sportovního i jiného uplatnění, avšak je třeba zohlednit, že s následky poškození zdraví se 

bude poškozená vyrovnávat celý život, od dětství přes školní věk a dospívání, hledání partnera a založení rodiny, výběr zaměstnání, 

provozování sportu, svých zálib a i jiných možností, které se jí v životě naskytnou. Zákon nevylučuje, aby při posouzení zohyzdění 
tělesného vzhledu bylo přihlédnuto i k tomu, že tyto újmy tíživěji dopadají na dívku – ženu. 

 
58 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 759/2005 z 27. 4. 2006 
Náhrada za ztížení společenského uplatnění v částce téměř 17 000 000 Kč u čtyřiadvacetileté ženy, která vedla před úrazem běžný 

společenský, kulturní, rodinný, pracovní a sportovní život, z nějž byla zcela vyřazena pro ztrátu hybnosti, gnostických a 
komunikačních schopností, a trvalé odkázání na péči druhé osoby i v základních osobních potřebách s nutností trvalé usilovné 

rehabilitace, není nesprávně nízká či nepodložená.   

 
59 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 847/2004 z 31.8.2004 
Za tohoto skutkového stavu lze sice odvolacímu soudu přisvědčit, že v důsledku úrazu, k němuž u žalobce došlo při dopravní 

nehodě dne 12. 1. 2000, kdy utrpěl vážná poranění s trvalými následky, je žalobce značně omezen ve všech oblastech svého 

života, včetně toho, že má i problémy psychického rázu, a jde o výjimečný případ hodný mimořádného zřetele podle § 7 odst. 3 
vyhlášky, avšak přesto se nelze ztotožnit s názorem, že je namístě zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění o další 

desetinásobek základního bodového ohodnocení (celkem tedy na dvanáctinásobek).  
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hodnocení. Rozhodujícím kriteriem tedy pro přiznání určité výše náhrady 

tedy zůstává to, aby mezi přiznanou peněžní částkou a způsobenou škodou 

(újmou) existoval vztah přiměřenosti
60

. Z praktického hlediska se však 

nicméně domnívám, že o přiměřenosti určité konkrétní náhrady lze uvažovat 

nanejvýše ve vztahu k předcházející rozhodovací praxi soudů, neboť 

poškození zdraví člověka s trvalými následky lze jen těžko kvantifikovat 

peněžitým ohodnocením.   

 

V souvislosti s rozhodováním o mimořádném zvýšení ZSU lze dále 

sumarizovat i důvody, o nichž již soudní praxe konstatovala, že nejsou 

adekvátní pro přiznání zvýšené náhrady. Jedná se zejména o majetkové 

poměry škůdce, popř. jiného sujetu, který je povinen poskytnout náhradu
61

. 

Stejně tak nejsou relevantní ani pojistné částky či limity plnění z pojištění, 

pokud může poškozený získat odškodnění z pojištění odpovědnosti za 

škodu
62

. Dalším pomocným kriteriem, jehož se dovolávali poškození, byl 

přepočet výše požadovaného odškodnění na dny života podle průměrného 

věku obyvatel České republiky. Ani tento postup však není podložen platnou 

právní úpravou a nejnovější soudní praxe jej odmítá
63

. Výše náhrady by 

neměla být ovlivněna ani délkou soudního řízení
64

. 

                                                 
60 nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 350/03 z 29. 9. 2005 

Ústavnímu soudu z hlediska jeho postavení jako soudního orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) sice nepřísluší konstatovat, 
v jaké konkrétní výši by náhrada za ztížení společenského uplatnění měla být přiznána, tzn. jaký by měl být násobek podle § 7 odst. 3 

předmětné vyhlášky, vycházet je však nutno z principu proporcionality. Jinými slovy řečeno, obecné soudy při posuzování 

mimořádných případů mají určitý prostor k úvaze, jakého násobku použijí. Z hlediska ochrany ústavnosti však musí dbát o to, aby 
přiznaná výše náhrady za ztížení společenského uplatnění byla založena na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi touto 

přiznanou výší (peněžní částkou) a způsobenou škodou (újmou) existoval vztah přiměřenosti. 

 
61  usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1416/2008 z 27. 7. 2010  

Výše nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění se neodvíjí od výše majetku toho, kdo náhradu vyplácí (např. 

pojišťovna), nýbrž rozhodující je porovnání úrovně kulturních, sportovních či jiných aktivit poškozeného v době před vznikem škody 
s jeho možnostmi v době po zranění.  

 
62 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 3147/2005 z 20. 12. 2006  

Právní předpis nepředepisuje určitý počet násobků základního ohodnocení, nýbrž přenechává soudu, aby v každém jednotlivém 

případě uvážil, jaké zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění je v konkrétním případě „přiměřené“. Pro výši tohoto nároku 
je pak rozhodující porovnání úrovně kulturních, sportovních či jiných aktivit poškozeného v době před vznikem škody s jeho 

možnostmi v době po zranění, nikoliv částka, na niž jsou ze zákona či havarijně pojištěna motorová vozidla.  

 
63 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1925/2008 z 16.12.2009  
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Za podstatný rys aktuální právní úpravy považuji to, že není stanoven 

žádný maximální limit, který by omezoval výši mimořádného zvýšení 

bolestného nebo ZSU podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. Za 

současného právního stavu tak může být požadována a následně i přiznána 

náhrada ve výši desítek nebo teoreticky i stovek milionů korun. Jako 

příklad odlišného legislativního přístupu lze uvést slovenskou úpravu 

obsaženou v § 5 odst. 5 zákona č. 437/2004 Z. z., která umožňuje zvýšení 

nejvýše o 50 %. Omezení náhrady maximálním limitem považuji za 

vhodné řešení s ohledem na již zmiňovanou nevyčíslitelnost újmy tohoto 

druhu. V zásadě se jedná o to, že žádná finanční náhrada nemůže 

adekvátně kompenzovat např. ztížení společenského uplatnění při 

nejzávažnějších poškozeních zdraví (jako je kvadruplegie). Považuji tedy 

za velmi sporné, zda lze v těchto případech určit přiměřenou, resp. zda 

jakoukoli finanční náhradu nelze označit za nepřiměřenou. Přikláním se 

proto závěru, že by za účelem zabezpečení základní právní jistoty všech 

účastníků odpovědnostních právních vztahů měla existovat určitá konkrétní 

hranice nejvyššího možného odškodnění, které by mohlo vycházet 

z ustálené soudní praxe
65

. Zákonné zakotvení těchto pravidel například 

formou určení nejvyššího možného násobku základního hodnocení by 

mohlo přispět ke zvýšení předvídatelnosti rozhodovací praxe soudů.  

 

Z hlediska promlčení případného nároku na mimořádné zvýšení náhrady 

platí shodná pravidla jako pro odškodnění základního hodnocení 

                                                                                                                                                
Náhrada za ztížení společenského uplatnění je jednorázovým odškodněním nemajetkové újmy spočívající ve zhoršení k vality 

života (odlišným od náhrady za ztrátu na výdělku či náhrady nákladů léčení), a nelze ji tedy rozpočítávat na jednotlivé dny 

hypotetické doby života poškozeného. 

 

64 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 3858/2007 z 27. 8. 2009  
65 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2387/2006 z 14. 2. 2008  

Ustálená soudní praxe přisuzuje výrazné zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění až na osmi či desetinásobek 

základního bodového ohodnocení (v absolutních částkách mnohamilionové odškodnění) jen natolik závažným následkům, pro 
které je poškozený pro zbytek života téměř zcela vyloučen ze všech oblastí života, zbaven možnosti vykonávat veškeré 

dosavadní aktivity či je odkázán na trvalou pomoc třetí osoby. 
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bolestného či ZSU
66

 a žalobu na mimořádné zvýšení náhrady je tedy nutné 

podat do doby uplynutí promlčecí doby, jež počíná běžet v okamžiku 

ustálení zdravotního stavu poškozeného. 

 

Možnost mimosoudní dohody o mimořádném zvýšení náhrady za 

bolest nebo ztížení společenského uplatnění 

Jak již bylo uvedeno, je dle dikce vyhlášky č. 440/2001 Sb. předpokladem 

mimořádné zvýšení ZSU rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu v těchto 

věcech má konstitutivní povahu a odlišuje se tak od soudních rozhodnutí o 

jiných druzích nároků plynoucích ze škody na zdraví
67

, jež mají 

deklaratorní povahu. Tuto konstrukci vyhlášky považuji za nevhodně 

formulované, neboť z jeho dikce nevyplývá možnost mimosoudní dohody 

o zvýšení ZSU. Účastníci právních vztahů mohou být nuceni domáhat se 

zvýšení ZSU soudní cestou i v případě, kdy mezi nimi není v ohledně 

tohoto nároku žádný spor. Dalším důsledkem této úpravy je podle mého 

názoru i určitá pochybnost o možnosti uzavření soudního smíru, neboť § 

99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, neumožňuje ukončení 

soudního řízení smírem, pokud to nepřipouští povaha věci. Mezi tyto 

vyloučené případy lze podle odborné literatury zařadit i právní vztahy, u 

nichž hmotné právo neumožňuje vyřízení věci dohodou účastníků
68

. Tato 

skutečnost může kromě zbytečného zatížení soudů negativně ovlivnit výši 

eventuálních soudních poplatků s ohledem na Položku 6 sazebníku 

poplatků uvedeného v příloze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích (snížení soudního poplatku při uzavření soudního smíru). Na 

                                                 
66 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2682/2005 ze dne 30. prosince 2008 
 
67 rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 423/2005 ze dne 14. prosince 2005  

Vzhledem k tomu, že povinnost k plnění zvýšené náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášk y č. 
32/1965 Sb. může být uložena jen soudním rozhodnutím, právo a tomu odpovídající povinnost k plnění v tomto rozsahu bez 

soudního rozhodnutí nevzniká. Nejde tedy o přisouzení existujícího nároku, ale o jeho konstituování. Do doby, než je o tomto 

nároku rozhodnuto, nevznikl a nemůže proto nastat ani jeho splatnost. Povinnost k tomuto plnění vzniká subjektu odpovědnému 
za škodu až na základě soudního rozhodnutí, v němž je určena doba splnění, a teprve uplynutím takto určené doby by mohlo dojí t 

k prodlení dlužníka (srov. rozsudek bývalého NS ze dne 30. 12. 1991, sp. zn. 1 Cz 31/91, publikovaný v Bulletinu NS ČR pod č. 

1, roč 1992 (Rc 1/1992). 
 
68 Str. 325 - Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2001, 1751 s.  
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tomto místě lze opět poukázat na srovnání s platnou právní úpravou na 

Slovensku, která mimosoudní dohodu tohoto druhu připouští (srovnej § 6 

zákona č. 437/2004 Z. z.).  

 

Dle současné právní úpravy lze takovou dohodu jen dovozovat výkladem.  

Především je nutné připomenout jednu ze základních zásad soukromého 

práva, a sice zásadu smluvní volnosti stran. Tato zásada je vyjádřena 

především v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, 

že „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. Princip smluvní autonomie je vyjádřen rovněž v § 

2 odst. 3 OZ, který stanoví, že účastníci občanskoprávních vztahů si mohou 

vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže 

to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona 

nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Občanský zákoník ani jiné právní 

předpisy nejenže úpravu zániku nároku na náhradu škody na zdraví jiným 

způsobem než splněním výslovně nezakazují, ale naopak jiné způsoby 

zániku tohoto nároku výslovně připouští
69

. Zákon tedy zánik nároku na 

náhradu škody jinak než jeho splněním výslovně připouští. Podle mého 

názoru je tedy nutné připustit možnost, aby se smluvní strany dohodly na 

narovnání nároku na odškodnění za bolest a ztížení společenského 

uplatnění, tj. na zániku tohoto nároku a jeho nahrazení závazkem novým, 

vyplývajícím z dohody o narovnání. 

 

V souvislosti s výslovně upravenou pravomocí soudu ke zvýšení 

odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění ve zvlášť 

výjimečných případech hodných mimořádného zřetele lze zmínit obdobné 

pravomoci soudu v jiných případech. Na základě ustanovení § 450 OZ je 

soud oprávněn v případech zvláštního zřetele hodných přiměřeně snížit 

                                                 
69 Například z ustanovení § 581 odst. 3 ObčZ plyne, že dohodou účastníků je možné započítat nárok na náhradu škody na zdraví proti 

jiným nárokům, i nárokům jiného druhu. 
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náhradu škody. Budou-li naplněny podmínky pro aplikaci tohoto 

ustanovení, nelze účastníky odpovědnostního právního vztahu nutit 

k zahájení soudního sporu, v němž by podle citovaných ustanovení bylo 

rozhodnuto o snížení předmětných nároků. Strany nepochybně mohou 

např. dohodou (o narovnání) upravit svá práva bez toho, že by jedna ze 

stran byla nucena podávat žalobu. Dle mého názoru není větších 

pochybností o tom, že takovýto postup je možný a platný.  

 

Závěrem lze poukázat na to, že soudní judikatura
70

 v minulosti připustila 

rozhodování o mimořádné zvýšení formou rozsudku pro uznání, s čímž je 

implicitně spojeno akceptování možnosti uzavření soudního smíru v těchto 

věcech. Toto lze dovozovat z ust. § 153a občanského soudního řádu, jež 

umožňuje vydání rozsudku pro uznání jen v těch případech, v nichž lze 

uzavřít a schválit smír. Zcela opačné stanovisko však v obdobném případě 

zaujal Krajský soud v Brně ve svém rozsudku sp.zn. 44 Co 290/2005 z 

14.11.2005. Jednoznačné stanovisko k této problematice však vyplynulo až 

z usnesení Nejvyššího soud České republiky sp. zn. 25 Cdo 2112/2010 

z 20.7.2010
71

. 

 

2.4.2. Náhrada účelných nákladů spojených s léčením 

Dalším z nároků plynoucích z odpovědnosti za škodu na zdraví je náhrada 

účelných nákladů spojených s léčením.  Tento nárok upravuje ustanovení § 

449 odst. 1 OZ, a to bez uvedení jakýchkoli podrobností s výjimkou určení 

osoby oprávněné uplatňovat náhradu těchto nákladů. Jak naznačuje sám 

                                                 
70 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 2682/2005 z 30.1.2008 

Otázka mimořádného zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění rozsudkem pro uznání, byla již kladným způsobem 
judikatorně vyřešena v rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. 17 Co 487/2005, publikovaném 

pod č. 75 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2007, podle něhož lze rozsudek pro uznání vydat i ve věcech, kde je 

žalobou požadováno zcela výjimečné zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky č.  
440/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stejnou úpravu v tomto směru obsahuje § 7 odst. 3 vyhlášky č. 32/1965 Sb.  

 
71 Dohoda účastníků a tedy i schválení uzavřeného soudního smíru nejsou vyloučeny ani v případě nároku na zvýšení odškodnění 
za bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění. 
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název nároku, může poškozený (popř. jiná oprávněná osoba) s odkazem na 

toto zákonné ustanovení požadovat náhradu nákladů vynaložených za 

účelem zmírnění či úplné nápravy nepříznivých zdravotních následků 

poškození zdraví. Za zásadní chybu této koncepce považuji soustředění se 

na léčení poškozeného, čímž dochází k nemožnosti nahrazovat jiné náklady 

potřebné pro zajištění běžného života poškozeného
72

. Jedná se o tzv. 

náklady na výpomoc v domácnosti, na něž je zaměřena navazující část této 

práce.      

 

Oprávněnou osobou není v souladu s § 449 odst. 3 OZ vždy ten, kdo utrpěl 

škodu na zdraví, nýbrž ten, kdo náklady vynaložil. Tato úprava zohledňuje 

skutečnost, že ne všechny náklady vyvolané újmou na zdraví nese nutně 

sám poškozený. Vzhledem k tomu, že v době léčení či hospitalizace 

poškozeného se na snaze o zlepšení jeho zdravotního stavu mohou podílet i 

jiné osoby, především z okruhu jeho příbuzných či osob blízkých, je 

smyslem právní úpravy založit i jim právo na náhradu jimi účelně 

vynaložených nákladů; proto zákon tyto třetí osoby výslovně legitimuje 

k uplatnění nároků vůči škůdci vlastním jménem. Soudní praxe tak např. 

dovodila, že náhradu nákladů léčení může uplatňovat po škůdci i 

zdravotnické zařízení, jež poskytlo lékařskou pomoc poškozenému jako 

osobě nepojištěné v rámci systému zdravotního pojištění
73

. Za určitý 

                                                 
72 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2365/2008 z 30.11.2010 

Ustanovení § 449 odst. 1 obč. zák.  zakládá nárok na náhradu nákladů léčení, jejichž účelem je obnovení zdraví nebo alespoň 
zlepšení zdravotního stavu poškozeného po úrazu, nikoliv nákladů, byť skutečně vynaložených, na zajištění pomoci při životních 

úkonech poškozeného či zajištění chodu jeho domácnosti, které poškozený vzhledem k trvalým následkům poškození zdraví nemůže 

sám vykonávat (srov. např. rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2456/2008). Úkony, které pro poškozeného vykonává jiná osoba, jsou tedy 
podřaditelné pod § 449 obč. zák., jen jde-li o náklady spojené s léčením poškozeného. 

 
73 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 357/2004 z 1.9.2004 
Ust. § 449 odst. 3 obč. zák. zakládá osobám odlišným od poškozeného právo na náhradu jimi účelně vynaložených nákladů na 

léčení poškozeného a výslovně legitimuje tyto osoby k uplatnění nároků vlastním jménem vůči škůdci. Nejde tedy o přechod 

nároku žalobkyně na zaplacení léčebných výloh z poškozeného na škůdce, jak namítá dovolatel, ale o zákonem upravený přímý 
nárok toho, kdo z vlastních prostředků vynaložil náklady spojené s léčením poškozeného, na jejich náhradu proti tomu, kdo za 

škodu způsobenou poškozenému na zdraví odpovídá, a to za podmínky, že šlo o náklady účelně vynaložené. Okolnost, zda 

vynaložené náklady patří mezi náklady hrazené zdravotním pojištěním, není rozhodující, jestliže poškozený – jako je tomu v 
daném případě - nebyl pojištěn. Rozhodující je, že tomu, kdo náklady vynaložil, nebyly uhrazeny, ať už zdravotní pojišťovnou 

poškozeného, samotným poškozeným či - v případě jeho smrti – jeho dědici.  
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nedostatek současné právní úpravy považuji podmínku předchozího 

vynaložení nákladů na léčení v případech, kdy poškozený (či jiná osoba) 

potřebnými prostředky nedisponuje
74

. Není tedy možné např. poskytnutí 

zálohy na zamýšlené léčení a stejně tak není přípustné ani přiznání této 

náhrady do budoucna formou pravidelných dávek. Nový občanský zákoník 

však tento nedostatek odstraňuje. 

 

Náhrada nákladů léčení přísluší pouze za předpokladu splnění podmínky 

účelnosti. Požadavek účelnosti sleduje, aby se povinnost k náhradě škody 

vztahovala jen na ty výdaje, které byly skutečně potřebné ke zlepšení 

zdravotního stavu poškozeného. Otázka účelnosti nákladů byla řešena 

v soudní praxi
75

 i v souvislosti s právem pacienta na svobodnou volbu 

lékaře. Poškozený v daném případě žádal náhradu nákladů na léčení, 

spočívajících v náhradě výdajů (za pohonné hmoty) vzniklých při cestách k 

lékaři do jeho ortopedické ordinace osobním automobilem. Soud 

požadovanou náhradu s odůvodněním, že občan má právo zvolit si sám 

svého lékaře, byť jeho pracoviště bylo vzdálenější. Právo na svobodnou 

volbu lékaře tedy není omezeno jen na volbu lékaře z bezprostředního 

okolí postiženého a náklady spojené s realizací tohoto práva nelze 

považovat za neúčelně vynaložené jen z toho důvodu, že by náklady za 

jízdné a cestovné k jinému lékaři mohly být nižší. Účelnost vynaložení 

těchto nákladů však nelze hodnotit mechanicky pouze z hlediska objemu 

vynaložených prostředků, ale je především třeba akcentovat jejich přínos v 

rámci procesu odstraňování (zmírňování) následků poškození zdraví. 

Náklady jízdného a cestovného spojené s léčením následků úrazu tedy 

nelze považovat za neúčelně vynaložené jen z toho důvodu, že při 

                                                 
74 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 682/2005 z 20.6.2006  

Účelnými náklady spojenými s léčením ve smyslu ust. § 449 odst. 1 obč. zák. se rozumí nejen výdaje na zdravotní a rehabilitač ní 
pomůcky, popřípadě na pomoc třetí osoby, kterou poškozený po dobu nemoci potřeboval, ale také výdaje na tzv. dietní 

stravování, jehož potřeba vyvstala v souvislosti s léčením následků poškození zdraví. Tyto náklady soudní praxe přiznává ve 

smyslu ustanovení § 449 odst. 1 obč,. zák. poté, co byly vynaloženy, přiznat je do budoucna jako opětující se dávku možné není.  
 
75 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 424/2003 z 2.7.2003  
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poskytnutí zdravotní péče srovnatelné úrovně u jiného lékaře mohly být 

výlohy poškozeného nižší. 

 

V rámci náhrady nákladů léčení mohou být uplatňovány zejména náklady 

na zakoupení léků a jiných léčebných prostředků nehrazených (resp. 

částečně hrazených) příslušnou veřejnou zdravotní pojišťovnou. Pokud 

však v konkrétním případě existuje právo oprávněné osoby na úhradu 

vynaložených nákladů ze zdravotního pojištění vůči veřejné zdravotní 

pojišťovně, nelze se jejich náhrady domáhat s odkazem na ustanovení § 

449 OZ
76

.  

 

Jak již bylo konstatováno ve výši citovaném soudní rozhodnutí, lze  mezi 

náklady léčení dále zařadit např. zvýšené náklady na dietní stravování 

poškozeného. Po zavedení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví, jež 

bylo provedeno zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů 

(novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), se 

lze domáhat i náhrady za platby těchto poplatků v rozsahu, v němž 

nevznikne nárok na jejich uhrazení příslušnou zdravotní pojišťovnou 

z důvodu překročení zákonem stanoveného limitu. Do určité může být 

sporná otázka regulačních poplatků hrazených za dny pobytu v nemocnici 

či jiném obdobném zařízení (§ 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb.). 

S ohledem na to, že citovaný zákon nespecifikuje konkrétní účel využití 

těchto poplatků ze strany zdravotnických zařízení (tj. zda tato platba 

pacienta má krýt např. náklady na lékařskou péči či náklady na stravování), 

lze se domnívat, že i tato platba představuje účelné náklady spojené 

s léčením. Pokud by však případná budoucí úprava výslovně určovala, že 

poplatek je považován např. za příspěvek za stravování během 

                                                 
76 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2697/2004 z 7.7. 2005 

Náklady spojené s poskytnutím potřebné zdravotní (lázeňské) péče, které poškozený zaměstnanec uhradil ze svého, přestože mu 
vzniklo právo na jejich úhradu ze zdravotního pojištění, nelze považovat za účelně vynaložené náklady spojené s léčením ve 

smyslu ustanovení § 193 odst. 1 písm. c) zák. práce.  
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hospitalizace, nejednalo by se zřejmě o náklady léčení poškozeného a 

zřejmě ani o škodu, neboť obdobné náklady (tj. náklady na stravování) by 

byl poškozený nucen vynaložit i v případě, že došlo k poškození zdraví.  

 

Náhradu účelných nákladů spojených s léčením podle § 449 OZ je třeba 

odlišovat od nároků veřejných zdravotních pojišťoven na náhradu 

prostředků vynaloženou na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, který 

vyplývá z ust. § 55 odst. 1 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Zde se jedná o nárok založený zvláštním právním předpisem, jenž 

nenáleží přímo mezi nároky z odpovědnosti za škodu na zdraví. Podrobnější 

rozbor tohoto specifického nároku je obsažen v dalším textu této rigorózní 

práce. 

 

Významnou složkou nákladů léčení by měla představovat náhrada na 

výpomoc třetí osoby v domácnosti. Považuji nesporné, že náklady za 

výpomoc v domácnosti náleží mezi náklady léčení, pokud cílem 

poskytované výpomoci je zlepšení nebo udržení stávajícího zdravotního 

stavu poškozeného, tj. jedná-li se ošetřování. Pokud je však takový nárok 

uplatňován např. z důvodu neschopnosti zajištění úklidu domácnosti, 

nákupů apod., je nutné zvážit jinou právní kvalifikaci nároku. Podle mého 

názoru se v tomto případě může jednat o skutečnou škodu ve smyslu § 442 

odst. 1 OZ. Jinak řečeno, tento nárok představuje skutečnou škodu 

spočívající v náhradě částky, jež musí poškozená osoba vynaložit na 

obstarání prací v domácnosti, které již po poškození zdraví nemůže 

vykonávat.  

     

2.4.3. Náhrada nákladů na výpomoc v domácnosti 

Další významnou součástí nároků plynoucích z odpovědnosti za škodu na 

zdraví tvoří náhrada nákladů vynaložených na výpomoc třetí osoby 
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v domácnosti, pokud následky škody na zdraví činí poškozeného závislým 

na pomoci jiné osoby. Na tomto faktu nic nemění skutečnost, že česká 

právní úprava tento druh nároku výslovně nepředvídá. Z hlediska právní 

kvalifikace lze (jak bylo výše uvedeno) alespoň část těchto nákladů 

obvykle považovat za účelně vynaložené náklady spojené s léčením, pokud 

tyto náklady slouží k obnovení zdraví nebo alespoň ke zlepšení 

zdravotního stavu poškozeného. Některé jiné druhy těchto nákladů (např. 

zabezpečení domácích prací) však do kategorie nákladů léčení zjevně 

nespadají a lze na ně nahlížet nanejvýše jako na skutečnou škodu ve 

smyslu § 442 odst. 2 OZ (srovnej např. rozsudek Městského soud v  Praze 

ze dne č.j. 13 Co 362/2006-57). Tento názor ostatně potvrzuje i judikatura 

Nejvyššího soud České republiky
77

. Předpokladem vzniku nároku na 

náhradu této škody je ovšem fakt, že poškozený vynaložil náklady na 

provedení těchto služeb a došlo proto ke snížení jeho majetku
78

. S tímto 

výkladem však polemizuje Ústavního soudu České republiky
79

, který 

                                                 
77 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2365/2008 z 30.11.2010 

Ustanovení § 449 odst. 1 obč. zák.  zakládá nárok na náhradu nákladů léčení, jejichž účelem je obnovení zdraví nebo alespoň 
zlepšení zdravotního stavu poškozeného po úrazu, nikoliv nákladů, byť skutečně vynaložených, na zajištění pomoci při životních 

úkonech poškozeného či zajištění chodu jeho domácnosti, které poškozený vzhledem k trvalým následkům poškození zdraví nemůže 

sám vykonávat (srov. např. rozhodnutí NS sp. zn. 25 Cdo 2456/2008). Úkony, které pro poškozeného vykonává jiná osoba, jsou tedy 
podřaditelné pod § 449 obč. zák., jen jde-li o náklady spojené s léčením poškozeného. 

 
78 rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp.zn. 25 Cdo 4576/2008 z 26.5.2011 

 
Z hlediska aplikace § 449 obč. zák. na daný skutkový stav je podstatná okolnost, že žalobce sám žádné prostředky na zajištění  

léčebné péče v období, za něž požaduje náhradu, nevynaložil. Ustanovení § 449 odst. 3 obč. zák. nezakládá nárok jinému, než 

tomu, komu účelné výdaje v souvislosti s léčením poškozeného skutečně vznikly, a nelze tedy žalobci nahrazovat náklady, které  
nevynaložil, a to bez ohledu na to, zda by jeho nárok mohl být částečně posouzen podle § 442 odst. 1 obč. zák., jak uvažoval 

odvolací soud, neboť i vznik skutečné škody ve smyslu tohoto ustanovení předpokládá majetkovou újmu jakožto snížení 

majetkového stavu žalobce. Samotná okolnost, že žalobce osobně poskytuje péči poškozené, nepředstavuje vynaložení nákladů 
ve smyslu § 449 odst. 3 obč. zák., nýbrž její ocenění peněžní částkou by znamenalo odměnu za práci spojenou s péčí o 

poškozeného. Přisvědčit nelze ani námitce v dovolání o ušlém výdělku či zisku žalobce, který v důsledku péče o poškozenou byl  

v rozhodném období pouze minimálně pracovně zapojen. Občanský zákoník upravuje totiž v ustanoveních § 444 až § 449a 
nároky poškozeného na náhradu škody na zdraví, mezi něž nepatří ušlý výdělek, popř. zisk osob odlišných od poškozeného.  

 

79 Nález Ústavního soudu České republiky sp.zn. IV.ÚS 444/11 z  5. 12. 2012 

Jestliže ani po podstoupení léčby poškozený nedosáhne soběstačnosti v péči o svou osobu a domácnost, je nucen vyhledat pomoc 
třetích osob, ať už z kruhu rodinného, mezi přáteli či profesionálního pečovatele. Dlouhodobě však nelze zcela spoléhat a využívat 

rodinné a přátelské solidarity, při níž jsou osoby blízké zatíženy bezplatnou péčí o postiženého, vymyká-li se rozsah péče míře 

únosné pro běžnou lidskou a rodinnou solidaritu. I v souvislosti s péčí o poškozeného vzniká určitá škoda, která se u osob blízkých 
může projevovat omezenými možnostmi pracovního uplatnění, sníženým výdělkem, zmenšením časového prostoru pro odpočinek a 

rekreaci či vyšší psychickou a fyzickou únavou. Není přípustné, aby bylo výlučně na obětavé okolí přenášeno břemeno důsledků 

poškození zdraví postiženého v neúměrné míře, a škůdce tak byl osvobozen od jakékoli zátěže. Je věcí poškozeného, jaký způsob 
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s odkazem na princip úplné kompenzace podkládá za skutečnou škodu 

způsobenou poškozenému i to, že o něj jiní bezplatně pečují. Aktivně 

legitimován k uplatnění takového nároku je přímo ten, kdo utrpěl škodu na 

zdraví a nikoli pečující osoba.  Předpokladem vzniknu nároku na náhradu 

je dlouhodobá závažná neschopnost poškozeného v sebeobsluze.  Závěrem 

však lze poznamenat, že ani rozhodovací praxe Ústavního soudu není při 

posuzování tohoto druhu nároku jednotná, o čemž svědčí např. usnesení 

sp.zn.  II. ÚS 2523/11 z 23.2.2012.  

 

Právní úprava neurčuje, jakým způsobem by měla být stanovena výše 

náhrady vynaložených nákladů. Pokud je péče prováděna specializovanými 

subjekty, kterým je ze strany poškozeného (nebo jiné osoby) hrazena za 

tuto činnost odměna, nečiní určení výše náhrady závažný problém (náhrada 

odpovídá skutečně vynaloženým finančním nákladům). Pokud však péči 

vykonávají jiné osoby, zpravidla rodinní příslušníci poškozeného, může 

stanovení adekvátní náhrady představovat značný problémem. Dosavadní 

soudní judikatura řešila otázku ocenění hodnoty péče o osobu blízkou 

analogicky dle pravidel regulujících činnost dobrovolných pečovatelů, jimž 

náleží odměna rovnající se nejvýše minimální mzdě. Podle právního 

názoru vyjádřeného v rozsudku Nejvyššího soud České republiky 

z 24.10.2006 sp.zn. 25 Cdo 2127/2006 je zcela přiměřené, jestliže se 

k ocenění hodnoty péče využije úprava odměny dobrovolným pracovníkům 

pečovatelské služby dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Uvedený rozsudek 

vycházel z toho, že soud za stavu neexistence právní úpravy může hodnotit 

                                                                                                                                                
zajištění péče o svou osobu zvolí, zda je pro něj přijatelnější péče osoby blízké či dá přednost profesionálnímu ošetřovateli, a proto 
mu nelze odmítat přiznání renty s odůvodněním, že postiženému díky obětavosti okolí na ni nevzniká nárok, zatímco kdyby obětavé 

okolí neměl a byl nucen si hradit péči profesionální pečovatelské služby, nárok na rentu by mu vznikl. Je nepatřičné bagatelizovat 

zátěž způsobenou osobám blízkých péčí o postiženého a postiženého odkazovat s rentou až na dobu, kdy mu solidární okolí vypoví 
bezplatnou pomoc. Protože renta nahrazuje majetkovou újmu (skutečnou škodu dle ustanovení § 442 odst. 1 občanského zákoníku), 

neuplatní se ustanovení § 449 odst. 3 občanského zákoníku, ale je dána aktivní legitimace postiženého, a to od počátku bez ohledu na 

to, zda o něj někdo zdarma pečuje či nikoli. Je však třeba zdůraznit, že tento nárok je situován do podmínek výrazné nesoběstačnosti 
poškozeného v základních úkonech osobní obsluhy a péče o domácnost, v nichž by přenesení zátěže na osoby blízké představovalo 

nadměrné břemeno přesahující rámec rozumné a snesitelné solidarity. 
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důkazy tak, že pokud lze výši nároku zjistit jen s nepoměrnými obtížemi 

nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své úvahy. Proto bylo 

vycházeno při hodnocení osobní péče o rodinného příslušníka z analogie 

hodnocení péče poskytované dobrovolným pracovníkem pečovatelské 

služby.  

 

Právní úpravu odměňování dobrovolných pečovatelských pracovníků lze 

ve stručnosti shrnout následovně. Dle ustanovení § 21 odst. 3 vyhlášky č. 

182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, mohou pečovatelskou službu v případech uvedených v 

odstavcích 1 a 2
80

 jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 

vykonávat i občané, jejichž pomoc a ošetření se podle § 59 odst. 3
81

 za 

pečovatelskou službu nepokládá. Podle ustanovení § 60 téže vyhlášky se 

dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby poskytuje odměna za 

kalendářní měsíc až do výše minimální mzdy pro zaměstnance 

odměňované měsíční mzdou s přihlédnutím ke kvalitě, počtu a náročnosti 

poskytovaných úkonů pečovatelské služby. Shora uvedená ustanovení 

vyhlášky č. 182/1991 Sb. byla sice s účinnosti k 31. 12. 2006 zrušena, leč 

dle přechodných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

(§ 120 odst. 10) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby poskytují 

pečovatelskou službu podle dosavadních právních předpisů i po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Z tohoto ustanovení tak lze dovozovat, že je i 

nadále přípustné analogické využití dosavadních právních předpisů 

upravujících dobrovolnou pečovatelskou práci. Za vykonávanou výpomoc 

                                                 
80 § 21 
(1) Pečovatelská služba se poskytne vždy v rodinách, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let 

opakovaně současně dvě děti. 

 (2) Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku 
příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči. Není -li jeden z 

rodičů z tohoto důvodu zaměstnán, poskytne se pečovatelská služba nejvýše 400 hodin ročně; do této doby se nezapočítává 

poskytování pečovatelské služby z jiných důvodů. 
 
81 Pomoc a ošetření, které poskytují potřebnému občanovi jeho manžel (manželka, druh, družka), rodiče, syn, dcera a u pečovatelské 

služby pro rodiny s dětmi prarodiče dětí, nelze považovat za pečovatelskou službu. 
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tak lze podle mého názoru i v současnosti poskytovat náhradu ve výši 

minimální mzdy stanovené nyní nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o 

minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí. Minimální mzda je aktuálně stanovena na 

částku 8000 Kč měsíčně, resp. 48,10 Kč za hodinu. Při určení konkrétní 

výše náhrady se samozřejmě nezbytné vzít v úvahu fakt, že měsíční částka 

minimální mzdy odpovídá stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, tzn. 

že podle rozsahu poskytované péče může být poskytovaná náhrada i vyšší 

než uvedených 8000 Kč měsíčně, např. je-li péče o poškozeného 

zajišťována několika osobami.  

 

Výši náhrady nákladů za výpomoc v domácnosti může být dále ovlivněna i 

rozsahem povinností plynoucích z rodinného práva. Nárok na náhradu 

nákladů za výpomoc v domácnosti totiž podle judikatury
82

 může vznikat až 

tehdy, když intenzita výpomoci překročí hranici obvyklé pomoci 

poskytované např. mezi manželi na základě § 18 zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině, v platném znění (muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné 

povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji 

důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné 

prostředí). Obdobné povinnosti týkající se pomoci ve vztahu mezi rodiči a 

dětmi vyplývají z ustanovení § 31 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. 

 

Náhrada nákladů na výpomoc přísluší poškozenému bez ohledu na to, zda 

mu byl přiznán příspěvek na péči na základě zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, neboť nelze porovnávat podmínky pro existenci 

nároku na náhradu škody a pro vznik nároku na určitou sociální dávku. 

Nárok na uvedený příspěvek vzniká osobám, které z důvodu dlouhodobě 

                                                 
82 rozsudek Městského soudu v Praze z 5.12.2007 č.j. 28 Co 379/2007-113 
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nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 

péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Podle rozsahu potřebné 

péče činí výše příspěvku 2000 Kč až 12000 Kč. Závažný právní problém 

v případě přiznání tohoto státního příspěvku představuje otázka, zda jej lze 

odečítat od poskytované náhrady na výpomoc v domácnosti či nikoli. 

Právní úprava tuto otázku výslovně neřeší. Dosavadní soudní judikatura
83

 

se zabývala pouze právním posouzením tzv. příspěvku na péči o osobu 

blízkou vypláceného na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění účinném v době od 26.2.2001 do 28.2.2003 (zákon 

je nyní z větší části zrušen). Podle ustanovení § 80 citovaného zákona 

náležel občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, 

která je převážně nebo úplně bezmocná, příspěvek při péči o blízkou nebo 

jinou osobu. Soud v tomto případě dovodil, že tento příspěvek není možné 

odečítat od poskytované náhrady. Aktuální právní úprava zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, však přinesla novou koncepci 

poskytování dávek spočívající v tom, že osoba, jež potřebuje péči jiné 

osoby, obdrží shora uvedený příspěvek a sama jej použije na jím zvolený 

druh péče (např. i na odměnu tomu, kdo provádí péči v domácnosti). 

S ohledem na charakter tohoto příspěvku se domnívám, že náhrada nákladů 

na výpomoc v domácnosti může být z titulu náhrady škody poskytována 

jen v rozsahu, který není pokryt tímto příspěvkem. Při absenci explicitní 

právní úpravy však tuto otázku definitivně vyřeší až soudní judikatura. 

 

Úprava nového občanského zákoníku shora uvedené složité problémy řeší. 

Rozbor nové úpravy je proveden v dalších částech této rigorózní práce.   

 

2.4.4.  Náhrada za ztrátu na výdělku 

Náhradou za ztrátu na výdělku je kompenzovaná škoda, kterou poškozený 

utrpěl tím, že z důvodu poškození zdraví nemohl dosahovat příjmu. 

                                                 
83 rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp.zn. 25 Cdo 2127/2006 z 24.10.2006 
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Aplikace příslušných ustanovení občanského zákoníku (§ 445 až § 447) 

nevyvolává dle mého názoru žádné zásadní potíže. Praktické problémy 

podle mých zkušeností vyplývají především ze specifických okolností 

konkrétních případů (např. hodnocení částečné výdělečné schopnosti 

poškozeného, odlišení následků poškození zdraví a následků nedostatku 

pracovních příležitostí na trhu práce, určování výše náhrady u osob, které 

utrpěly škodu na zdraví v ranném věku). Za velmi důležitý fakt považuji 

to, že není odškodňována pouhá ztráta či omezení výdělečné schopnosti. 

Naopak je nutné zdůraznit, že kompenzovat lze jen takovou ztrátu na 

výdělku, která prokazatelně vzniká ve formě rozdílu mezi výdělkem před 

vznikem škody a po poškození (se zohledněním případného invalidního 

důchodu). Pokud tedy poškozený nedosahoval žádného příjmu a nedošlo 

ani k sjednání budoucí výdělečné činnosti
84

, nárok na náhradu za ztrátu na 

výdělku nepřísluší. Nárok na náhradu ztráty na výdělku tedy náleží jen 

tehdy, pokud by poškozený skutečně dosahoval určitého výdělku nebýt 

poškození zdraví. Tento rys současné právní úpravy plně reflektuje princip 

náhrady skutečné škody a domnívám se tedy, že by měl být zachován i 

v budoucí právní úpravě. Pokud by měla být nahrazována sama ztráta 

výdělečných schopností, lze tak dle mého názoru učinit v rámci 

odškodnění ztížení společenského uplatnění. Výjimku představují případy 

poškození zdraví dětí, pokud případné trvalé následky znemožňují pozdější 

výkon výdělečné činnosti. Zde samozřejmě nelze zpochybňovat fakt, že 

dosažením produktivního věku dochází ke vzniku škody. Zákonodárce 

z toho důvodu doplnil ust. § 447 OZ o úpravu výslovně řešící tuto 

problematiku alespoň pokud jde o škody na zdraví žáků a studentů 

(podrobněji viz dále), čímž akceptoval dosavadní právní praxi, jež 

                                                 
84 rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp.zn. 25 Cdo 1783/2003 z 29.6.2004  

Při odškodňování ztráty na výdělku se sice zásadně vychází z průměrného výdělku před poškozením, lze však odškodnit i ztrátu 

výdělku, jehož poškozený v době úrazu nedosahoval, protože teprve měl do určitého zaměstnání nastoupit, jestliže poškozený 
měl prokazatelně uzavřít pracovní či jiný obdobný poměr a jen v důsledku úrazu se tak nestalo, takže ztratil příjem, který by po 

uzavření smlouvy o pracovní činnosti dosahoval (srov. R 10/1991).  
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existenci tohoto nároku na náhradu ztráty na výdělku uznávala. Považuji za 

proto nesporné, že tato ustanovení lze analogicky aplikovat i na ty situace, 

kdy k poškození zdraví došlo ještě před zahájením školní docházky, tedy 

v době, kdy nebyly zcela naplněny parametry hypotézy daného ustanovení, 

tj. že poškozený byl žákem či studentem. K otázce předpokladu konkrétní 

výdělečné činnosti poškozeného před vznikem škody lze závěrem poukázat 

na soudní judikaturu, jež zaujala benevolentní přístup v případě, že 

poškozený pracoval pouze dočasně (typicky v pracovním poměru na dobu 

určitou). V případech tohoto druhu lze podle závěrů přijatých soudy 

vycházet z toho, uplynutím dohodnuté doby výkonu zaměstnání nezaniká 

nárok na náhradu za ztrátu na výdělku
85

, tj. že nelze zpochybňovat 

předpoklad, že by poškozený i nadále pracoval a dosahoval by výdělku. 

Sporné však může být určení výše výchozího výdělku pro výpočet 

náhrady, konkrétně zda má být použit výdělek dosahovaný v zaměstnání 

sjednaném jen na omezenou dobu
86

.  

 

Náhrada za ztrátu na výdělku jako nárok z odpovědnosti za škodu na zdraví 

je upravena v § 445 až § 447 OZ. Tato ustanovení jsou velmi stručná a 

s ohledem na níže popisované složité situace, které mohou vyplynout 

z konkrétních okolností jednotlivých případů, se domnívám, že 

problematika náhrady za ztrátu na výdělku vyžaduje úpravu podstatně 

                                                 
85 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2023/2005 z 6.6. 2006  
S názorem, podle kterého může mít poškozený zaměstnanec v době po skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou 

nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, jen jestliže prokáže, že "právě následkem utrpěného úrazu nebyl přijat do konkrétního 

dalšího pracovního poměru", nelze souhlasit. Je-li podle okolností odůvodněn závěr, že po skončení pracovního poměru 
sjednaného na dobu určitou by byl poškozený zaměstnanec nadále zaměstnán, není už z hlediska nároku na náhradu za ztrátu na 

výdělku významné, zda by byl nadále zaměstnán u stejného nebo jiného zaměstnavatele nebo zda by nadále pravidelně konal 

práce v pracovním poměru na dobu neurčitou nebo opět v pracovním poměru na dobu určitou anebo na základě dohody o 
pracovní činnosti, popřípadě zda by výdělečnou činnost vykonával v rámci svého podnikání. 

 
86 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2023/2005 z 6.6.2006  
Na základě příjmů poškozeného zaměstnance z pracovního poměru na dobu určitou lze stanovit průměrný výdělek rozhodný pro 

výpočet náhrady za ztrátu na výdělku v době následující po jeho skončení jen tehdy, kdyby bylo prokázáno, že by zaměstnanec 

byl znovu (po skončení pracovního poměru na dobu určitou) zaměstnán u dosavadního zaměstnavatele; pouze v tomto případě 
lze dovozovat, že poškozený zaměstnanec by také v době po skončení pracovního poměru na dobu určitou dosahoval - nebýt 

pracovního úrazu - stejný výdělek jako před poškozením a že tedy ztráta na výdělku je v tomu odpovídající výši následkem (v 

příčinné souvislosti) s pracovním úrazem. V případě, kdy bylo možné podle okolností důvodně předpokládat, že by postižený 
zaměstnanec byl i nadále zaměstnán, avšak nebylo prokázáno, že by byl zaměstnán u dosavadního zaměstnavatele, má sice nárok 

na náhradu za ztrátu na výdělku, ale jen do výše průměrného výdělku, který by prokazatelně dosáhl u jiného zaměstnavatele, 

kdyby k pracovnímu úrazu nedošlo. 
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podrobnější tak, aby řada neupravených otázek nemusela být řešena až 

soudní judikaturou. Za výhodu lze v této souvislosti pokládat částečnou 

použitelnost pracovněprávní judikatury i pro občanskoprávní náhradu 

škody (zejména v oblasti určení výše náhrady). Dalším nedostatkem 

současné právní úpravy je dle mého názoru částečná neaplikovatelnost 

ustanovení § 447 a rovněž i existence neodůvodněných rozdílů mezi 

úpravou odškodnění tohoto nároku v občanském a pracovním právu 

(zejména omezení doby poskytování náhrady věkem 65 let). Výslovnou 

regulaci dále dle mého názoru vyžaduje řešení povahy ušlého zisku 

podnikatele v tom směru, zda a v jakém rozsahu lze na tento nároku 

aplikovat ustanovení náhrady za ztrátu na výdělku (sporná je např. otázka 

valorizací). Platnou právní úpravu považuji v této oblasti za značně 

zastaralou, neboť zjevně nezohledňuje změny nastalé ve fungování 

ekonomických vztahů po listopadu 1989.       

 

Náhrada za ztrátu na výdělku je poskytována formou jednorázové výplaty, 

jedná-li se o výdělek, který již ušel, popř. formou renty, jedná-li se o 

náhradu za výdělek ucházející v budoucnosti. V případě, že o náhradě za 

ztrátu na výdělku by rozhodnuto soudem a byly přiznány pravidelné 

opakující se platby náhrady škody, jsou tato rozhodnutí vydávaná 

s výhradou budoucí změny poměrů, tj. sub clausula rebus sic stantibus. 

Změní-li se následně poměry, lze se úspěšně domáhat změny takového 

rozhodnutí
87

.  

 

                                                 
87 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1179/2005 z 9.2.2006  
Onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným pracovním úrazem poškozeného a jež 

samy o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou činnost, znamenají podstatnou změnu poměrů poškozeného (ve smyslu ustanovení § 

202 odst. 1 zák. práce), v důsledku níž se zaměstnavatel může úspěšně domáhat zrušení své povinnosti platit poškozenému náhradu 
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (srov. Závěry býv. Nejvyššího soudu SSR ve věcech odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání ze dne 19. 6. 1980 sp. zn. Cpj 11/80, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

roč. 1980, pod č. 28). Změny v úpravě svých povinností ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 zák. práce se může zaměstnavatel 
úspěšně domáhat nejen v případě onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, jež nejsou v příčinné 

souvislosti s utrpěným pracovním úrazem (jeho následky) a jež samy o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou činnost, ale i tehdy, 

jestliže tato onemocnění (zhoršení zdravotního stavu) sice nemají za následek úplnou ztrátu pracovní způsobilosti poškozeného, ale 
znemožňují mu výkon práce, kterou konal před vznikem škody a která byla určující pro zjištění průměrného výdělku před vznikem 

škody (srov. 21 Cdo 227/2002). 
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Náhrada za ztrátu na výdělku je předmětem daně z příjmu v souladu s § 4 

odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. I tato 

skutečnost může být podle současné soudní judikatury právně relevantní a 

může ovlivňovat výši způsobené škody
88

. 

 

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku lze v obecně rovině rozčlenit do 

dvou skupin. Jedná se o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti a o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti a při invaliditě. 

        

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti kompenzuje 

poškozenému výdělek, který mu ušel v důsledku jeho pracovní 

neschopnosti. Podmínky pro vznik a trvání pracovní neschopnosti upravuje 

§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Ztráta na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti je určena jako rozdíl mezi průměrným výdělkem 

pracovníka před vznikem škody a plnou výší nemocenské. Dne 1.1.2009 

nabyla účinnosti nová právní úprava poskytování nemocenské, která je 

nyní obsažena jednak v zákoníku práce (§ 192 a násl. zákona č. 262/2006 

Sb.), jednak v zákoně o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.). 

Tyto změny mají výrazný vliv na výpočet náhrady za ztrátu na výdělku na 

počátku pracovní neschopnosti. Během prvních tří kalendářních dnů 

pracovní neschopnosti nepřísluší žádná nemocenská (resp. náhrada mzdy) 

                                                 
88 rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp.zn. 21 Cdo 2023/2004 z 14.6.2005 

Náhrada za ztrátu na výdělku je svojí povahou příjmem ze závislé činnosti, se kterým je třeba počítat při zjišťování základu daně, 
tj. částky, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob 

považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení (srov. § 5 odst. 1 

zákona). S ohledem na progresivní sazbu daně z příjmů (srov. § 16 odst. 1 zákona) v závislosti na výši základu daně, může být  
následkem porušení právní povinnosti zaměstnavatele podle ustanovení § 205b odst. 3 zák. práce platit zaměstnanci náhradu za 

ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně také skutečnost, že zaměstnanec (poplatník) zaplatí na dani z příjmu ze zvýšeného  

základu daně vyšší částku, než by jinak - nebýt porušení této povinnosti - zaplatil, kdyby příjmy plynoucí zaměstnanci 
(poplatníkovi) z náhrady za ztrátu na výdělku byly pro účely zjištění základu daně zohledňovány v tom kalendářním roce 

(zdaňovacím období), za který náležely; tato újma, která zaměstnanci vznikla proto, že mu zaměstnavatel vyplatil náhradu za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jednorázově za delší časové období a zaměstnanec z tohoto důvodu zaplatil  
vyšší daň z příjmů fyzických osob, představuje skutečnou škodu.  
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a náhrada za ztrátu na výdělku z toho důvodu představuje plnou výši 

výdělku před vznikem škody. Po dobu dalších 11 kalendářních dnů trvání 

dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, kterou 

vyplácí zaměstnavatel (§ 192 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Počínaje 15. kalendářním dnem pracovní neschopnosti je poskytována 

nemocenská v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Ačkoli 

právní úprava občanského zákoníku nepředpokládá vyplácení náhrady 

mzdy místo dřívější nemocenské, je dle mého názoru s ohledem na princip 

náhrady skutečné škody nezbytné od případné náhrady za ztrátu na výdělku 

po dobu pracovní neschopnosti odečítat nejen nemocenskou, ale i 

zaměstnavatelem vyplacenou náhradu mzdy.   

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a při 

invaliditě 

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vzniká v případě, že v důsledku 

poškození zdraví dosahuje poškozený po skončení pracovní neschopnosti 

nižšího výdělku, popř. nemá žádný výdělek. Náhrada činí rozdíl mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody (tzv. rozhodný výdělek nebo 

výchozí výdělek) a výdělkem dosahovaným po poškození (event. tzv. 

fiktivním výdělkem) s připočtením případného invalidního důchodu nebo 

částečného invalidního důchodu. Podmínky pro existenci nároku na 

invalidní důchod a způsob výpočtu jeho výše stanoví zákon č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění. Předpokladem vzniku nároku na náhradu za 

ztrátu na výdělku však není přiznání invalidního důchodu, ale samotný fakt 

snížení pracovní schopnosti a s tím související pokles nebo ztráta výdělku. 

Na druhé straně nemusí ztráta na výdělku vznikat každému poškozenému, 

který je invalidní, neboť současný právní řád nebrání poživatelům 

invalidního důchodu ve výkonu výdělečné činnosti.    
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Podle ustanovení § 447 odst. 2 OZ nesmí náhrada za ztrátu na výdělku 

spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem 

přesahovat částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu 

škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení 

neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně; z důvodů zvláštního zřetele 

hodných může soud určit vyšší částku náhrady též tehdy, byla-li škoda 

způsobena hrubou nedbalostí“. Toto ustanovení lze označit za pozůstatek 

úpravy obsažené v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění účinném 

do 31. 5. 1994, kdy výše náhrady za ztrátu na výdělku byla podle § 195 

odst. 2 obecně redukována tak, aby spolu s výdělkem postiženého 

pracovníka s případným důchodem nepřesáhla částku 3 000 Kčs měsíčně. 

U pracovníků, jejichž průměrný výdělek před vznikem škody byl vyšší než 

3 000 Kčs, se tato částka zvyšovala o 75 % rozdílu mezi tímto výdělkem a 

částkou 3 000 Kčs. K  případnému výdělku dosaženému zvýšeným úsilím 

se nepřihlíželo. Zákonem č. 74/1994 Sb. byla tato redukce v oblasti 

pracovního práva zrušena a tím pozbylo smyslu i uvedené omezení 

obsažené v § 447 odst. 2 OZ. V praxi se lze setkat s pokusy aplikovat tento 

odkaz na pracovněprávní předpisy tak, že poškozenému nemůže vznikat 

nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dosažení věku 65 let, neboť 

ustanovení § 371 odst. 6 ZP stanoví, že náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti přísluší pracovníku nejdéle do konce 

kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku. Občanský zákoník 

obdobné věkové omezení neobsahuje. Soudní judikatura však dovozuje, že 

tento výklad § 447 odst. 2 OZ není správný
89

. Při posuzování délky trvání 

nároku na náhradu za ztrátu na výdělku v občanskoprávních vztazích je 

                                                 
89 rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp. zn. 25 Cdo 1100/2000 z 16.5.2002 
Občanský zákoník neurčuje dobu, po kterou se poskytuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, neboť 

nelimituje existenci nároku věkem poškozeného (na rozdíl od ustanovení § 195 odst. 4 zákoníku práce v nyní platném znění, 

podle nějž odškodnění přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku) ani jinými 
okolnostmi. Omezení vyplývající z ustanovení § 447 odst. 2 OZ (limit daný částkou stanovenou předpisy pracovního práva u 

škody, která nebyla způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí) se vztahuje pouze na výši odškodnění, nikoliv na délku období, po  

kterou se poskytuje; vzhledem ke změně ustanovení § 195 zákoníku práce účinné od 1. 6. 1994 i toto omezení pozbylo významu 
(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2002, sp. zn. 25 Cdo 1161/2000, publikovaný v Souboru rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, Sv. 14, pod C 1019). 
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proto nutné vždy zjišťovat zdravotní stav poškozeného, zejména s  ohledem 

na možný výskyt onemocnění nesouvisejících s poškozením zdraví, které 

je odškodňováno. Pokud tedy poškozený žádá náhradu za ztrátu na výdělku 

i ve vyšším věku než 65 let, musí doložit, že by byl nadále pracoval, nebýt 

poškození zdraví. Dle ustálené soudní judikatury pak dochází k zániku 

nároku na náhradu za ztrátu na výdělku nejpozději v okamžiku, kdy se 

poškozený stane poživatelem starobního důchodu
90

.  

 

Způsob výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku 

Při výpočtu výše náhrady je nutné vycházet z výdělku poškozeného, jehož 

dosahoval před poškozením. Právní úprava obsažená v občanském zákoníku 

(§ 445) přesně nedefinuje, jaká doba má být považována za okamžik 

poškození. Podle mého názoru je nutné s ohledem na princip odškodnění 

všech utrpěných škod za tento okamžik považovat vznik škody, tj. dobu, kdy 

se poškozenému v důsledku poškození zdraví skutečně sníží výdělek. Tento 

okamžik nemusí vždy korespondovat s okamžikem, kdy došlo k vlastnímu 

poškození zdraví např. při dopravní nehodě, ale může nastat i později. Za 

přesnější považuji úpravu § 370 odst. 1 ZP, která explicitně uvádí jako 

rozhodný ten okamžik, kdy došlo ke vzniku škody. Tyto úvahy mohou mít 

praktické dopady především tehdy, pokud v období mezi poškozením zdraví 

a vznikem škody došlo ke snížení výdělku poškozeného z důvodu 

nesouvisejících s poškozením zdraví (např. výpověď z pracovního poměru 

z organizačních důvodů a následný nástup do nového zaměstnání s nižším 

výdělkem). V takovém případě je nutné s ohledem na výše uvedené za 

                                                 
90 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2883/2004 z 15.12.2005  

Jestliže se poškozený stane poživatelem starobního důchodu, zdrojem jeho příjmů již není výdělek či dávky invalidního důchodu , 

jež výdělek nahrazují. Od data přiznání starobního důchodu mu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku podle § 447 obč. zák. 
nepřísluší (srov. R 35/1996). Přichází v úvahu nárok na náhradu za ztrátu na důchodu. Jak vyplývá z ust. § 447a obč. zák., vznik 

a existence tohoto nároku závisí především na tom, zda poškozený pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. Ztráta na důchodu spočívá totiž v tom, že poškozenému byla vyměřena nižší dávka důchodového zabezpečení, než 
by mu náležela v případě, že by se do výpočtu výše důchodu započítalo i plnění poskytnuté z titulu náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti. 
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výchozí výdělek považovat výdělek před vznikem škody, tj. nižší výdělek 

z nového zaměstnání. 

 

Za výchozí lze považovat i výdělek, který sice poškozený dosud 

nedosahoval, ale je prokázáno, že by jej dosáhl nebýt poškození zdraví 

(obvykle proto, že měl dohodnuto nové pracovní místo). Zde lze odkázat 

např. na rozsudek Nejvyššího soud České republiky sp. zn. 25 Cdo 

1783/2003 z 29.6.2004, podle něhož  lze odškodnit i ztrátu výdělku, jehož 

poškozený v době úrazu nedosahoval, protože teprve měl do určitého 

zaměstnání nastoupit. I v případě, že v době poškození zdraví ještě nebyla 

uzavřena pracovní či jiná obdobná smlouva s dohodnutým datem nástupu 

do práce či s datem počátku výkonu práce, je rozhodující skutkový stav 

před poškozením, tedy zda poškozený skutečně měl u určitého 

zaměstnavatele sjednán výkon konkrétní pracovní činnosti, lze-li zároveň 

podle okolností důvodně předpokládat, že nebýt poškození zdraví, 

postižený by sjednanou práci u nového zaměstnavatele vykonával, a zda 

pouze v důsledku poškození zdraví tento pracovní poměr nemohl uzavřít a 

nastoupit do sjednaného zaměstnání, takže ztratil výdělek, kterého by jinak 

(nebýt úrazu) po uzavření nového pracovního poměru dosahoval. K závěru, 

že ke ztrátě výdělku došlo, ovšem nestačí jen možnost určité výdělečné 

činnosti v budoucnu či nezávazný příslib zaměstnavatele, nýbrž zjištění, že 

k realizaci výdělečné činnosti, jež byla sjednána, nemohlo dojít právě z 

důvodu následků úrazu, a že – nebýt úrazu – poškozený by takovou činnost 

skutečně vykonával.  

 

Od výchozího výdělku je nutné při určení výše náhrady za ztrátu na 

výdělku odečítat kromě případného invalidního důchodu s ohledem na 

dikci § 447 odst. 1 OZ i výdělek, které poškozený aktuálně dosahuje. 

Občanský zákoník na rozdíl od zákoníku práce (§ 371 odst. 1) nestanoví, 
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že nelze zohlednit eventuální výdělek, jehož poškozený dosáhl zvýšeným 

úsilím. S ohledem na zásadu úplné náhrady způsobené škody je však dle 

mého názoru nutné toto pravidlo aplikovat i v rámci odpovědnosti za škodu 

na zdraví v občanskoprávních vztazích. Za výdělek, který poškozený 

dosahuje po vzniku škody, nemůžeme dle existující soudní judikatury
91

 

považovat podporu v nezaměstnanosti poskytovanou v souladu se zákonem 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dříve zákon č. 1/1991 Sb.). 

 

Občanský zákoník nově výslovně upravuje postup pro výpočet náhrady za 

ztrátu na výdělku u žáků či studentů, kteří v době poškození zdraví ještě 

nepracovali z důvodu přípravy na budoucí povolání (§ 447 odst. 3). Právní 

úprava zde v podstatě shrnuje stávající praxi, kdy náhrada za ztrátu na 

výdělku byla přiznávaná od předpokládané doby ukončení přípravy na 

povolání. Základní a nejspornější problém při řešení těchto případů, tj. 

určení výše budoucího možného výdělku poškozeného, však řešen není. 

Domnívám se, že za optimální lze při absenci explicitní právní úpravy 

považovat použití průměrného výdělku v povolání, o němž lze 

předpokládat, že by jej poškozený vykonával nebýt poškození zdraví. Za 

výchozí výdělek lze v takových situacích považovat potenciální výdělek 

poškozeného např. podle údajů Českého statistického úřadu s přihlédnutím 

k předpokládané kvalifikaci poškozeného a k místu jeho bydliště (s 

ohledem na regionální rozdíly v úrovni mezd). Dikce zákona sice omezuje 

aplikaci tohoto ustanovení pouze na žáky či studenty, přes absenci 

výslovné úpravy však nepochybuji o tom, že obdobně je nutné řešit i 

                                                 
91 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1029/2004 z 24.9.2004 

Ze závěru, že náhrada za ztrátu na výdělku nemůže sloužit k odškodňování újmy vzniklé tím, že poškozený zaměstnanec pro 
nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemá po pracovním úrazu žádný příjem, současně vyplývá, že ani hmotné 

zabezpečení osob, které se ocitly bez práce, nemůže sloužit k odškodňování újmy vzniklé snížením pracovní způsobi losti 

poškozeného zaměstnance následkem pracovního úrazu; hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání, které je mu poskytováno 
podle ustanovení § 12 a násl. zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, proto nelze považovat za „výdělek po pracovním úraze“ ve  

smyslu ustanovení § 195 odst. 1 zák. práce.  
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případy škod na zdraví, jež poškození utrpěl ještě před zahájením školní 

docházky.  Upřesnění znění zákona v tomto smyslu by však bylo namístě.   

 

Výše náhrady v případě zachování částečné práceschopnosti 

poškozeného 

Velmi sporné otázky při posuzování náhrady za ztráty na výdělku vyvolává 

zohlednění částečné práceschopnosti poškozeného po utrpěné škodě na 

zdraví. Znění občanského zákoníku sice tuto problematiku výslovně 

neupravuje, soudní judikatura však právní relevanci této skutečnosti 

potvrzuje, a to odkazem na posouzení podmínky příčinné souvislosti mezi 

poškozením zdraví a vznikající ztrátou příjmů
92

.  

 

 Pokud na straně poškozeného došlo pouze k omezení pracovní 

způsobilosti a nikoli k její úplné ztrátě, je nutné při určení výše náhrady 

přihlížet k tomu, že škůdce nemůže bez dalšího odpovídat za ztrátu na 

výdělku v celém rozsahu. Pokud poškozený nevyužívá existující pracovní 

potenciál, je nezbytné náhradu snížit o tzv. fiktivní výdělek určený podle 

rozsahu práceschopnosti poškozeného, a to zejména zjištěním okruhu 

zaměstnání, které by byl schopen vykonávat, a stanovením výše výdělku, 

kterého by v příslušném zaměstnání mohl dosáhnout v daném místě a čase. 

Jako fiktivní výdělek nelze automaticky používat minimální mzdu 

stanovenou právními předpisy. Minimální mzdu je však nutné považovat 

za nejnižší možný fiktivní výdělek
93

. V tomto případě pak náhrada za 

                                                 
92 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 666/2004 z 21.12.2004 

O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a poškozením zdraví se jedná tehdy, 
vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo plné ztrátě výdělku) následkem poškození zdraví. Škůdce je tedy povinen nahradit 

jen takovou škodu, která poškozenému vznikla následkem právní skutečnosti, za níž škůdce odpovídá. Skutečnost, že poškozený, 

který pro následky újmy na zdraví nemůže konat dosavadní práci, nenastoupil po poškození zdraví do jiného zaměstnání 
odpovídajícího jeho snížené (omezené) pracovní způsobilosti jen pro nedostatek pracovních příležitostí, není způsobena násled ky 

poškození zdraví, ale situací na trhu práce. 

 
93 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1029/2004 z 24.9.2004 

Vzhledem k tomu, že smyslem a účelem náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity nebo částečné invalidity je odškodnění snížení (omezení) nebo ztráty pracovní způsobilosti poškozeného zaměstnance 
a jeho neschopnosti dosahovat pro následky nemoci z povolání stejný výdělek jako před poškozením, odpovídá uvedeným 

požadavkům plně takový postup, který výdělek po pracovním úrazu určuje podle pravděpodobného výdělku (§ 17 odst. 4 zák. o 

mzdě), jehož by poškozený zaměstnanec dosáhl při práci, odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, jíž b y 
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ztrátu na výdělku činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem 

škody a součtem případného invalidního důchodu a fiktivního výdělku.  

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že škůdce neodpovídá za následky 

způsobené nepříznivou situací na trhu práce
94

. Ovšem i zde je nutné 

posuzovat, zda nezaměstnanost poškozeného není v konkrétním případě 

důsledkem poškození zdraví, neboť v praxi jsou zdravotně postižení 

uchazeči o zaměstnání znevýhodněni ve srovnání s ostatními
95

.  

 

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku 

V souladu s ust. § 447 odst. 3 občanského zákoníku může vláda České 

republiky vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, 

upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě. Valorizace v praxi 

probíhá zvýšením výchozích výdělků způsobem určeným v příslušném 

vládním nařízení a následným novým výpočtem výše náhrady podle 

aktuálních skutečností na straně poškozeného, neboť valorizace výchozích 

výdělků obvykle koresponduje se zvyšováním invalidních důchodů, byť toto 

spojení (resp. povinnost k provedení valorizace) není stanovena výslovným 

zákonným ustanovením. Absenci právní povinnosti ke zvýšení náhrady za 

ztrátu na výdělku (viz dikci „vláda může“) hodnotím jako velmi závažný 

                                                                                                                                                
prokazatelně vykonával, kdyby tomu nebránil nedostatek pracovních příležitostí; pravděpodobný výdělek je třeba současně 

stanovit ke dni, v němž zaměstnanec přestal vykonávat práci, rozhodnou pro určení jeho výdělku po pracovním úrazu nebo po 
zjištění nemoci z povolání (například po rozvázání pracovního poměru, po převedení na jinou méně placenou práci apod.). Má-li 

být vyjádřena skutečná újma na výdělku vzniklá tím, že žalobce pro následky pracovního úrazu pozbyl schopnosti vykonávat 

práci izolatéra a dosahovat tomu odpovídajících příjmů (průměrného měsíčního výdělku před vznikem škody 15.966,- Kč), nelze 
ani bez dalšího vycházet paušálně z toho, že výdělkem žalobce po pracovním úraze, jehož by dosahoval s pracovní schopností 

omezenou následky pracovního úrazu, jestliže by nebylo nepříznivé situace na trhu práce, musí být minimální mzda. 

 
94 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 2805/99 z 1. 12. 2000  

Z důvodů odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (§ 190 zák. práce) nemůže být zaměstnanci, který pro následky pracovního 

úrazu není schopen konat dosavadní práci uhrazena újma spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí 
nemůže po pracovním úrazu mít příjem z vlastní výdělečné činnosti; hmotné zabezpečení osob, které se ocitly bez práce, 

upravují zvláštní předpisy (§ 12 a násl. zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). 

 
95
 nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 568/2000 z 30.9.2002  

Při odškodňování nemoci z povolání je třeba brát v úvahu, že její následky přetrvávají, a mají tak nepochybně vliv i na další 
postavení osob, které se v důsledku podané výpovědi - byť s onemocněním nemocí z povolání nesouvisející [v posuzovaném případě 

výpovědi, dané z důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce], ocitají v postavení nezaměstnaných. Tito 

jsou v poměru ke zdravým pracovníkům, jímž byla dána výpověď ze stejného důvodu, handicapováni svým zdravotním postižením, 
a proto je třeba se v takových případech zabývat dále zjištěním, zda nemožnost získat nové zaměstnání je způsobena obecnou 

nezaměstnaností, anebo zda je dána právě a jen důsledkem onemocnění nemocí z povolání.  
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nedostatek současné právní úpravy, a to zvláště ve srovnání s § 67 zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který podrobně upravuje pravidla 

pro zvyšování důchodů vyplácených podle tohoto zákona v závislosti na 

růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti. Domnívám se, 

že doplnění právní úpravy v tomto směru by vedlo ke zvýšení právní jistoty 

poškozených. Na závěr lze poznamenat, že nárok na náhradu za ztrátu na 

výdělku nemůže vniknout až dodatečně vlivem valorizací v důsledku toho, 

že výchozí výdělky a invalidní důchody nebyly v minulosti zvyšovány 

stejným způsobem
96

.  Stran úpravy náhrady za ztrátu v novém občanském 

zákoníku, která je popisována v dalších částech této rigorózní práce, lze 

poznamenat, že nepřináší zásadní změny. Za velmi nepraktický však 

považuji ústup od dosavadního principu valorizací na základní nařízení 

vlády, neboť nová zásada obsažená v ust. § 2963 odst. 2 NOZ  (přihlédne se 

k zvyšování výdělků v daném oboru i k pravděpodobnému růstu výdělku 

poškozeného podle rozumného očekávání) otvírá značný prostor pro spory. 

Ve srovnání s tím fungovaly dosavadní valorizace bezproblémově a dle 

mého názoru nebyl důvod je odmítat.   

 

2.4.5. Ušlý zisk podnikatele 

Dosavadní právní úprava výslovně neřeší, jaké druhy příjmů lze považovat 

za „výdělek“ ve smyslu ustanovení upravujících náhradu za ztrátu na 

výdělku. Tento fakt pokládám za významný nedostatek, neboť není zřejmé, 

zda za výdělek lze považovat i zisk dosahovaný podnikatelem. Domnívám 

se, že není namístě odmítat alespoň analogické použití úpravy náhrady za 

                                                 
96 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27.12.1999 sp. zn. 21 Cdo 2483/98  

Za podstatnou změnu poměrů považoval soud i situaci, kdy výdělky poškozeného zaměstnance po zjištění nemoci z povolání (po 
pracovním úrazu) přesahují pravidelně za delší období, tj. nikoli ojediněle a výjimečně, jeho průměrný výdělek před vznikem 

škody. Důsledkem této změny je, že od okamžiku, kdy změna nastala, nárok na náhradu za zt rátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti podle § 195 ZP zanikne a náhrada za ztrátu na výdělku z tohoto titulu zaměstnanci nadále nepřísluší. Za  
této situace ani nelze podle názoru Nejvyššího soudu náhradu za ztrátu na výdělku upravovat podle tzv.  valorizačních předpisů, 

neboť ty umožňují úpravu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání v souladu se zmocněním uvedeným v § 202 odst. 2 ZP a v jeho rámci jen tehdy, jestliže tato náhrada 
zaměstnanci příslušela. Tzv. valorizační předpisy však samy o sobě - bez výslovné právní úpravy - nemohou mít za následek 

vznik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku podle § 195 ZP. 
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ztrátu na výdělku, a to zejména v oblasti valorizace náhrad. Opačný postup 

by nepochybně znevýhodňoval ty poškozené, kteří se před poškozením 

zdraví věnovali podnikatelské činnosti. Rovněž nejnovější soudní 

judikatura připouští aplikaci ustanovení upravujících náhradu za ztrátu na 

výdělku i na ušlý zisk podnikatele
97

. Za účelem zvýšení právní jistoty 

poškozených by však režim valorizací ušlého zisku měl být právním řádem 

výslovně upraven.   

 

Za zásadní praktický problém spojený s uplatňováním tohoto nároku 

pokládám určování výše škody, neboť pokles zisku v konkrétním období 

může být ovlivněn mnoha jinými skutečnostmi nesouvisejícími 

s poškozením zdraví. Při zjišťování výše náhrady lze použít údaje o 

výdajích a příjmech v přiznání k dani z příjmu, byť toto v žádném případě 

nemůže být jediným hlediskem pro výpočet
98

. Významné pro vymezení 

nároku může rovněž být např. existence konkrétních smluvních vztahů, 

které měl poškozený pro rozhodnou dobu sjednány a které z důvodu 

poškození zdraví nemohl realizovat. Existenci ušlého zisku však nelze bez 

dalšího dovozovat jen z toho, že v důsledku škody na zdraví došlo ke 

zmaření zamýšleného podnikatelského záměru
99

. Platné právo rovněž 

                                                 
97 rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 27. 4. 2011 sp. zn. 25 Cdo 3947/2008  

Nárok na náhradu za ztrátu zisku podnikatele po skončení jeho pracovní neschopnosti je jednou ze složek nároku na náhradu škody 

na zdraví, jež se řídí bez ohledu na povahu právního vztahu, jenž byl v okamžiku vzniku škody mezi poškozeným a odpovědným 
subjektem, občanským zákoníkem (§ 444 a násl. obč. zák.). Právní úprava občanskoprávní odpovědnosti za škodu na zdraví žádným 

zákonným ustanovením nepodmiňuje nárok na náhradu za ztrátu na výdělku dle § 445 obč. zák. pracovní činností vykonávanou 

pouze v zaměstnaneckém poměru. Ztráta příjmu podnikatele z výdělečné činnosti v době po skončení jeho pracovní neschopnosti 
odpovídá újmě, jež vzniká osobě, která pro poškození zdraví není schopna vykonávat své dosavadní zaměstnání. Náhrada ušlého 

zisku podnikatele, pokud nahrazuje příjem z jeho podnikatelské činnosti provozované před poškozením, se hradí formou peněžitého 

důchodu. 

Nárok odpovídající ustanovení § 447 obč. zák. se promlčuje jako celek, nikoliv jen nároky na jednotlivá měsíčně se opětující plnění z 

něj vyplývající, poskytovaná ve formě důchodu. Občanský zákoník totiž nestanoví mezi nároky, které se nepromlčují, nárok na 
náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě. 

 
98 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 271/2005 z 21.3.2007 

Úvaha odvolacího soudu, záležející ve způsobu výpočtu výše ušlého zisku jako rozdílu mezi výdaji a příjmy, s použitím údajů 
pro daň z příjmu v souvislosti s rozhodným obdobím, je nesprávná, resp. je v rozporu s hmotným právem. Při posuzování výše 

ušlého zisku nelze vycházet z čistého zisku podle daňových předpisů, protože jde o zcela jinou ekonomickou a právní kategorii . 

 
99 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 546/2006 z 22.5.2008  

Ušlým ziskem není jen tvrzené zmaření zamýšleného podnikatelského záměru. Je třeba prokázat, že při pravidelném běhu 

událostí bylo možno takový zisk reálně očekávat.  
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nevylučuje stanovení výše náhrady formou určení obvyklého zisku 

srovnatelného podnikatele
100

, byť se jedná o institut používaný především 

v obchodním právu (srovnej ust. § 381 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, v platném znění).   

 

2.4.6. Další nároky související s náhradou za ztrátu na výdělku 

Vedle standardně uplatňovaných nároků na náhradu za ztrátu na výdělku se 

lze v praxi setkat i s nároky na náhradu jiných (nemzdových) nároků, jež 

poškozenému jako zaměstnanci ušly v důsledku poškození zdraví. Může se 

jednat zejména o různé příspěvky zaměstnavatelů poskytované na životní 

pojištění či penzijní připojištění se státním příspěvkem. Ačkoli občanský 

zákoník tento druh náhrady nezakotvuje, domnívám se, že i ztráta těchto 

benefitů může být chápaná jako škoda způsobená poškozenému a lze ji 

odškodňovat, byť jako skutečnou škodu ve smyslu § 442 odst. 1 OZ. 

 

Dalším typem nároků, jež však již přesahují hranice nároků na náhradu 

škody, jsou škody způsobené jiným subjektům z důvodu poškození zdraví 

určité osoby. Zde se jedná např. o ušlý zisk zaměstnavatele vzniklý 

v důsledku škody na zdraví a pracovní neschopnosti zaměstnance, náhrada 

nákladů na zajištění náhradní pracovní síly za poškozeného zaměstnance či 

smluvní pokuty nebo jiné sankce uplatněné třetí osobou v důsledku 

nesplnění závazků během pracovní neschopnosti osoby poškozené na 

zdraví. Aktuální soudní judikatura připouští existenci některých z těchto 

                                                                                                                                                
 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 3586/2006 z 28.1.2009 
V situaci, kdy před škodnou událostí nebylo ještě s činností za účelem dosažení zisku ani s přípravou na ni započato, právě 

ohledem na širší okolnosti měl odvolací soud zvážit, zda předloženou listinu lze považovat skutečně za reálně existující podk lad 

pro dosažení zisku poškozeným či zda jde jen o písemně zachycený záměr, který nedošel reálného naplnění bez ohledu na 
škodnou událost. Ke skutkově podloženému závěru, že ke ztrátě zisku došlo, nestačí jen sjednání určité výdělečné činnosti, byť 

písemně, nýbrž nezbytné je zjištění, že k dosažení sjednaného výdělku nedošlo jen z důvodu následků úrazu, a že – nebýt úrazu – 

poškozený by takovou činnost skutečně vykonal a sjednanou odměnu za ni by obdržel.  
 
100 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 874/2005 z 31.1.2007  

Ani v občanskoprávních vztazích není vyloučena možnost stanovit výši nároku na náhradu ušlého zisku (§ 136 o. s. ř.) formou 
tzv. fiktivního příjmu, tj. příjmu, jakého by poškozený v rozhodném období dosahoval, nebýt jeho vyřazení z výdělečné činnost i, 

v porovnání s jiným srovnatelným podnikatelem.  
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nároků jako nároků na náhradu skutečně škody
101

, nikoli však jako nároků 

z odpovědnosti za škodu na zdraví.  

 

2.4.7. Náhrada za ztrátu na důchodu 

Podle § 447a OZ má poškozený nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, a 

to ve výši odpovídající rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému 

vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do 

průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla 

zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, 

kterou fyzická osoba pobírala v období rozhodném pro vyměření důchodu. 

Náhrada za ztrátu na důchodu navazuje na náhradu za ztrátu na výdělku i 

z časového hlediska, neboť dle judikatury zaniká nárok na náhradu tím, že 

se poškozený stane poživatelem starobního důchodu
102

. Nárok na náhradu 

za ztrátu na důchodu je výlučně občanskoprávním institutem, neboť 

náhrada za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání je zohledněna při výpočtu výše důchodu (srovnej § 16 odst. 3 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Totožný nárok zůstává 

zachován i v úpravě nového občanského zákoníku (2964 NOZ). 

 

 

                                                 
101 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 3521/2006 z 11.12.2008  

V řízení bylo zjištěno, že žalobkyně vynaložila uplatňovanou částku na zajištění náhradní pracovní síly tím, že uzavřela se Š . V. 

smlouvu o zastoupení M. K., nacházejícího se v pracovní neschopnosti v důsledku zranění utrpěného při dopravní nehodě 
zaviněné zaměstnancem osoby se smluvním pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a po dobu tohoto 

zastupování mu vyplácela smluvní odměnu. Žalobkyně se tedy domáhá, aby žalovaná (pojistitel) nahradila finanční prostředky, 

které touto cestou vynaložila. Na tomto skutkovém základě odvolací soud správně charakterizoval uplatněný nárok jako nárok na  
náhradu skutečné škody, vzniklé vynaložením zvýšených nákladů na zajištění provozu právnické osoby osobou, která 

zastupovala jednatele společnosti po dobu pracovní neschopnosti. Není pochyb o tom, že na straně dovolatelky nešlo o škodu na  

zdraví ani na věci, a to ani v širším slova smyslu, jak  dovozuje v dovolání, ani o ušlý zisk, nýbrž o specifický nárok, na který 
zákon o pojištění odpovědnosti nepamatuje, resp. nepočítá s tím, že by jej v případě jeho vzniku hradila pojišťovna přímo 

poškozenému. 

 
102 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2883/2004 z 15.12.2005 

Jestliže se poškozený stane poživatelem starobního důchodu, zdrojem jeho příjmů již není výdělek či dávky invalidního důchodu , 

jež výdělek nahrazují. Od data přiznání starobního důchodu mu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku podle § 447 obč. zák. 
nepřísluší (srov. R 35/1996). Přichází v úvahu nárok na náhradu za ztrátu na důchodu. Jak vyplývá z ust. § 447a obč. zák., vznik 

a existence tohoto nároku závisí především na tom, zda poškozený pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. Ztráta na důchodu spočívá totiž v tom, že poškozenému byla vyměřena nižší dávka důchodového zabezpečení, než 
by mu náležela v případě, že by se do výpočtu výše důchodu započítalo i plnění poskytnuté z titulu náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti. 
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2.4.8. Jednorázové odškodnění pozůstalým 

Občanskoprávní úprava dlouhodobě opomíjela náhradu nemajetkové újmy 

nastalé na straně osob blízkých tomu, kdo utrpěl škodu na zdraví či kdo 

zemřel v důsledku poškození zdraví. Za účelem odstranění tohoto 

evidentního nedostatku byl zákonem č. 47/20004 Sb. s účinností 

od 1.5.2004 zaveden do občanského zákoníku v ustanovení § 444 odst. 3 

nárok na jednorázové odškodnění pozůstalým za škodu usmrcením, který 

do té doby upravoval pouze zákoník práce pro oblast odpovědnosti za 

škodu z pracovněprávních vztahů. Ve srovnání se zákoníkem práce je 

nynější rozsah nároků stanovených občanským zákoníkem výrazně širší co 

do okruhu pozůstalých osob, které mají na odškodnění nárok  (srovnej § 

378 ZP). Rozdíly mezi těmito dvěma úpravami považuji za 

neodůvodnitelné. Předmětem sporů nepochybně může být i vlastní 

legislativní způsob řešení spočívající v zakotvení paušální náhrady bez 

připuštění možnosti zvýšení náhrady v mimořádných případech. Za této 

situace lze oprávněně zpochybňovat to, zda právě částka uvedená v zákoně 

odpovídá újmě vyvolané úmrtím blízké osoby. S ohledem na to, že soudní 

praxe (viz níže) připouští paralelní uplatňování nároků plynoucích 

z porušení práva na ochranu osobnosti, zastávám názor, že nynější systém 

stanovení paušálních náhrad je ve spojení s tímto dalším institutem 

z praktického hlediska vyhovující. Nový občanský zákoník však tuto 

dvojkolejnost právní úpravy odstraňuje a v ust. § 2959 NOZ zavádí princip 

jednotného odškodnění duševních útrap osob blízkých zesnulému (či tomu, 

kdo utrpěl zvlášť závažné zranění).  Podrobnější rozbor této nové regulace 

je obsažen v dalších částech této práce.     

 

V souladu s uvedeným ustanovením občanského zákoníku má nárok na 

odškodnění ve výši 240 000 Kč pozůstalý manžel (manželka), každé dítě 

(včetně nascitura ve smyslu § 7 odst. 1 OZ), každý z rodičů a každá další 

blízká osoba žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku 
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události, která byla příčinou vzniku škody na zdraví s následkem jeho 

smrti. Každý sourozenec zesnulého má nárok na úhradu odškodnění ve 

výši 175 000 Kč. Každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého 

dítěte vzniká nárok na zaplacení 85 000 Kč. Z dikce zákona lze podle mého 

názoru dovozovat nemožnost souběhu náhrad z důvodu příbuzenských 

vztahů a z titulu osoby blízké žijící s usmrceným ve společném domácnosti 

(srovnej dikci uvedenou v § 444 odst. 3 písm. f) OZ „každá další osoba 

blízká“). Za značně diskutabilní však můžeme považovat nepoměr mezi 

výší jednotlivých nároků, a to ve vztahu k sourozencům usmrceného, kteří 

touto úpravou mohou být diskriminováni, třebaže by v konkrétním případě 

byli osobami blízkými žijícími s usmrceným ve společné domácnosti. 

Případnou nedostatečnost náhrady však lze (jak již bylo výše uvedeno) 

zohlednit v oblasti náhrad za porušení práva na ochranu osobnosti. Při 

určování existence vztahů vymezených ustanovením § 444 odst. 3 OZ je 

nutné vycházet ze zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Není proto například 

rozhodné, zda oprávněné dítě je vlastní, či osvojené, neboť podle § 63 odst. 

1 tohoto zákona vzniká mezi osvojencem a osvojitelem stejný vztah jako 

mezi rodiči a dětmi apod. Největší obtíže v praxi činí vymezení okruhu 

osob blízkých „žijících ve společné domácnosti s usmrcením“. Domácnost 

tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na 

své potřeby (§ 115 OZ). Podle soudní praxe lze společné uhrazování 

nákladů na životní potřeby charakterizovat jako hospodářské soužití, při 

němž osoby společně hospodaří se svými příjmy, nejsou přesně 

oddělovány finanční prostředky a nerozlišuje se, kterých věcí v domácnosti 

smějí tyto osoby užívat. Soužití se považuje za trvalé, jestliže tu jsou 

objektivně zjistitelné okolnosti, které svědčí o úmyslu vést takové 

společenství trvale, nikoliv je na přechodnou dobu. Osobou blízkou je 

příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, 
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jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala 

jako újmu vlastní (§ 116 OZ).  

 

Zákon č. 47/20004 Sb., kterým byl do občanského zákoníku zaveden nárok 

na jednorázové odškodněné pozůstalých, neřešil otázky týkající se 

přechodných ustanovení. Nebylo tedy zcela zřejmé, zda nárok na 

poskytnutí náhrady vzniká i v případech, kdy k příčině úmrtí (např. k 

dopravní nehodě) došlo před účinností zákona č. 47/2004 Sb., avšak 

k úmrtí došlo až po nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.5.2004 (případy 

úmrtí před 1.5.2004 lze považovat za nesporné s ohledem na nepřípustnost 

retroaktivity). Absenci explicitního přechodného ustanovení považuji za 

určitý nedostatek právní úpravy. S ohledem na značný časový odstup od 

účinnosti uvedené novelizace však tato otázka pozbývá na aktuálnosti.  

 

Za legislativní nepřesnost považuji fakt, že v souvislosti se změnou 

ustanovení § 449 OZ nedošlo k odpovídající úpravě znění § 579 odst. 2 

OZ, podle kterého zanikají práva věřitele, u nichž bylo plnění omezeno jen 

na jeho osobu, a dále nároky na odškodnění bolestného a ztížení 

společenského uplatnění. S ohledem na skutečnost, že jednorázové 

odškodnění pozůstalých má nahradit nemajetkovou újmu (obdobně jako 

náhrada bolestného a ztížení společenského uplatnění), se přikláním 

k názoru, že i tento nárok zaniká úmrtím oprávněné osoby a nestává se tedy 

ani předmětem dědictví. Obdobného názory se vyskytují i v právní 

teorii
103

. 

 

Vedle nároku na náhradu škody umožňuje občanský zákoník v § 13 odst. 2 

uplatněné nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Tento nárok je 

v praxi nejčastěji uplatňován právě ze strany pozůstalých osob. S ohledem 

                                                 
103 str. 129, Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, 1440 

s. 
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na dikci ust. § 16 OZ je nutné připustit paralelní existenci nároku na 

jednorázové odškodnění pozůstalých v rámci náhrady škody a nároku na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích. Vzhledem k obdobnému účelu 

obou druhů náhrad lze mít za to, že v případě vyčíslení nároku na náhradu 

nemajetkové újmy by mělo být přihlédnuto k tomu, zda vznikl nárok na 

jednorázové odškodnění podle § 444 odst. 3 OZ či nikoli. Nárok podle § 13 

odst. 2 OZ považuji za vhodnou alternativu v případech, kdy z důvodu 

pozdní účinnosti novely občanského zákoníku nebyl založen nárok 

pozůstalých dle § 444 odst. 3 OZ
104

. Obdobným způsobem lze postupovat i 

tehdy, pokud výše náhrady určení občanským zákoníkem je shledána jako 

nedostatečná. Podrobnější rozbor nároku na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích obsahuje jedna z následujících částí této práce.    

 

2.4.9. Náhrada nákladů na výživu pozůstalým 

Účelem náhrady nákladů na výživu pozůstalých je kompenzace majetkové 

újmy způsobené pozůstalým tím, že jim ze strany zesnulé osoby nemůže být 

poskytována výživa. Klíčovou otázku, jež není upravena ustanovením § 448 

OZ občanského zákoníku, představuje definování pojmu výživa. Výživou je 

třeba rozumět majetkový soubor (penězi ocenitelný soubor věcí, práv a 

jiných majetkových hodnot, činností atd.), který jedna osoba poskytuje 

druhé osobě za účelem jejího vyživování. Jde o výživu v širším slova smyslu 

(nikoli pouze o poskytování finačních či jiných hmotných prostředků), tedy 

o opatření prostředků pro zajištění duševní a tělesné kultury, vzdělání a 

úhrady všech ostatních oprávněných nákladů na zajištění sociálních a 

zdravotních potřeb oprávněného. Soudní praxe tak např. připouští, aby 

                                                 
104 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 z 21.12.2009 

Soud může použít jako vodítko ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. při určení výše peněžité satisfakce dle ustanovení § 13 odst . 2 

a 3 obč. zák. za nemajetkovou újmu spočívající v zásahu do osobnostních práv fyzické osoby v důsledku smrti blízké  osoby, ke 
kterému došlo ještě před účinností novely obč. zák. zákonem č. 47/2004 Sb., tj. před 1.5.2004, která do ustanovení § 444 vlož ila 

nový odstavec 3 o jednorázovém odškodnění v případě usmrcení.  

Pro navýšení náhrad nad paušální jednorázové částky zakotvené v ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. cestou ustanovení § 13 odst. 
2 a 3 obč. zák. je místo v případech mimořádných, tj. v případech mimořádné závažnosti vzniklé nemajetkové újmy či při 

mimořádných okolnostech, za nichž k porušení práva došlo. 
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v rámci tohoto nároku byla nahrazována i ztráta spočívající v tom, že 

zesnulý poskytoval své rodině faktickou výpomoc při vedení společné 

domácnosti
105

. Za limitaci nároku dle platné právní úpravy naopak považuji 

to, že nemůže být nahrazována výživa, kterou by zesnulý mohl nebo měl 

začít poskytovat v budoucnosti. Tento závěr, který lze dovodit přímo z dikce 

ust. § 448 OZ (nahrazuje se výživa, kterou zemřelý poskytoval či byl 

povinen poskytovat) akceptovala i soudní judikatura
106

.   Náhrada nákladů 

na výživu pozůstalých podle § 448 odst. 2 OZ nesmí v souhrnu všech 

poskytovaných náhrad přesáhnout částku, kterou by poškozený mohl získat 

jako náhradu za ztrátu na výdělku. S obsahem tohoto ustanovení lze podle 

mého názoru polemizovat, neboť jeho striktní aplikace může zpochybnit 

oprávněnost nároku v řadě odůvodněných případů (lze odkázat na výše 

situace, kdy má být nahrazována výživa spočívající ve výpomoci při vedení 

domácnosti). Významnou otázkou dle mého názoru zůstává, jakým 

způsobem aplikovat toto ustanovení v případě, že zesnulý byl např. 

poživatelem starobního důchodu bez jakýchkoli dalších příjmů a tudíž mu 

nemohl vzniknout žádný nárok na náhradu za ztrátu na výdělku. Ustanovení 

§ 448 odst. 2 OZ lze v této souvislosti vykládat např. i tak, že pozůstalému 

manželovi žádný nárok na úhradu ušlé výživy vzniknout nemůže, neboť 

nemohl vzniknout nárok na náhradu za ztrátu na výdělku. S ohledem na 

zjevnou nevhodnost zákonné formulace se domnívám, že je namístě 

novelizace tohoto ustanovení v tom smyslu, aby jej bylo možné použít jen 

na náhrady ušlé výživy odvozené od příjmů zesnulého. Závěrem považuji za 

nutné zdůraznit, že občanský zákoník výslovně nelimituje dobu poskytování 

                                                 
105 V rozhodovací praxi soudů existují i případy, kdy při určení výše ušlé výživy ve smyslu § 448 OZ soud nevycházel pouze 
z matematického poměru mezi příjmem zesnulého a příjmem pozůstalého manžela, ale přihlédl i k  tomu, že zesnulý manžel 

poskytoval v rámci rodiny i faktickou pomoc. Např. v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1161/2000 

z 20.2.2002 byl osobní přínos zemřelého manžela do domácnosti ohodnocen částkou 3.000, - Kč měsíčně pro pozůstalou 
manželku a totožnou částkou pro pozůstalou dceru, ačkoli čistě matematický poměr příjmů zesnulého manžela a pozůstalé 

manželky neodůvodňoval vznik nároku na ušlou výživu.  

 
106 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 1409/2001 ze dne 24.4.2003  

za situace, kdy k okamžiku své smrti nezletilý syn žalobci výživu neposkytoval (správnost skutkových závěrů v tomto směru 

nepodléhá dovolacímu přezkumu ani není dovolatelem zpochybňována) a kdy ji ani vzhledem ke svému věku 14 let povinen 
poskytovat nebyl, je proto správný závěr odvolacího soudu, že ve smyslu ustanovení § 448 obč. zák. není dán nárok na náhradu 

škody odůvodněný tím, že zemřelý v budoucnu výživu, pomoc v zaměstnání a domácnosti či péči o žalobce mohl poskytovat.   
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nárok na náhradu za ztrátu na výdělku a tedy i nárok na náhradu ušlé výživy 

trvá nezávisle na věku zesnulého (oproti ust. § 377 odst. 1 zákoníku práce, 

kde je zakotven maximální věkový limit 65 let).  

 

Občanský zákoník na rozdíl od zákoníku práce (§ 377) výslovně neupravuje 

postup výpočtu náhrady. Absenci úpravy vnímám v tomto případě jako 

pozitivum, neboť pracovněprávní úprava poskytující pozůstalým paušálně 

80 %, resp. 50 % průměrného výdělku zesnulého vytváří fikci, jež nemusí 

korespondovat s výší škody, která byla pozůstalým skutečně způsobena. 

V případě občanskoprávní náhrady škody je tedy nutné určit, jaké výživné 

byl zesnulý povinen poskytovat, popř. jaké skutečně reálně poskytoval. 

Vodítkem pro zjištění výše nároku na náhradu by měl být průměrný výdělek 

zemřelého, což výslovně zakotvuje ust. § 448 odst. 2 OZ. Jak však již bylo 

výše uvedeno, není nárok na náhradu ušlé výživy pouhou kompenzací ztráty 

finanční podpory zesnulého a není proto možné výši náhrady automaticky 

určovat pouze na základě porovnání příjmů zúčastněných osob. Tento názor 

potvrzuje i ustálená soudní judikatura
107

. S ohledem na nutnost zachování 

principu náhrady skutečné škody je dále nezbytné od případné náhrady 

odečíst případné dávky ze systému důchodového zabezpečení poskytované 

z téhož důvodu (tj. sirotčí či invalidní důchod).   

 

Občanský zákoník až do nabytí účinnosti zákona č. 160/2006 Sb. 

neupravoval pravidla pro valorizaci ušlé výživy. Touto novelizací se znění 

zákona přiblížilo judikatuře Ústavního soudu České republiky, podle něhož 

                                                 
107 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 708/2004 z 30.3.2005 
Odvolací soud při určení výše náhrady nákladů na výživu nesprávně vycházel - obdobně jako soud prvního stupně - z tzv. dílové 

teorie, když sečetl příjmy oprávněné (zde starobního důchodu žalované) s výdělkem jejího zemřelého manžela, součet vydělil 

dvěma a rozdíl mezi polovinou společných příjmů a výší vdovského důchodu žalobkyně považoval za částku odpovídající 
výživnému manželky. Tato tzv. dílová teorie určení výživného není v souladu se zákonem, neboť nerespektuje základní zásady 

pro stanovení výše výživného a nebere v úvahu skutečnosti, které jsou v jednotlivých případech významné pro určení výživného 

podle hledisek uvedených v zákoně o rodině; ostatně soudní praxe odmítla tento způsob výpočtu náhrady již v minulosti. I při 
rozhodování o změně rozhodnutí podle § 163 o. s. ř. je tedy třeba vycházet z toho, že rozsah náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých musí odpovídat charakteru výživného ve smyslu ustanovení zákona o rodině, upravujících vyživovací povinnosti. 

Výše náhrady je určena rozsahem výživného, které pozůstalému náleží podle hledisek zákona o rodině (srov. R 11/1976 a R 
14/1973), tedy u vyživovací povinnosti mezi manžely podle ust. § 91 a § 96 odst. 1 tohoto zákona. Při určení rozsahu náhrady 

nákladů na výživu žalobkyně tedy odvolací soud vycházel z nesprávného právního názoru.  
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již dříve existovala možnost dospět ustavně konformním výkladem 

příslušných ustanovení o náhradě škody k uplatnění valorizace i v případě 

náhrady ušlé výživy
108

. Ačkoli se uvedené rozhodnutí týká nároků na 

náhradu škody v oblasti pracovního práva (z doby před explicitním 

zavedením valorizace ušlé výživy do § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb.), 

domnívám se, že bylo plně použitelné i v oblasti občanskoprávních vztahů. 

Praktickým problémem valorizace nároku na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalým však nadále zůstává fakt, že valorizován je tzv. průměrný 

výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, který však v některých případech 

není relevantní pro určení výše náhrady a valorizace tohoto parametru tak 

nemusí mít žádný konkrétní vliv na výši poskytované náhrady. S ohledem 

na tato specifika považuji za vhodnější valorizovat přímo výši poskytované 

náhrady (nejlépe před odečtením výše aktuálního vdovského či sirotčího 

důchodu).   

 

Vyživovací povinnost a tomu odpovídající právo na výživné je právem 

majetkovým. Se zřetelem k vazbě osoby oprávněné a povinné je však 

osobním právem, které ve smyslu ust. § 579 odst. 1 obč. zák. zaniká smrtí 

oprávněného i smrtí povinného (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině [dále jen 

„ZR“], odkazuje v ust. § 104 na subsidiární použití občanského zákoníku). 

Smrt osoby oprávněné ani povinné výživou však dle ustálené soudní 

judikatury nemá vliv na dávky výživného splatné ke dni smrti. Tyto již 

dospělé nároky nezanikají a mohou být předmětem dědictví, neboť jako 

přecházejí na právní nástupce zemřelého
109

.  

 

Dle výslovné zákonné úpravy mohou být náklady na ušlou výživu 

kompenzovány dvěma skupinám osob, a to  

a) pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval 

                                                 
108 nález pléna Ústavního soudu ze dne 16.6.1999 sp. zn. Pl.US 4/99, uveřejněný pod č. 192/1999 Sb. 
109 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2128/2003 ze dne 22. dubna 2004  
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b) pozůstalým, kterým byl zemřelý povinen poskytovat výživu.  

 

Osoby, jimž zesnulý poskytoval výživu  

Předpokladem právní relevance skutečné poskytované výživy je fakt, že tato 

byla poskytována pravidelně a soustavně, nikoli jen příležitostně
110

. Náhrada 

z důvodu faktického poskytování výživy má své místo především tam, kde 

zesnulý plnil mimo rámec zákonné vyživovací povinnost
111

. V praxi proto 

vzniká tento nárok nejčastěji v případech dobrovolného poskytování výživy 

z důvodu vzájemného soužití, kdy např. druh vyživuje družku. Dalším 

okruhem oprávněných mohou být děti družky (druha), bez ohledu na to, zda 

jim přísluší zákonný nárok na výživu rodiče, který s nimi nežije, nebo zda 

tento rodič svoji vyživovací povinnost plní.  

 

Osoby, jimž zesnulý byl povinen poskytovat výživu 

Osoby, jimž byl zemřelý povinen poskytovat výživu, vymezuje zákon č. 

94/1963 Sb., o rodině, kde je zakotvena vzájemná vyživovací povinnost  

 

a) rodičů a dětí  

b) dalších příbuzných v linii přímé (předků a potomků) 

c) manželů  

d) rozvedených manželů  

e) příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce 

                                                 
110 str. 647 - Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H.BECK, 2004, 1440 s.   
111rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 27/2004 z 29.7.2004 

Nárok mají i osoby, vůči nimž zemřelý žádnou zákonnou vyživovací povinnost neměl, ovšem za stavu, že jim skutečně a 

prokazatelně výživu poskytoval (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod č. 26/1971 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). 
Znamená to, že nejen při určení okruhu oprávněných osob, ale i při určení rozsahu náhrady nákladů na jejich výživu se zásadně 

vychází z částek, které zemřelý pozůstalým fakticky na jejich výživu poskytoval, byť k tomu nebyl podle zákona povinen. 

Teprve v případě, že výživné nebylo zemřelým dobrovolně poskytováno a ani nebylo určeno soudním rozhodnutím, posoudí se 
rozsah vyživovací povinnosti zemřelého podle zásad zákona o rodině jako předběžná otázka. V rámci nároku podle § 448 obč. 

zák. lze tedy odškodnit nejen ztrátu výživného poskytovaného z titulu plnění zákonné vyživovací povinnosti , nýbrž i ztrátu 

faktického plnění, jež se oprávněnému dostávalo na výživu od zemřelého za jeho života nad rámec zákonné povinnosti, to však 
za předpokladu, že částky, které mu zemřelý poskytoval, odpovídaly charakteru výživného ve smyslu zákona o rodině. Pokud by 

příspěvky byly poskytovány k jiným účelům, než je výživné v širším slova smyslu, nebo vyšší než výživné přiměřené poměrům 

účastníků (schopnostem a možnostem povinného a odůvodněným potřebám oprávněného), mohly by být náklady na výživu 
pozůstalých přiznány jen v míře odpovídající výživnému přiměřenému poměrům účastníků (srov. např. rozhodnutí uveřejněné 

pod č. 11/1976 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).  
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Z tohoto zákona rovněž plyne i obecné vymezení rozsahu těchto 

vyživovacích povinností. Podrobnější rozbor tohoto institutu rodinného 

práva však již přesahuje téma rigorózní práce.  

 

2.4.10. Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

Nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem je upraven v 

§ 449 odst. 2 OZ. Z dikce uvedeného ustanovení je zřejmé, že v rámci 

tohoto nároku se nehradí veškeré náklady ve výši, v jaké byly skutečně 

vynaloženy, nýbrž náhrada těchto nákladů je omezena hlediskem 

přiměřenosti. „Přiměřenost“ vynaložených nákladů pohřbu, mezi něž 

(vedle nákladů účtovaných pohřebním ústavem, hřbitovních poplatků, 

cestovních výloh a nákladů na smuteční ošacení) patří též náklady na 

zřízení pomníku nebo desky a náklady na úpravu hrobu, je třeba posoudit v 

každém jednotlivém případě podle konkrétních okolností. Tyto náklady 

mhou být odlišné při pohřbu ve městech, jiné na venkově, kde podle 

místních zvyklostí často zahrnují např. i smuteční hostinu. 

 

K provedení občanského zákoníku bylo vydáno nařízení vlády č. 258/1995 

Sb., které v § 3 pod rubrikou „Přiměřené náklady spojené s pohřbem (k § 

449 odst. 2)“ stanoví: Přiměřené náklady spojené s pohřbem se určí podle 

pracovněprávních předpisů o odpovědnosti za škodu při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání; to platí i o výši náhrady nákladů na zřízení 

pomníku nebo desky. Poznámka 2) pod čarou pak odkazuje na § 37 

nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé 

další zákony. Toto vládní nařízení bylo zrušeno v souvislosti s nabytím 

účinnosti nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), jenž nyní rozsah 

tohoto nároku upravuje v § 376 tak, že zahrnuje výdaje účtované za 

pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše 

20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jednu 
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třetinu obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým podle § 116 

OZ. Výše náhrady je tedy omezena přesnou částkou nebo podílem pouze u 

smutečního ošacení a u nákladů na zřízení pomníku nebo desky. Zdůraznit 

je třeba to, že toto omezení se vztahuje jen na samotné zřízení pomníku 

nebo desky a nikoliv již na další náklady spojené se zřízením hrobu. 

Pracovněprávní úprava předvídá možnost budoucí úpravy limitu 20 000 Kč 

tak, že vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji cenové 

úrovně, zvýšit nařízením částku na zřízení pomníku nebo desky. Tento 

způsob legislativní řešení je dle mého optimální a považuji jej za vzor pro 

veškeré nároky z odpovědnosti za škodu na zdraví, jež jsou omezeny 

stanovenou pevnou hranicí výše náhrady.  

 

Nárok na náhradu nákladů pohřbu vzniká pouze osobě, která náklady 

prokazatelně vynaložila. Tyto náklady nelze nahrazovat v části, kde jsou 

pokryty pohřebným podle předpisů o státní sociální podpoře. 

 

2.5. Jednorázové odškodnění budoucích nároků  

2.5.1. Jednorázové odškodnění budoucích nároků oprávněného podle 

občanského zákoníku  

Tuzemská právní úprava dlouhodobě neřešila otázku, zda a popř. za jakých 

podmínek lze provést jednorázové vypořádání nároků na náhradu škody na 

zdraví, jež by mělo zahrnovat i nároky, jež dosud nevznikly. S ohledem na 

zákonem jednoznačně formulovaný zákaz vzdání se budoucích práv 

plynoucí z 574 odst. 2 OZ, je zřejmé, že bez výslovné zákonné úpravy 

tohoto institutu není možné dohodu tohoto druhu platně realizovat. 

Zákonem č. 47/2004 Sb. byla proto s účinností od 1.5.2004 úprava 

občanského zákoníku doplněna o ust. § 449a ve znění: „Budoucí nároky 

podle ustanovení § 445 lze odškodnit jednorázově na základě písemné 

dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a 

povinným. Totéž platí o budoucích nárocích podle § 446 až 449". Takto 
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tedy bylo umožněno vypořádání části nároků plynoucích ze škody na 

zdraví, a to:  

 

1) náhrady za ztrátu na výdělku  

2) náhrady za ztrátu na důchodu 

3) náhrady nákladů na výživu pozůstalým 

4) náhrady nákladů léčení 

5) náhrady nákladů spojených s pohřbem. 

 

Aktuální právní úprava občanského zákoníku naopak neumožňuje 

vypořádání budoucích nároků na náhradu za bolest a ztížení společenského 

uplatnění, jednorázového odškodnění pozůstalých a eventuální další škody 

ve smyslu § 442 OZ. Stejně tak nelze vypořádat nároky plynoucí z jiných 

právních předpisů než je občanský zákoník, např. nárok veřejné zdravotní 

pojišťovny uplatněný na základě § 55 odst. 1 zákona č.48/1997  Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění. Toto omezení rozsahu možné dohody o 

vypořádání nároků na náhradu škody považuji za negativní rys platné 

úpravy, neboť podle mého názoru není důvod odmítat možnost komplexní 

vypořádání všech nároků, pokud to bude odpovídat vůli účastníků 

odpovědnostního právního vztahu. Navzdory uvedené výhradě se však 

nesporně jedná o pokrokový institut, který by podle mého názoru bylo 

vhodné zakotvit i v jiných právních odvětvích, zejména pak v oblasti 

pracovního práva.  

 

Podle současné právní úpravy je základním předpokladem uzavření dohody 

dosažení konsensu mezi jejími účastníky, tzn. že neexistuje právní nárok 

na její uzavření. Je však třeba poukázat na to, že nový občanský zákoník (§ 

2968 NOZ) předpokládá opačné legislativní řešení a dává poškozenému 
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možnost domáhat se jednorázového odškodnění soudní cestou, a to formou 

tzv. odbytného. Jediným omezením tohoto institutu je existence důležitých 

důvodu“ pro přiznání jednorázové náhrady. Podle mého názoru by bylo 

vhodnější zachovat dosavadní řešení, neboť jednorázovým odškodněním je 

kompenzována budoucí škoda, o níž není zcela jisté, zda v budoucnu 

skutečně vznikne, popř. v jakém rozsahu (např. s ohledem na možný 

budoucí rozvoj lékařské vědy nebo s ohledem na věk, jehož se skutečně 

dožije poškozený). Tyto aspekty nelze exaktně zhodnotit a rozhodnutí o 

přijetí rizika úhrady škody, jež možná nikdy nevznikne, by měla dle mého 

přesvědčení plynout ze svobodného rozhodnutí toho, kdo má danou 

budoucí škodu uhradit.  

 

Z dikce ust. § 449a OZ nelze s jistotou dovozovat, zda „povinným“, který 

uzavírá tuto dohodu, může být výhradně ten subjekt, který za škodu 

odpovídá (popř. jeho právní nástupci), nebo zda účastníkem dohody může 

být i jiná osoba, zejména pojistitel, vůči němuž má poškozený přímo nárok 

na plnění z pojištění (§ 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla, v platném znění). S ohledem na to, že 

nárok na náhradu škody a nárok na plnění z pojištění jsou dva rozdílné 

nároky, je podle mého názoru účast jiné osoby na dohodě nepřípustná. 

V této souvislosti nabývá na významu další zákonná možnost 

jednorázového odškodnění budoucích nároků, která je upravena § 44 odst. 

4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, neboť 

častým iniciátorem jednorázového vypořádání budoucích nároků jsou 

právě pojistitelé, pro něž je z řady důvodů (např. vysoké náklady 

vyřizování dlouhodobých nároků, nutnost tvorby rezerv pro uspokojení 

budoucích nároků) výhodnější co nejrychlejší vypořádání nároků.     
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2.5.2. Jednorázové odškodnění budoucích nároků oprávněného podle 

zákona o pojistné smlouvě 

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „ZPS“), který nabyl 

účinnosti 1.1.2005, zakotvuje možnost jednorázového odškodnění 

budoucích nároků na náhradu škody (viz § 44 odst. 4 uvedeného zákona). 

Tímto se právní úprava zákona o pojistné smlouvě zásadně odlišuje od 

předcházející regulace pojistné smlouvy obsažené v občanském zákoníku, 

kde tato alternativa uspokojení nároků na plnění z pojištění nebyla 

předvídána. Výhodu existence paralelní úpravy pro vypořádání budoucích 

nároků spatřuji v tom, že v daném případě může pojistitel uzavřít 

takovouto dohodu bez součinnosti a případného souhlasu subjektu, jenž za 

škodu odpovídá. Diskutabilním se však jeví rozdíly ve vymezení okruhu 

nároků, jenž mohou být touto dohodou vypořádány. Zde mohu poznamenat 

jen to, že by měl být dán co nejširší prostor pro svobodné rozhodování 

zúčastněných osob a legislativní omezení by proto měla být minimální. 

Jednorázové odškodnění budoucích nároků je podle ustanovení § 44 odst. 4 

ZPS přípustné v případě nároku na náhradu škody za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých či jiného nároku majícího charakter opakovaného plnění, 

pokud pojistitel vyplácí plnění z pojištění odpovědnosti za škodu povinné 

osoby. Dojde-li mezi oprávněnou osobou a pojistitelem k dohodě o této 

formě odškodnění, jsou jednorázovou výplatou vyrovnány tyto veškeré již 

vzniklé a budoucí nároky.  

 

K jednorázovému odškodnění občanskoprávních nároků na náhradu škody, 

je tedy možno v zásadě dospět dvěma způsoby – podle občanského 

zákoníku a podle zákona o pojistné smlouvě. Aplikace ust. § 44 odst.4  

ZPS je však přípustná výhradně u nároků z pojistných smluv uzavřených 

po 1.1.2005, neboť podle přechodných ustanovení zákona o pojistné 

smlouvě (§ 72) se právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených 
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přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními 

předpisy, tj. pravidly obsaženými v hlavě čtrnácté občanského zákoníku. 

Tuto úpravu tak zejména není možné užít pro vypořádání nároků ze 

zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

(vyhláška č. 492/1991 Sb.) nebo z pojištění podle zákona č. 168/1999 Sb., 

pokud byla pojistná smlouva uzavřena do 1.1.2005. 

 

Při srovnání úpravy občanského zákoníku a zákona o pojistné smlouvě jsou 

patrné značné rozdíly, a to 

1) Stranami dohody podle § 44 odst. 4 ZPS jsou pojistitel a poškozený 

(oprávněný); podle § 449a OZ jsou účastníky dohody povinný (škůdce) a 

oprávněný (poškozený). Úprava občanského zákoníku však samozřejmě 

nevylučuje uzavření dohody s tím, že povinný bude zastoupen 

zmocněncem podle § 31 OZ, kterým může být i pojistitel. 

2) Navrhovatelem může být podle § 44 odst. 4 ZPS pouze pojistitel, 

poškozený pouze akceptantem; podle § 449a OZ může být navrhovatelem 

i akceptantem jak škůdce, tak i poškozený. 

3) Pro stanovení výše jednorázového odškodnění podle § 44 odst.  4 ZPS, 

použije pojistitel pojistně matematických metod (zejména s ohledem na 

výši rezervy na pojistné plnění ve smyslu § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 

363/1999 Sb., o pojišťovnictví), § 449a OZ žádný obdobný postup 

nepředepisuje. 

4) Obě úpravy se rovněž liší ve vymezení okruhu jednorázově 

odškodnitelných nároků. Zákon o pojistné smlouvě definuje tyto nároky 

pouze demonstrativně jako nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, nárok na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých či jiný nárok mající charakter opakovaného plnění. Oproti 

tomu občanský zákoník určuje taxativně okruh dotčených nároků 

(náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za 
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ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě, 

náhrada za ztrátu na důchodu, náhrada nákladů na výživu pozůstalým, 

náhrada nákladů léčení a náhrada nákladů spojených s pohřbem).  

 

Společným rysem úpravy občanského zákoníku a úpravy zákona o pojistné 

smlouvě zůstává nemožnost soudní vynutitelnosti uzavření dohody, tj. 

k tomuto způsobu odškodnění může dojít pouze v případě souhlasu obou 

zúčastněných stran. Tento rys jednorázového vypořádání budoucích nároků 

považuji za zásadní a domnívám se, jak už bylo výše uvedeno, že by měl 

být nadále zachován.  

 

2.5.3. Daňové aspekty jednorázového odškodnění budoucích nároků  

Uzavření a následné splnění dohody o jednorázovém odškodnění 

budoucích nároků může mít velmi významné souvislosti s úpravou zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Tento vztah považuji 

za zjevný příklad toho, jak možnost reálného využití jednoho z  institutů 

občanského práva významně ovlivňuje jiný institut z oblasti veřejného 

práva. Konstrukce daňových předpisů je taková, že od daně z příjmu není 

osvobozena v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZDP platba náhrady 

škody, pokud se jedná o plnění nahrazující příjem (tj. náhrada za ztrátu na 

výdělku, náhrada ušlého zisku). V případě výplaty jednorázového 

odškodnění budoucích za nároky tohoto druhu by bez speciální úpravy 

bylo nutné uplatňovat na tyto příjmy standardní sazby daně z příjmu 

fyzických osob ve výši závisející na aktuální sazbě daně z příjmu. 

Z důvodu eliminace rizika vyššího zdanění náhrady škody bylo v době 

existence progresivního zdanění do ZDP vloženo ust. § 10 odst. 1 písm. k) 

a dále ust. § 36 odst. 2 písm. r). Touto novelizací provedenou zákonem č. 

669/2004 Sb. byly s účinností od 1.1.2005 příjmy z jednorázového 

odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu na základě 

písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným 
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a pojišťovnou zařazeny mezi příjmy podléhající zvláštní sazbě daně 

z příjmu ve výši 15 %. Je však nutné poznamenat, že uvedená formulace 

zřejmě neumožňuje použití této snížené daňové sazby i na příjmy z  dohod 

uzavřených přímo mezi tím, kdo odpovídá za škodu, a poškozeným, byť 

poznámka pod čarou 73) odkazuje mimo jiné i na ust. § 449a občanského 

zákoníku. V rámci zachování rovného postavení účastníků 

občanskoprávních vztahů i v oblasti zdanění příjmů z dohod o 

jednorázovém vypořádání budoucích nároků by bylo vhodné provést 

novelizaci citovaných ustanovení. V případě změny daňových předpisů a 

opětovného zavedení progresivního zdanění v oblasti daně z příjmu 

fyzických osob by se tato novelizace jevila jako naprosto nezbytná, neboť 

by docházelo k jednoznačnému zvýhodňování dohod o jednorázovém 

vypořádání uzavíraných s pojišťovnami před obdobnými dohodami, jichž 

se účastní jiné subjekty.    

 

2.6. Další nároky související s odpovědností za škodu na zdraví  

2.6.1. Nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13 

odst. 2 občanského zákoníku 

S právní úpravou náhrady škody na zdraví velmi úzce souvisí i 

problematika nároků plynoucích z porušení práv na ochranu osobnosti ve 

smyslu ust. § 11 a násl. občanského zákoníku, a to zejména pokud jde o 

ust. § 13 OZ, jež umožňuje domáhat se náhrady nemajetkové újmy i 

v penězích. Je tomu tak proto, že součástí osobnosti člověka, jež je 

předmětem ochrany, je i jeho život, zdraví či soukromí zahrnující vztahy 

s blízkými osobami. Způsobení škody na zdraví je proto neodmyslitelně 

spojeno i s porušením práv na ochranu osobnosti. Za v praxi nejrozšířenější 

důvod uplatňování nároků z titulu porušení práv na ochranu osobnosti (v 

souvislosti se škodou na zdraví) považuji případy, kdy se pozůstalí 

domáhají náhrady nemajetkové újmy z důvodu usmrcení některé z blízkých 

osob s odkazem na zásah do práva na ochranu soukromého života, jehož 
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součástí je i rodinný život zahrnující rovněž vztahy mezi blízkými 

příbuznými
112

. Touto cestou byl v minulosti řešen nedostatek právní 

úpravy spočívající v absenci nároku na náhradu nemajetkové újmy 

v oblasti nároků na náhradu škody. V současnosti lze dle aktuální 

judikatury uplatňovat nároky plynoucí z porušení práva na ochranu 

osobnosti tam, kde se náhrada z titulu odpovědnosti za škodu jeví jako 

nedostatečná
113

. Vzhledem k vysoké míře paušalizace použité v ust. § 444 

odst. 3 OZ, jež znemožňuje diferenciaci jednotlivých případů, považuji za 

jednoznačné, že je dán prostor pro široké využití kompenzací z titulu 

zásahu práv na ochranu osobnosti. Tato úprava je sice funkční, 

z legislativně technické hlediska nicméně považuji toto rozdělení 

kompenzací mezi oblast odpovědnosti za škodu a nároky z titulu porušení 

osobnostních práv jako neodůvodnitelné, neboť nelze vysvětlit, proč by 

náhrady do výše stanovené v § 444 odst. 3 OZ měly být poskytovány 

v režimu náhrady škody a náhrady přesahující tyto limity v režimu 

odlišném. Bylo by proto namístě umožnit zvýšení jednorázového 

odškodnění v rámci nároků na náhradu škody. Rozdělení kompenzací do 

dvou odlišných skupin způsobuje dle mého názoru závažné právní 

důsledky, a to např. v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu z provozu 

vozidla, jímž jsou dle dikce ust. § 6 zákona č. 168/1999 Sb. kryty nároky 

z odpovědnosti za škody na zdraví, nikoli však již nároky plynoucí 

z porušení práva na ochranu osobnosti. Fakt, že nároky plynoucí z porušení 

práva na ochranu osobnosti nenáleží mezi nároky na náhradu, považuji za 

                                                 
112 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 1678/2004 z 28.2.2005  

Způsobení úmrtí člena rodiny je neoprávněným zásahem do soukromí členů rodiny. přiměřeným zadostiučiněním je v tomto 

případě i náhrada nemajetkové újmy v penězích.   
 
113 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 z 21.12.2009  

Soud může použít jako vodítko ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. při určení výše peněžité satisfakce dle ustanovení § 13 odst. 2 
a 3 obč. zák. za nemajetkovou újmu spočívající v zásahu do osobnostních práv fyzické osoby v důsledku smrti blízké osoby, ke 

kterému došlo ještě před účinností novely obč. zák. zákonem č. 47/2004 Sb., tj. před 1.5.2004, která do ustanovení § 444 vložila 

nový odstavec 3 o jednorázovém odškodnění v případě usmrcení. Pro navýšení náhrad nad paušální jednorázové částky 
zakotvené v ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. cestou ustanovení § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. je místo v případech mimořádných, tj. 

v případech mimořádné závažnosti vzniklé nemajetkové újmy či při mimořádných okolnostech, za nichž k porušení práva došlo.  
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nesporný, a to i s ohledem na dostupnou soudní judikaturu
114

. Ustanovení § 

16 OZ (kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti 

způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení tohoto zákona o 

odpovědnosti za škodu) dokonce tyto dva druhu nároků výslovně odlišuje. 

Reálné důsledky aplikace této úpravy jsou tíživé. Dalším méně závažným 

důsledkem toho legislativního rozdělení byla nemožnost uplatnění nároku 

na náhradu (jež není nárokem na náhradu škody) v rámci trestního řízení 

(srovnej úpravu tzv. adhezního řízení v ust. § 43 odst. 3 zákona č. 

141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění). Tento dlouhodobý nedostatek 

právního postavení poškozené však již byl v nedávné době odstraněn 

zákonem č. 181/2011 Sb.. Zásah do práva na ochranu osobnosti nemusí 

představovat jen usmrcení, nýbrž i pouhé poškození zdraví, kdy nároky na 

náhradu nemajetkové újmy může uplatňovat přímo ten, jehož zdraví bylo 

poškozeno, neboť i právo na ochranu zdraví náleží podle dikce § 11 OZ 

mezi chráněná osobnostní práva.  

 

Subjekty odpovědnými za zásah do osobnostních práv mohou být jak 

fyzické, tak i právnické osoby. Pokud za zásah odpovídá právnická osoba, 

je nutné vycházet z toho, že byl-li zásah do osobnosti způsoben někým, 

kdo byl použit právnickou osobou k realizaci činnosti této právnické 

osoby, postihují občanskoprávní následky vymezené v ustanovení § 13 OZ 

samotnou právnickou osobu, a to při analogickém užití ustanovení § 420 

                                                 
114 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 1578/2009 z 4.11.2009, usnesení  Nejvyššího soudu České republiky 
sp. zn. 30 Cdo 3906/2011 z 12.12.2012 

Legislativní pojetí škody jako materiální újmy nevylučuje, aby se jednotlivec domáhal náhrady za nemateriální újmu, spočívající v 

zásahu do osobnostních práv cestou ochrany osobnosti podle § 11 a § 13 občanského zákoníku, přičemž se jedná o jiný nárok, než je 
náhrada škody, jejíž způsob a rozsah náhrady odškodnění pozůstalých za ztrátu blízké osoby upravil § 444 odst. 3 o.z. 

 

Nález Ústavního soudu České republiky z 1.3.2000 sp. zn. II. ÚS 517/99 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 17, 
nález č. 32)  

Součástí soukromého života je nepochybně též rodinný život, zahrnující vztahy mezi blízkými příbuznými; respektování 

soukromého, tedy i rodinného života musí zahrnovat do určité míry právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými 
bytostmi, aby tak bylo možno mimo jiné také rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. Zaviněná smrt blízké osoby proto může 

vzhledem ke vzájemným úzkým a pevným sociálním, morálním, citovým a kulturním vazbám představovat natolik vážnou 

nemateriální újmu pro rozvíjení a naplňování osobnosti pozůstalého, že může být kvalifikována jako újma snižující jeho důstojnost či 
vážnost ve společnosti. Z tohoto pohledu občanský zákoník dává podmínky pro uplatnění finanční satisfakce za újmu spočívající v 

zásahu do osobnostních práv v důsledku smrti blízké osoby. Z hlediska stávající legislativní úpravy se však jedná o jiný nárok, než je 

náhrada škody. 
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odst. 2 OZ ve spojení s § 853 OZ (srovnej např. rozsudek Nejvyššího 

soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 814/2003 29. 4. 2004
115

). Tyto 

nároky tedy nelze uplatnit např. proti zaměstnanci dotčené právnické 

osoby. Výjimku představují případy, kdy dojde k tzv. excesu na straně 

zaměstnance
116

. Podrobnější rozbor uvedené problematiky je obsažen 

v předcházejících částech této práce, které popisují předpoklady vzniku 

odpovědnosti za škodu. 

 

Jak již bylo výše uvedeno, není předpokladem vzniku nároku na náhradu 

za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do osobnosti 

fyzické osoby žádná forma zavinění. Odpovědnost je tedy konstruována na 

ryze objektivním principu. Z dikce ustanovení § 13 OZ lze dle závěrů 

soudní judikatury
117

 dovodit, že musí být splněny následující předpoklady:  

 

a) existence zásahu, který je objektivně způsobilý vyvolat nemajetkovou 

újmu, spočívající buď v porušení, či jen v ohrožení osobnosti fyzické 

osoby v její fyzické a morální integritě,  

b) protiprávnost tohoto zásahu  

c) příčinná souvislost mezi zásahem a neoprávněností tohoto zásahu.  

 

                                                 
115Je-li třeba připustit při určení odpovědné osoby za nemajetkovou újmu, již utrpěla na své osobnosti fyzická osoba, analogické 
užití § 420 odst.  2 o.z., neexistuje, podle názoru dovolacího soudu, argument, který by vylučoval analogické užití § 427 násl. 

o.z. při určení odpovědné osoby za zásah proti osobnosti fyzické osoby vyvolaný zvláštní povahou provozu dopravních 

prostředků. Obdobně jako v případě úvahy, že za škodu způsobenou tímto  provozem odpovídá provozovatel vozidla, je třeba 
vycházet  z toho, že za nemajetkovou újmu, způsobenou osobnosti fyzické osoby tímto provozem, analogicky nutně odpovídá též 

tento provozovatel.   

 
116 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2092/2007 z 31. 1. 2008  

Je-li na základě zhodnocení všech okolností konkrétního případu – především z hlediska místního, časového a věcného vztahu k 

plnění činnosti – na místě závěr, že se činnost použité osoby již neděla v rámci pověřením vymezené činnosti, ale šlo o vybočení 
(exces) z tohoto rámce, tedy o jednání za jiného z vlastní iniciativy a ve vlastním zájmu, postihují občanskoprávní sankce podle 

ustanovení § 13 obč. zák. přímo tuto použitou osobu. 
117 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 814/2003 z 29.4.2004  
Ke vzniku občanskoprávních sankcí za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do osobnosti fyzické osoby  

podle § 13 o.z. musí být splněny tyto hmotněprávní předpoklady: a) existence zásahu, který je objektivně způsobilý vyvolat 

nemajetkovou újmu, spočívající buď v porušení, či jen v ohrožení osobnosti fyzické osoby v její fyzické a morální integritě, b) 
neoprávněnost (protiprávnost)  tohoto zásahu a konečně c) existence příčinné souvislosti mezi zásahem a neoprávněností tohoto 

zásahu.  
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Občanskoprávní nároky plynoucí z neoprávněného zásahu do práva na  

ochranu osobnosti jsou jako jednotlivé prostředky ochrany  osobnosti 

fyzické osoby uvedeny v ustanovení § 13 OZ, a to  pouze příkladným 

výčtem. Podle zmíněného ustanovení patří  k takovýmto prostředkům: 

- povinnost upuštění od neoprávněných zásahů, 

- povinnost odstranit následky neoprávněného zásahu, 

- povinnost poskytnout přiměřené zadostiučinění (morální nebo finanční). 

V případech, kdy dojde k zásahu do osobnostních práv formou trvalého 

poškození zdraví či usmrcení fyzické osoby, lze vzhledem 

k nenapravitelnosti toho zásahu uvažovat o nedostatečnosti morálního 

zadostiučinění a o vzniku nároku na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích. Finanční kompenzace je však dle dikce zákona přípustná jen 

jako zcela krajní forma, kdy nepeněžité prostředky zadostiučinění nejosu 

dostačující. Nárok na peněžitou náhradu výslovně zakotvuje § 13 odst. 2 

OZ. Výši náhrady, resp. způsob určení její výše, však zákon stanoví jen 

velmi obecně (výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé 

újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo). Vzhledem k těmto 

faktům je tedy ponechán rozsáhlý prostor rozhodovací praxi soudů.  

 

Velmi diskutabilním aspektem nároku na náhradu nemajetkové ujmy 

z důvodu neoprávněného zásahu do osobnostních práv byla otázka 

promlčení nároku na peněžitou náhradu. Soudní judikatura dlouhodobě 

vycházela z dikce ustanovení § 100 odst. 2 OZ, podle kterého se promlčují 

výhradně majetková práva, a dovozovala nepromlčitelnost nároku i tehdy, 

vznikl-li nárok na náhradu v penězích dle § 13 odst. 2 OZ
118

. Tento výklad 

                                                 
118 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 1542/2003 z 25.9.2003 

Přiměřené zadostiučinění podle ustanovení § 13 o. z. může  spočívat buď   v morálním plnění (§ 13 odst. 1 cit. zákona)  anebo v 

peněžitém plnění (§ 13 odst. 2 a 3 o. z.). Smyslem  náhrady nemajetkové újmy v penězích je pak dát do vztahu míru  újmy na 
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byl v odborných kruzích předmětem výrazné kritiky s poukazem na to, že i 

tento druh peněžité náhrady plní reparační funkci a v některých právních 

úpravách tvoří jeden z nároků na náhradu škody
119

. Dle mého názoru je 

zřejmé, že závěr o nepromlčitelnosti těchto nároků mohl vyvolávat 

značnou právní nejistotu, neboť teoreticky umožňoval uplatnění nároků 

s neomezeným časovým odstupem. Průlom do shora popsané praxe 

přineslo až rozhodnutí Velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 31 Cdo 3161/2008 ze dne 12. 11. 2008
120

, které posuzování 

promlčení uvedlo na správnou míru konstatováním, že i nárok na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích je třeba vnímat je právo majetkové, jež 

promlčení podléhá. S ohledem na odlišný charakter tohoto nároku nelze 

použít pravidla pro promlčení uplatňovaná v oblasti náhrady škody na 

zdraví. Musí být aplikována obecná promlčecí doba v délce tří let.   

 

Mezi významná specifika nároků vzešlých ze zásahu do osobnostních práv 

rovněž náleží speciální právní nástupnictví, které nastává v případě úmrtí 

osoby, jejíž osobnostní práva byla dotčena. Ve smyslu § 15 OZ přísluší 

právo uplatňovat nároky na ochranu osobnosti zesnulého pouze úzkému 

okruhu nejbližších osob, a to jmenovitě jeho manželu a dětem, a není-li 

jich, rodičům zesnulé osoby. Dědické sukcese se tedy neuplatňuje, a to ani 

v případě, že žádná z uvedených osob neexistuje. Zvláštní charakter má 

                                                                                                                                                
hodnotách lidské osobnosti s konkrétním finančním vyjádřením náhrady takovéto nemajetkové újmy. I tak však jde vždy o právní 
instrument, jehož úkolem je zabezpečit  respektování a ochranu osobnosti fyzické osoby. Nelze je proto jako právo ryze osobní 

povahy osobnosti fyzické osoby,  na něž se vztahují ustanovení § 11 násl. o. z., vydělit z okruhu nepromlčitelných 

nemajetkových práv, byť se satisfakce příslušné nemajetkové újmy fyzické osoby vyjadřuje   prostřednictvím finančních 
prostředků. Lze mít proto zato, že úvahy zmiňující údajnou podobnost  zmiňovaného nároku s reparační funkcí majetkových 

nároků se  závěrem, že nárok na přiznání satisfakce v podobě náhrady nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 

2  o. z. se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, nemá  v tomto případě  zákonný podklad. Ostatně odlišnost  tohoto institutu 
se naznačuje např. i v rámci kontrastu k úpravě, na  níž odkazuje ustanovení § 16 o. z. 

 
119 str. 127, Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, 1440 s. 
 
120 Právo na náhradu nemajetné újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 o.z. je jedním z dílčích a relativně samostatných 

prostředků ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzické osoby. Vzniká tehdy, kdy morální satisfakce jako ryze osobní 
právo k vyvážení a zmírnění nepříznivých následků protiprávního zásahu do osobnostních práv nedostačuje, a byť jde o 

satisfakci v oblasti nemateriálních osobnostních práv (obdobně jako u bolestného a ztížení společenského uplatnění či u 

stanovení hodnoty autorského díla nebo předmětu průmyslového vlastnictví), jeho vyjádření peněžním ekvivalentem způsobuje, 
že jde o osobní právo majetkové povahy (viz R 4/2008). Proto právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení 

§ 13 odst. 2 o.z. promlčení podléhá. 
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v tomto ohledu nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Podle 

soudní judikatury i právní teorie
121

 je tento nárok úzce spojen s dotčenou 

fyzickou osobu, takže v případě jejího úmrtí zaniká v souladu s § 579 odst. 

2 OZ a nepřechází na právní nástupce určené v § 15 OZ. 

 

2.6.2. Nároky veřejných zdravotních pojišťoven podle § 55 zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

Právní úpravu odpovědnosti za škodu na zdraví nelze vnímat omezeně, tj. 

jen v rozsahu regulovaném občanským zákoníkem. Následky škod na zdraví 

se promítají i do oblasti regulovaných veřejným právem, a to v především 

stran dávek ze systému sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního 

pojištění či nemocenského pojištění. Pokud je jedním z důsledku škody na 

zdraví výplata některé z těchto dávek či plateb, představuje naprosto zásadní 

otázku existence případného práva na náhradu vůči osobě, která za škodu na 

zdraví odpovídá. Tradičním institutem v českém právním řádu je v tomto 

směru nárok veřejných zdravotních pojišťoven na náhradu nákladů na péči 

hrazenou ze zdravotního pojištění. Podle § 55 odst. 1 zákona č.48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění je zdravotní pojišťovna oprávněna žádat 

uvedenou náhradu v případě, vynaložila náklady na péči hrazenou ze 

zdravotního pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání třetí 

osoby vůči osobám účastným zdravotního pojištění. Tento institut 

zakotvovala i dřívější právní úprava (srovnej § 20a zákona č. 550/1991 Sb.). 

Zákon zde vytváří originární nárok veřejných zdravotních pojišťoven. 

Nejedná se tedy o případ přechodu práva na náhradu škody tak, jak jej 

známe např. ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.  

 

                                                 
121 str. 129, Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C.H. Beck, 2004, 1440 

s. 
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Podle ustálené judikatury není možné tento nárok zařadit přímo mezi nároky 

z odpovědnosti za škodu na zdraví upravené v občanském zákoníku
122

. 

Především jej nelze zaměňovat za právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů spojených s léčením hrazených při škodě způsobené na zdraví ve 

smyslu ustanovení § 449 odst. 1 OZ. Tato skutečnost má význam zejména 

v oblasti určení podmínek pro promlčení nároku (uplatnění objektivní 

promlčecí doby). V této souvislosti lze pro srovnání upozornit na to, že 

pokud by poškozená osoba jako samoplátce hradila náklady na ošetření ze 

svých prostředků, vznikl by jí v souladu s ust. § 449 odst. 1 OZ nárok na 

náhradu nákladů léčení, a to i v případě existence objektivní odpovědnosti za 

škodu.  

Oproti nárokům na náhradu škody na zdraví popsaným v předcházejících 

částech této práce zákon omezuje vznik nároku stanovením podmínky 

subjektivní odpovědnosti. Předpokladem založení odpovědnostního vztahuje 

tak je   

- zaviněné protiprávní jednání – nárok na úhradu nákladů vzniká 

pouze v případě, došlo-li ke škodě na zdraví v důsledku zaviněného 

protiprávního jednání toho, kdo za vzniklou škodu odpovídá. Nárok na 

náhradu škody tak nevzniká na příklad v případě, že za škodu na zdraví 

odpovídá pouze provozovatel motorového vozidla dle ustanovení § 427 OZ  

-  vznik škody – nárok zdravotní pojišťovny vzniká vynaložením 

nákladů na zdravotní péči, tj. v okamžiku, kdy zdravotní pojišťovna uhradí 

vyúčtované náklady příslušnému ošetřujícímu lékaři či zdravotnickému 

zařízení. 

                                                 
122 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 279/2001 z 14.11.2002 

Nárok zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů zaplacených zdravotnickému zařízení za léčení jejího pojištěnce, uplatněný prot i 
třetím osobám, v důsledku jejichž zaviněného protiprávního jednání došlo k poškození zdraví pojištěnce, není nárokem na 

náhradu škody na zdraví poškozeného podle občanského zákoníku. 

 
Nárok zdravotní pojišťovny podle § 20a zákona č. 550/1991 Sb., byť nazýván regresní náhradou, je nejen dle slov zákona, ale i  

svou povahou nárokem na náhradu škody, spočívající v tom, že pojišťovna uhradila náklady na léčení svého pojištěnce v příčinné 

souvislosti s tím, že mu bylo zaviněným protiprávním jednáním třetí osoby způsobeno poškození zdraví. Ostatně i za účinnosti 
dřívějších právních předpisů, jež upravovaly obdobný nárok na regresní náhradu, vycházela judikatura z toho, že takový nárok je 

samostatným nárokem na náhradu škody.  
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- příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním a 

vzniklou škodou. 

 

Závěrem považuji za nutné zdůraznit, že nárok veřejné zdravotní 

pojišťovny může být dán pouze v rozsahu odpovědnosti škůdce, tzn. že je 

nutné zohledňovat eventuální spoluvinu poškozeného. Tento závěr 

akceptuje i ustálená soudní judikatura
123

.  

 

2.6.3. Nároky dalších subjektů na náhradu plnění vynaložených 

v důsledku škody na zdraví 

Český právní řád dlouhodobě zakotvoval výše popsané nároky pouze ve 

prospěch veřejných zdravotních pojišťoven. Následně došlo k rozšíření do 

oblasti nemocenského pojištění, kde byl nárok na náhradu za vyplacenou 

dávku zakotven ustanovením § 126 zákona č. 187/2006 Sb., v platném 

znění. Existuje proto možnost vymáhání náhrady po osobě, které způsobila 

svým zaviněným protiprávním jednáním skutečnosti rozhodným pro vznik 

nároku na dávku. S odkazem na ust. § 195 zákona č. 187/2006 Sb., 

v platném znění, vzniká nárok na regresní náhradu tehdy, pokud zaviněné 

protiprávní jednání nastalo po 31. prosinci 2009. Ve srovnání s právní 

úpravou nároku veřejných zdravotních pojišťoven je vznik nároku 

podmíněn i zjištěním zaviněného protiprávního jednání soudem nebo 

správním úřadem. Nárok na regresní náhradu dále nelze uplatňovat 

(obdobně jako v oblasti veřejného zdravotního pojištění) vůči pojištěnci, 

jemuž byla dávka vyplacena. Za poněkud nelogickou však považuji 

absenci obdobné úpravy v případech, kdy místo nemocenské je vyplácena 

náhrada mzdy z prostředků zaměstnavatele. Změnu legislativy v tomto 

                                                 
123 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1113/2002 z 31.3.2003 

I u nároku zdravotní pojišťovny proti třetím osobám na náhradu nákladů vynaložených na léčení jejího pojištěnce podle § 55 

zákona č. 48/1997 Sb., je třeba zkoumat spoluzavinění pojištěnce, neboť v rozsahu, v jakém příčinou vynaložených nákladů na 
léčení bylo jeho spoluzavinění, není dána příčinná souvislost vzniku těchto nákladů se zaviněným protiprávním jednáním třetích 

osob.  
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směru považuji za žádoucí. S ohledem na značné prostředky vynakládané 

na vyplácení dávek ze systému důchodového pojištění (invalidní důchody) 

považuji za velmi závažnou otázku rozšíření možnosti uplatňování náhrad i 

do sféry zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.).  

 

2.7.  Promlčení a zánik nároků z odpovědnosti za škodu na 

zdraví  

2.7.1. Promlčení nároku na náhradu škody na zdraví 

Promlčení je jedním z velmi podstatných právních následků plynutí času. 

Platné občanské právo upravuje pro oblast odpovědnosti za škodu za zdraví 

tento institut specifickým způsobem, a to zejména s ohledem na posílení 

právního postavení poškozeného. Za klíčový projev těchto legislativních 

snah považuji to, že nárok na náhradu škody zdraví se nemůže promlčet  

dříve, než poškozený může svůj nárok reálně uplatnit, tedy dokud mu není 

známa existence škody i subjekt, který za škodu odpovídá. Zlepšení 

postavení poškozeného ve srovnání s běžnou úpravou promlčení v oblasti 

odpovědnosti za škodu je proto jednoznačné. Pokud ovšem v souvislosti se 

škodou na zdraví vznikají nároky jiného druhu, např. nároky plynoucí 

z porušení práva na ochranu osobnosti
124

 či nároky na náhradu jiné škody 

než na zdraví (např. nárok veřejné zdravotní pojišťovny podle § 55 zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)
125

, uplatňuje se obecná 

úprava promlčení, a to obecná tříletá promlčecí doba, resp. obecná 

promlčecí doba platná pro nároky na náhradu jiné škody než na zdraví (viz 

níže). V obecné rovině lze promlčení charakterizovat jako oslabení práva 

marným uplynutím času. Právní účinky promlčení nastávají za 

předpokladu, že uplynula zákonem vymezená doba, aniž oprávněný subjekt 

(věřitel - poškozený) své právo uplatnil u soudu. Je zde třeba poznamenat, 

že v případě náhrady škody je právně relevantní i uplatnění nároku 

                                                 
124 rozhodnutí Velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky  sp. zn. 31 Cdo 3161/2008 z 12. 11. 2008  
125 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 279/2001 z 14.11.2002 
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v trestním řízení, v rámci tzv. adhezního řízení
126

. Současnou právní 

úpravu považuji za poměrně benevolentní, neboť nevyžaduje uplatnění 

nároku u soudu, který je věcně a místně příslušný. Lze tedy dovodit, že 

právně relevantní účinky (tj. stavení běhu promlčecí doby) nastávají i 

v případě podání žaloby u nepříslušného soudu
127

. Dále lze ještě poukázat 

na to, že uplatněním nároku u soudu nemusí být nutně podání žaloby. 

Soudní praxe akceptuje např. i vznesení kompenzační námitky
128

, byť její 

použitelnost je v oblasti odpovědnosti za škodu na zdraví jen omezená (viz 

níže). Stavení běhu promlčecí doby se samozřejmě může týkat jen té části 

nároku, která byla u soudu uplatněna. Pokud by tedy byla uplatněna pouze 

část nároku, ohledně zbývající části nadále pokračuje běh promlčecí 

doby
129

. Marným uplynutí promlčecí doby vzniká pouze právo dlužníka 

dovolat se promlčení. Pokud dlužník před soudem (nikoli před jiným 

orgánem nebo pouze proti odpovědné osobě) promlčení namítne, nemůže 

být promlčené právo přiznáno, neboť uplatněním námitky promlčení 

dochází k zániku nároku, tj. k zániku soudní vynutitelnosti práva. 

Neuplatní-li však dlužník námitku promlčení, soud věřiteli jeho nárok 

přizná, neboť k promlčení nepřihlíží z úřední povinnosti (srovnej např. R 

                                                 
126 R 31/1974 – jestliže poškozený uplatnil v trestním řízení včas nárok na náhradu škody, který mu byl způsobený trestným 

činem, a v řízení řádně pokračuje, běh promlčecí lhůty se zastaví. Pokud nedošlo v  trestním řízení k uložení povinnosti nahradit 

škodu poškozenému, má poškozený možnost uplatnit nárok na náhradu škody v  občanském soudním řízení v promlčecí době, 
jejíž běh pokračoval po skončení trestního řízení 

 
127 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Odo 454/2006 z 29. 5. 2008  
V § 112 obč. zák. se zcela jasně a nezpochybnitelně stanoví, že uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného 

příslušného orgánu (tím má zákon na mysli např. rozhodce či stálý rozhodčí soud) a v zahájeném řízení řádně pokračuje, 

promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. Nelze přisvědčit dovolací námitce, že promlčecí dobu může stavět jen 
uplatnění práva u věcně a místně příslušného soudu. Tomu totiž nenasvědčuje především gramatický výklad § 112 obč. zák. 

Jestliže by zákonodárce zamýšlel spojovat stavení promlčecí doby výlučně s kvalifikovaným uplatněním práva u soudu (tj. s 

uplatněním práva u - ať již věcně či místně - příslušného soudu), nepochybně by to bylo ve zmiňovaném ustanovení slovně 
vyjádřeno. 

 
128 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 874/2005 z 31.1.2007 
Věřitel může uplatnit své právo proti dlužníkovi u soudu nejen podáním žaloby na plnění (§ 79 o. s. ř.), ale v řízení vedeném  

dlužníkem proti němu i podáním vzájemné žaloby (§ 97 odst. 1 o. s. ř.) a rovněž tzv. kompenzační námitkou, tedy projevem, 

jímž uplatňuje svou pohledávku k započtení proti pohledávce žalobce (§ 98 o. s. ř.). Od okamžiku, kdy bylo právo takto v řízení 
uplatněno, promlčecí doba až do skončení řízení neběží; po jeho skončení pak její běh pokračuje.  

 
129 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Odo 910/2006 z 20.12.2007 Dojde-li k uplatnění pouze části 
pohledávky, nastává stavění promlčení pouze u této části. Jestliže je potom žaloba rozšířena, nemá takové rozšíření zpětné 

účinky (srov. 25 Cdo 874/2005). 

 



106 

  

 

 

 

29/1967). K tomu, aby promlčení mělo za následek zánik soudní 

vynutitelnosti, je tedy třeba současné splnění těchto skutečností: 

 

 a) marného uplynutí promlčecí doby a 

 b) námitky promlčení vznesené u soudu dlužníkem. 

 

I po ztrátě nároku však promlčené subjektivní právo samo trvá dále jako 

tzv. právo naturální. To znamená, že dlužník může i po promlčení 

pohledávku po právu splnit. Dojde-li pak k úhradě promlčené pohledávky, 

jedná se na základě § 455 odst. 1 občanského zákoníku o plnění přijaté 

oprávněně a nejde tedy o bezdůvodné obohacení (tj. vyplacené plnění nelze 

úspěšně žádat zpět).  

 

Promlčení práva na náhradu škody podle občanského zákoníku 

Podle § 106 občanského zákoníku jsou pro promlčení nároku na náhradu 

škody (s výjimkou škody na zdraví) rozhodující dvě lhůty – subjektivní 

objektivní. Nárok na náhradu škody se promlčí, pokud marně uplyne 

alespoň jedna z nich. Zákonem předvídané promlčecí doby jsou 

následující: 

 

a) subjektivní promlčecí doba – nárok na náhradu škody se promlčí 

dva roky poté, co se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za 

ni odpovídá. 

 

Při posuzování otázky, kdy se poškozený dozvěděl o škodě, je třeba 

vycházet z prokázané vědomosti poškozeného o vzniklé škodě (nikoli z 

jeho předpokládané vědomosti o této škodě). Dozvědět se o škodě 

znamená, že se poškozený dozvěděl o majetkové újmě určitého druhu a 

rozsahu, kterou lze natolik objektivně vyčíslit v penězích, že lze právo na 

její náhradu důvodně uplatnit u soudu (rozsudek Nejvyššího soudu České 
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republiky sp.zn. 33 Odo 477/2001 ze dne 30.4.2002). Není tedy nutná 

vědomost o přesné výši škody. Podobný přístup uplatňuje soudní praxe, i 

pokud jde o požadavek vědomosti o osobě odpovídající za škodu
130

. Ani 

zde tedy není vyžadována naprostá jistota o tom, kdo za škodu odpovídá. 

S tímto úzce souvisí i další závěr soudní praxe, jenž lze zobecnit, tj. že 

s počátkem běhu subjektivní promlčecí doby nesouvisí případné 

rozhodování o vině v rámci trestního řízení
131

, neboť poškozený obvykle 

disponuje dostatkem právně relevantních informací dříve, než je o vině 

pravomocně rozhodnuto.  

 

b) objektivní promlčecí doba – nárok na náhradu škody se promlčí tři 

roky poté, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla, popř. za deset 

let u škod způsobených úmyslně.   

Pojem událost, z níž škoda vznikla, ve smyslu ust. § 106 odst. 2 OZ zahrnuje 

nejen protiprávní úkon, či právně kvalifikovanou událost, které vedly je 

vzniku škody, ale i vznik škody samotné. Nelze tedy ztotožnit událost, z níž 

škoda vznikla ve smyslu ust. § 106 odst. 2 obč. zák. pouze s protiprávním 

úkonem či událostí, vyvolávající škodu (protiprávní stav), neboť pak by 

mohla začít běžet promlčecí doba dříve, než vznikla škoda
132

. Tento způsob 

výkladů příslušných ustanovení občanského zákoníku považuji za optimální, 

                                                 
130 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 723/2008 z 21. 4. 2009  

Pro závěr, kdy se poškozený dozvěděl o tom, zda některý z více škůdců odpovídá za vzniklou škodu společně s ostatními, není 

významné, kdy si poškozený na základě jemu dříve známých skutkových okolností utvořil právní závěr o odpovědnosti 
konkrétního škůdce nebo do jaké míry je schopen tyto skutkové okolnosti prokázat v případném soudním řízení. Rozhodující je, 

kdy se poškozený dozvěděl o skutkových okolnostech podstatných pro vymezení odpovědného subjektu; nemusí jít o zjištění 

(jistotu v běžném slova smyslu), ale postačuje, aby tyto skutkové okolnosti, kterými poškozený disponuje, byly způsobilé učin it 
závěr o možné odpovědnosti konkrétní osoby. 

 
131 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 871/2002 z 30.9.2003  
Neplatí automaticky, že teprve dnem právní moci trestního rozsudku se poškozený (případně pojišťovna po přechodu práva podle 

§ 813 odst. 1 obč. zák.) dozvídá o tom, že mu vznikla škoda a kdo za ni odpovídá. Datum právní moci rozhodnutí je závislé na 

procesních okolnostech, které nastaly v průběhu řízení, a s vědomostmi poškozeného o škodě a škůdci přímo nesouvisí. Znalost 
poškozeného o osobě škůdce se váže k okamžiku, kdy obdržel informaci, na jejímž základě si může učinit úsudek, která 

konkrétní osoba za škodu odpovídá.  

 
132 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 325/2002 z 28.8.2003  

Pojem událost, z níž škoda vznikla, ve smyslu ust. § 106 odst. 2 obč. zák. zahrnuje  nejen protiprávní úkon, či právně 

kvalifikovanou událost, které vedly je vzniku škody, ale i vznik škody samotné. Nelze tedy ztotožnit událost, z níž škoda vzn ikla 
ve smyslu ust. § 106 odst. 2 obč. zák. pouze s protiprávním úkonem či událostí, vyvolávajíc í škodu (protiprávní stav), neboť pak 

by mohla začít běžet promlčecí doba dříve, než vznikla škoda.  
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neboť v opačném případě by mohlo dojít k promlčení nároku na náhradu 

škody ještě dříve, než vznikne škoda.  

U nároků ze škody na zdraví podle občanského zákoníku se z důvodu 

účinnější ochrany poškozeného uplatňuje pouze výše uvedená subjektivní 

promlčecí doba. Jak však již bylo výše uvedeno, je nutné odlišovat nároky 

na náhradu jiné škody než na zdraví, zejména nároky veřejných 

zdravotních pojišťoven vznikající na základě § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění. U nároků tohoto druhu je nutné uplatnit i 

objektivní promlčecí dobu.   

 

Jednotlivé nároky na náhradu při škodě na zdraví se promlčují samostatně. 

Počátek subjektivní promlčecí doby (pokud se jedná o vědomost o výši 

škody) lze shrnout následovně. Promlčecí doba u náhrady nákladů léčení 

počíná běžet v den vynaložení těchto nákladů, nejpozději skončením léčby. 

U náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zpravidla 

okamžikem, kdy mu byla vyplacena poslední dávka nemocenské a kdy 

tedy poškozený může ztrátu na výdělku blíže specifikovat. V případě 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a při 

invaliditě je tímto dnem každý termín výplaty výdělku, který je nižší než 

výdělek dosahovaný před poškozením zdraví. U odškodnění bolestného je 

za počátek běhu promlčecí doby považován okamžik skončení léčebného 

procesu nebo trvalé ustálení zdravotního stavu. U ztížení společenského 

uplatnění se jedná o den, kdy jsou prokazatelné nepříznivé následky pro 

život poškozeného.  

 

Závěrem lze ještě stručně zmínit specifický režim promlčení práv 

přiznaných pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu a práv 

uznaných dlužníkem písemně co do důvodu i výše. V těchto případech se 

uplatňuje desetileté promlčecí doba. I tuto úpravu lze aplikovat na nároky 
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z odpovědnosti za škodu na zdraví. V tomto ohledu je tedy plně použitelná 

obecná právní úprava promlčení, což platí i o ostatních institutech, jako 

např. přerušení běhu promlčecí doby.    

 

Promlčení nároku jako celku v občanskoprávních vztazích 

Za velmi významné specifikum občanskoprávní úpravy promlčení nároků 

na náhradu škody na zdraví považuji možnost tzv. promlčení nároku jako 

celku. K tomuto závěru dospěla soudní judikatura při rozhodování o 

opětujících se plněních, zejména o nárocích na náhradu za ztrátu na 

výdělku či ušlou výživu. Z rozdílů mezi úpravou promlčení v občanském 

zákoníku a v zákoníku práce (podle § 389 zákona č. 262/2006 Sb., resp. 

dříve § 261 zákona č. 65/1965 Sb. se nepromlčují nároky zaměstnance na 

náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z 

povolání nebo jiné škody na zdraví a nároky na náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých; nároky na jednotlivá plnění z nich vyplývající se však 

promlčují) lze dovozovat, že v případě marného uplynutí subjektivní 

promlčecí doby v občanskoprávních vztazích např. u náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti dojde k promlčení nároku jako 

celku, tzn. i stran plateb, jejichž splatnost nastane v budoucnu. Důvodem 

pro přijetí tohoto názoru je fakt, že občanský zákoník neobsahuje žádné 

ustanovení o tom, že právo na náhradu škody na zdraví nepromlčuje. 

Aktuální soudní judikatura toto stanovisko potvrzuje
133

. Podle mého názoru 

                                                 
133 usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 29.1.2003 sp. zn. 25 Cdo 273/2002 
Nárok na náhradu škody, spočívající v nákladech na výživu pozůstalým, má charakter opětujícího se plnění a promlčuje se jako 

celek, nikoliv jen nároky na jednotlivá plnění z něj vyplývající, poskytovaná ve formě důchodu. Vzhledem k tomu, že obč. zák.  

nemá obdobné ustanovení jako je § 261 odst. 2 zák. práce ve znění účinném po 1.  1. 1989, podle nějž se nároky na náhradu 
nákladů na výživu pozůstalých podle § 199 zák. práce nepromlčují, nýbrž se promlčují jen jednotlivá plnění z nich vyplývající , je 

správný názor odvolacího soudu, že došlo k promlčení práva žalobců na náhradu škody v dvouleté subjektivní promlčecí době 

podle § 106 odst. 1 obč. zák. bez ohledu na to, od kdy žalobci jednotlivé měsíční dávky požadují.  
 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 539/2008 z 19. 2. 2009  

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku se promlčuje jako jeden celek, nikoli pouze nároky na jednotlivá měsíčně se opětující 
plnění z něj vyplývající, poskytovaná ve formě důchodu (tzv. renty). Tento nárok lze uplatnit žalobou u soudu až poté, co byl o 

příslušným správním orgánem vydáno rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a poškozený se o něm dozvěděl (srov. obdobně 

R 36/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek); totéž zde pak platí ohledně předmětného nároku na náhradu ztráty na 
důchodu. 

 

rozsudek Nejvyššího soud České republiky z 18.5.2006 sp. zn. 25 Cdo 401/2005  
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je však tento důsledkem právní úpravy nepřiměřeně přísný a bylo by tedy 

vhodné provést novelizaci spočívající v převzetí principů zakotvených 

v pracovním právu. Nový občanský zákoník dle mého názoru tento 

požadavek plně respektuje, neboť v ust. § 623 NOZ stanoví, že při dílčích 

plnění dluhu běží promlčecí lhůta samostatně pro každé z dílčích plnění. 

Podrobnější výklad k nové úpravě promlčení je předmětem další části této 

práce. 

 

2.7.2. Zánik nároku na náhradu škody na zdraví 

Občanskoprávní vztahy upravující práva a povinnosti na náhradu škody se 

řadí mezi závazkové právní vztahy a z toho důvodu dochází k jejich zániku 

klasickými způsoby, resp. většinou z nich s ohledem na charakter práv na 

náhradu škody) upravenými v části osmé, oddílu šestém občanského 

zákoníku (§§ 559 až 587), zejména splněním. S ohledem na značnou 

rozsáhlost tématu je cílem této části práce pouze zdůraznění specifických 

rysů nároků na náhradu škody.  

 

Splnění dluhu 

Stran problematiky splnění dluhu bylo již mnoho uvedeno v jiných částech 

této práce, zejména v rozboru institutu jednorázového odškodnění 

budoucích nároků a v pasáži zabývající se zákonem výslovně neupravenou 

možností mimosoudní dohody o mimořádném zvýšení náhrady za bolestné 

a ztížení společenského uplatnění. Nelze dále pominout ani již zmíněnou 

úpravu solidární odpovědnosti více škůdce, jež úzce souvisí s tímto 

způsobem zániku závazku. Specifickou otázkou pro oblast náhrady škody 

je určení okamžiku splatnosti, tj. data, kdy je odpovědná osoba povinna 
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poskytnout náhradu. Z důvodu absence zvláštní úpravy je nutné aplikovat 

ust. § 563 OZ, podle něhož je dlužník povinen plnit první den poté, kdy o 

toto byl požádán. Kvalifikovanou výzvou může být i žaloba, jež má však 

tyto účinky až okamžikem doručení do rukou odpovědné osoby jako 

žalovaného
134

. Splatnost se tedy neodvíjí od data podání žaloby. Výjimku 

z této obecné úpravy představují nároky na mimořádné zvýšení bolestného 

a ztížení společenského uplatnění, jež podle ustálené soudní judikatury 

vznikají až na základě soudního rozhodnutí. Z důvodu konstitutivního 

charakteru tohoto rozhodnutí nastává v tomto případě splatnost až nabytím 

právní moci příslušného rozsudku a uplynutím lhůty, jež je stanovena pro 

dobrovolné splnění
135

. Praktickým problémem spojených s poskytnutím 

náhrady škody na zdraví může být určení nároku, který je plněn. Zde je dle 

konstantní judikatury
136

 nutné především respektovat vůli odpovědné 

osoby. V případě absence takového určení se vychází ze zásady priority a 

případně proporcionality.   

 

V případě nesplnění závazku v okamžiku splatnosti na stupují klasické 

občanskoprávní následky odpovědnosti za prodlení, zejména možnost 

žádat uhrazení úroku z prodlení. Bude-li prodlením způsobena škoda, lze 

samozřejmě žádat její náhradu, není-li kryta úrokem z prodlení (srovnej § 

                                                 
134 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 423/2005 z 14.12.2005   

Škůdce se dostává do prodlení zásadně tehdy, jestliže dluh nesplní v den následující po dni, kdy byl poškozeným o plnění 
požádán, a od toho dne může poškozený požadovat úroky z prodlení (srov. R III/1967, R 27/1977). Pokud nebyl škůdce vyzván k 

plnění již dříve, za kvalifikovanou výzvu k plnění se považuje žaloba a prodlení počíná prvního dne poté, co byla žaloba 

žalovanému doručena. 
 
135 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 423/2005 z 14.12.2005  

Vzhledem k tomu, že povinnost k plnění zvýšené náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 
32/1965 Sb. může být uložena jen soudním rozhodnutím, právo a tomu odpovídající povinnost k plnění v tomto rozsahu bez 

soudního rozhodnutí nevzniká. Nejde tedy o přisouzení existujícího nároku, ale o jeho konstituování. Do doby, než je o tomto 

nároku rozhodnuto, nevznikl a nemůže proto nastat ani jeho splatnost. Povinnost k tomuto plnění vzniká subjektu odpovědnému 
za škodu až na základě soudního rozhodnutí, v němž je určena doba splnění, a teprve uplynutím takto určené doby by mohlo dojí t 

k prodlení dlužníka (srov. rozsudek bývalého NS ze dne 30. 12. 1991, sp. zn. 1 Cz 31/91, publikovaný v Bulletinu NS ČR pod č. 

1, roč 1992 (Rc 1/1992).  
 
136 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 1696/2004 z 29.3.2006  

V případě, že plnění nestačí na úhradu všech dluhů u téhož věřitele a neurčí -li dlužník, který z těchto více dluhů uhrazuje, je 
třeba nejprve uvést, že právo určit, který dluh je plněn, tím nepřechází na věřitele. Při úvaze, který z více dluhů bude za u vedené 

situace uhrazen, lze vycházet buď ze zásady priority (přednostního vyrovnání některého z dluhů, např. s ohledem na jejich 

splatnost) nebo ze zásady proporcionality (poměrného vyrovnání všech dluhů). Pokud se nemůže uplatnit zásada priority, protože 
pravidla stanovená pro přednostní vyrovnání se vztahují zároveň na více dluhů (které nebudou všechny pla tbou vyrovnány), je 

třeba postupovat podle zásady proporcionality (srov. 21 Cdo 326/2004). 
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517 odst. 3 OZ). Soudní praxe již dovodila, že škodou tohoto druhu může 

být i vyšší daň z příjmu, jež byl poškozený povinen uhradit navíc z důvodu 

existence progresivního zdanění náhrady za ztrátu na výdělku
137

. Uvedené 

rozhodnutí se sice týká oblasti pracovněprávní, lze jej však vztáhnout i na 

občanskoprávní odpovědnost za škodu na zdraví.  

 

Smrt dlužníka nebo věřitele 

Podle § 579 OZ může dojít k zániku práva smrtí věřitele, a to za 

předpokladu, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu. Výslovně je zde 

zakotven zánik práva na bolestné a na náhradu za ztížení společenského 

uplatnění. Navzdory absenci výslovné právní úpravy se lze přiklonit 

k závěru, že úmrtím oprávněné osoby zanikají i další práva na náhradu 

imateriální újmy, tj. nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých a 

případně i právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 

2 občanského zákoníku. K zániku v těchto případ dochází bez ohledu na to, 

zda došlo k uplatnění práva na náhradu škody u soudu a dokonce i 

v případě, že právo bylo již přiznáno soudním rozhodnutím. Stran nároku 

na náhradu za neoprávněný zásah do práv na ochranu osobnosti dále 

aktuální soudní praxe dovozuje, že k zániku nároku dochází i úmrtím 

povinné osoby
138

. Stran nového občanského zákoníku (podrobněji viz dále) 

                                                 
137 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 2023/2004 z 14.6.2005 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 195 zák. práce je svojí povahou - z hlediska 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „zákona“) - příjmem ze závislé 
činnosti, se kterým je třeba počítat při zjišťování základu daně, tj. částky, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené 

na jejich dosažení, zajištění a udržení (srov. § 5 odst. 1 zákona). S ohledem na progresivní sazbu daně z příjmů (srov. § 16 odst. 1 
zákona) v závislosti na výši základu daně, může být následkem porušení právní povinnosti zaměstnavatele podle ustanovení § 

205b odst. 3 zák. práce platit zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně také skutečnost, že 

zaměstnanec (poplatník) zaplatí na dani z příjmu ze zvýšeného základu daně vyšší částku, než by jinak - nebýt porušení této 
povinnosti - zaplatil, kdyby příjmy plynoucí zaměstnanci (poplatníkovi) z náhrady za ztrátu na výdělku byly pro účely zjištění 

základu daně zohledňovány v tom kalendářním roce (zdaňovacím období), za který náležely; tato újma, která zaměstnanci 

vznikla proto, že mu zaměstnavatel vyplatil náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jednorázově za 
delší časové období a zaměstnanec z tohoto důvodu zaplatil vyšší daň z příjmů fyzických osob, představuje skutečnou škodu. 

Uvedené vztaženo na posuzovanou věc znamená, že vznikl-li rozdíl mezi výší daně z příjmu, kterou žalobce zaplatil (byl povinen 

zaplatit) z daňového základu zjištěného s přihlédnutím k jednorázovému příjmu vyplacenému dne 11.10.2001 na straně jedné a 
na druhé straně celkovou výší daně, kterou by býval (v součtu) povinen zaplatit ze základů daně zjišťovaných postupně za 

kalendářní roky 1996 až 2001, v nichž by příjmy z náhrady za ztrátu na výdělku za období od 22.4.1996 do 31.8.2001 byly 

zohledněny v tom zdaňovacím období, za které náhrada příslušela, jedná se o skutečnou škodu, kterou je žalovaný povinen 
uhradit. 

 
138 usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 1105/2009 z 9.4.2009 
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lze na tomto místě upozornit, že princip zániku nároku na náhradu 

nemajetkové újmy úmrtím zůstává o obecné rovině zachován (§ 2009 odst. 

2 NOZ) s výjimkou případu, kdy již byl takový nárok uznán nebo uplatněn 

u orgánu veřejné moci, tj. u soudu. 

 

Započtení 

Jedním z možných důvodů zániku práv je započtení (§ 580 a násl. OZ), 

spočívající v zániku vzájemných pohledávek s plněním stejného druhu na 

základě projevu vůle jednoho z účastníků, popř. dohody. Z důvodu 

závažnosti dopadů poškození zdraví do života dotčené osoby omezuje § 

581 odst. 1 OZ možnost jednostranného započtení proti pohledávce na 

náhradu škody na zdraví. Proti pohledávce na náhradu škody na zdraví lze 

započítat jen pohledávku stejného druhu (při splnění dalších zákonem 

stanovených podmínek), např. proti pohledávce na náhradu nákladů léčení 

je možné započítat pouze pohledávku na náhradu nákladů léčení. Soudní 

praxe tuto úpravu respektuje
139

. Z dikce uvedeného ustanovení však 

nevyplývá zákaz opačného započtení, tzn. že pohledávku na náhradu škody 

na zdraví lze použít k započtení proti jiné peněžité pohledávce. V této 

souvislosti lze poukázat na již zmíněný fakt, že jako uplatnění nároku u 

soudu z hlediska stavení běhu promlčecí doby lze vnímat i vznesení 

námitky započtení
140

. Závěrem považuji za nutné zdůraznit, že shora 

                                                                                                                                                
Právo na zadostiučinění podle § 13 o. z. je svou povahou úzce spjato jak s postiženou fyzickou osobou, tak s osobou, která do  
práva na ochranu osobnosti této fyzické osoby zasáhla; má osobní charakter především proto, že cílem této satisfakce je v rámci 

zásahem do osobnostních práv vzniklého vztahu mezi subjekty všeobecného osobnostního práva (tj. mezi oprávněným subjektem 

a povinným subjektem) přiměřeně vyvážit a zmírnit nemajetkovou újmu vzniklou fyzické osobě na její osobnosti; satisfakční 
účel může splnit pouze zadostiučinění, které poskytne výlučně sama osoba, která do osobnosti oprávněné fyzické osoby zasáhla.  

Smrtí povinné osoby proto povinnost poskytnout zadostiučinění zaniká, neboť tato povinnost je osobně vázána na tuto osobu, 

takže nepřechází na další osoby. Procesním důsledkem toho je, že zemře-li v průběhu soudního řízení o ochranu osobnosti 
povinná osoba, která se měla dopustit zásahu do osobnostní sféry oprávněné fyzické osoby, musí být řízení podle § 107 odst. 1 a 

5 o. s. ř. zastaveno, neboť vzhledem k povaze věci nelze v soudním řízení pokračovat.  

 
139 rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Odo 579/2005 z 24.1.2007  

Započtení proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví není přípustné, resp. je přípustné toliko v případě, že jde o 

vzájemnou pohledávku na náhradu škody téhož druhu (srov. § 581 odst. 1 obč. zák.).  
 
140 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 874/2005 z 31.1.2007  

Věřitel může uplatnit své právo proti dlužníkovi u soudu nejen podáním žaloby na plnění (§ 79 o. s. ř.), ale v řízení vedeném 
dlužníkem proti němu i podáním vzájemné žaloby (§ 97 odst. 1 o. s. ř.) a rovněž tzv. kompenzační námitkou, tedy projevem, 

jímž uplatňuje svou pohledávku k započtení proti pohledávce žalobce (§ 98 o. s. ř.). Od okamžiku, kdy bylo právo takto v řízení 

uplatněno, promlčecí doba až do skončení řízení neběží; po jeho skončení pak její běh pokračuje.  
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uvedená omezení se vztahují výlučně na jednostranné započtení, nikoli na 

započtení na základě dohody (srov. ust. § 581 odst. 3 OZ).     
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3. Zhodnocení platné právní úpravy a návrhy de lege ferenda 

3.1. Úvod hodnocení 

Současná právní úprava odpovědnosti za škodu na zdraví kodifikovaná 

v občanském zákoníku a upravená dalšími právními předpisy vykazuje dle 

mého názoru celou řadu nedostatků spočívajících zejména v absenci 

úpravy či v nedostatečně precizní formulaci některých ustanovení. 

V mnoha případech se však tyto nedostatky daří úspěšně překlenout 

výkladem a navazující soudní judikaturou (např. kompenzace pozůstalým 

v oblasti práv na ochranu osobnosti, právo na náhradu nákladů na výpomoc 

v domácnosti). V jiných případech však bez novelizace příslušných 

zákonných ustanovení nelze dosáhnout zlepšení (např. absence náhrady 

nemajetkové újmy osob žijícím s tím, kdo utrpěl závažnou škodu na zdraví, 

absence regresních náhrad za poskytované invalidní důchody). 

Z konkrétních návrhů změn stávající právní úpravy považuji za 

nejdůležitější oblast odškodňování imateriální újmy, a to jak přímo ve 

prospěch osoby, jež utrpěla škodu zdraví, tak i na straně případných 

pozůstalých nebo osob blízkých tomu, kdo utrpěl závažné poškození 

zdraví. Z hlediska koncepčního dále není podle mého názoru vhodné 

rozdělení regulace náhrady škody na zdraví na oblast občanskoprávní a 

pracovněprávní, zvláště pokud obsah úpravy není sjednocen. Rozdíly mezi 

aktuální občanskoprávní a pracovněprávní úpravou považuji za 

neodůvodnitelné, neboť při posuzování rozsahu odškodnění by měly být 

zvažovány pouze negativní následky zhoršeného zdravotního stavu 

poškozeného a nikoli okolnosti, za nichž ke škodě došlo (tj. zda 

k poškození zdraví došlo např. při plnění pracovních úkolů, nebo při 

mimopracovních aktivitách). Tyto okolnosti by dle mého názoru neměly 

být právně relevantní, pokud jde o rozsah odškodnění. Faktem nicméně 

zůstává, že dle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

(jehož účinnost je však opakovaně odkládána) bude otázka odškodňování 
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následků pracovních úrazů a nemocí z povolání zcela vyňata z oblasti 

odpovědnosti za škodu.  

Z připravených legislativních změn považuji za klíčový nový občanský 

zákoník publikovaný pod č. 89/2012 Sb., který by měl nabýt účinnosti 

1.1.2004. Tato kodifikace obsahuje (v části čtvrté, hlavě III) úpravu náhrady 

při újmě na přirozených právech člověka, která nahrazuje stávající náhradu 

škody na zdraví. Novou regulaci lze charakterizovat tak, že klade mnohem 

větší důraz na náhradu nemajetkové újmy a významně rozšiřuje možnost 

s tím spojených kompenzací. Dle ust. § 2894 odst. 2 NOZ sice i nadále platí, 

že nemajetková újma bude kompenzována jen tam, kde to zákon výslovně 

stanoví, rozsah navazujících ustanovení se však oproti dosavadní úpravě 

významně rozšířil. Nadto zákon v návaznosti na princip smluvní volnosti 

poskytuje i možnost ujednat si náhradu nemajetkové újmy nad rámec 

zákona. S ohledem na mimořádný význam je v dalším textu této rigorózní 

práce novému občanskému zákoníku věnována zvýšená pozornost.   

 

3.2. Obecná ustanovení vztahující se k odpovědnosti za škodu  

Úvodem považuji za vhodné ve stručnosti zmínit některé velmi závažné 

změny, které vyplývají z nového občanského zákoníku stran okolností 

vzniku, zániku či promlčení práva na náhradu škody, resp. nemajetkové 

újmy. Z důvodu značné rozsáhlosti úpravy se přitom zaměřím na ustanovení, 

která pokládám za velmi prospěšné či naopak kontroverzní.  Nový občanský 

zákoník především mění zavedenou terminologii, kdy již neužívá pojmem 

odpovědnost za škodu včetně odpovědnosti za škodu na zdraví. Místo toho 

se užívá termín povinnost nahradit škodu, resp. nemajetkovou újmu. 

Připouštím, že i tímto může být vyjádřena snaha zdůraznit odlišnost nové 

kodifikace od současného občanského zákoníku, z ryze praktického hlediska 



117 

  

 

 

 

se však toto považuji za nešťastné. Domnívám se, že změny terminologie 

používané desítky let budou překážkou srozumitelnosti práva zejména pro 

laickou veřejnost.   

Z hlediska konstrukce základních předpokladů odpovědnosti za škodu 

upouští návrh nového občanského zákoníku koncepci jednotného civilního 

deliktu a nově rozlišuje skutkové podstaty spojené s porušením zákonné 

povinnosti a s porušením smluvní povinnosti. Zatímco povinnost nahradit 

škodu způsobenou porušením zákona (§ 2910 NOZ) odpovídá dosavadní 

subjektivní odpovědnosti za škodu dle ust. § 420 OZ, ustanovení upravující 

porušení smluvní povinnosti (§ 2913 NOZ) vychází z koncepce objektivní 

odpovědnosti za škodu s vyjmenovanými liberačními důvody (což lze 

srovnat s dosavadní obchodněprávní úpravou). V tomto směru tedy dochází 

ke zpřísnění právní úpravy. Domnívám se, že smluvní závazky mají být 

účastníky přijímány uvážlivě s vědomím případných nebezpečí, která mohou 

být ve smlouvě výslovně upravena tak, aby jejich výskyt nezakládal 

odpovědnost za škodu. Navrhovanou úpravu proto považuji za 

akceptovatelnou s tím, že však klade zvýšené nároky na právní vědomí a 

předvídavost účastníků smluv, kteří by na navrhovanou právní úpravu měli 

reagovat tak, že sjednají zvláštní podmínky umožňující nesplnění smluvních 

závazků dle okolností jednotlivého případu.  Jako velmi diskutabilní naopak 

vnímám ust. § 2914 NOZ, které se výrazně liší od stávajícího ust. § 420 

odst. OZ, neboť v případě použití poddodavatele vylučuje povinnost 

k náhradě škody na straně tzv. generálního dodavatele a za určitých 

podmínek (nepečlivý výběr, nedostatečný dohled) připouští pouze vznik 

jeho ručitelského závazku. Nelze s jistotou předjímat, jak k výkladu tohoto 

ustanovení přistoupí soudní praxe, spatřuji zde však riziko oslabení právního 

postavení poškozeného.   
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V oblasti příčinné souvislosti dochází k několika dílčím změnám. 

Ustanovení § 2910 NOZ sice používá terminologii naznačující použití tzv. 

teorie ochranného účelu (škůdce zasáhne do relativního práva poškozeného 

porušením zákonné povinnosti stanovené k ochraně takového práva), 

z praktického hlediska však zatím nespatřuji žádný prostor pro jeho aplikaci. 

Dovozuji to z nového pojetí vlastnictví a věci (zahrnuje např. i práva) je 

prakticky každý vznik škody porušením absolutního práva, a proto druhá 

část § 2910 pravděpodobně nebude mít význam. Definitivní závěry však 

bude možné učinit až na základě soudní judikatury.  Významnou změnu 

představuje ust. § 2925 NOZ (škoda způsobená provozem zvlášť 

nebezpečným, jež upouští od požadavku jednoznačného prokázání příčinné 

souvislosti. Je zde předpokládána možnost přiznání náhrady na základě 

určení míry pravděpodobnosti příčiny škody. Návrh zároveň restriktivně 

stanoví definici provozu zvlášť nebezpečného na tovární provozy a na 

provozy zahrnující použití nebezpečných látek či výbušnin, čímž omezuje 

široké aplikaci tohoto ustanovení. Bez ohledu na toto omezení však dle 

mého názoru nelze pominout značné riziko vzniku nároku na náhradu škody 

ve větším rozsahu, než který byl škůdcem skutečně způsoben. Z tohoto 

důvodu se přikláním k tomu, aby byla nadále zachována dosavadní 

koncepce požadavku na jednoznačné určení příčin škody. Poslední 

koncepční změnu v této oblasti představuje ust. § 2904 NOZ, zavádějí do 

právní praxe tzv. casus mixtus, neboli smíšenou náhodu. Podle toho 

ustanovení bude dána příčinná souvislost a povinnost k náhradě škody i tam, 

kde škůdce dá svým zaviněním podnět k náhodě vedoucí ke vzniku škody 

(např. poškození protipovodňové hráze a následné škody vyvolané záplavou.   

Ve srovnání s dosavadní úpravou naopak velmi kladně hodnotím zúžení 

podmínek odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (§ 2924 

NOZ), kde je navrhován nový liberační důvod, a to průkaz vynaložení 

veškeré péče, kterou lze požadovat. Tímto se zvýší možnost obrany 
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provozovatelů podniků, které nelze považovat za zvlášť nebezpečné. 

Zároveň dochází ke zrušení úpravy dosud obsažené v ust. § 421a OZ (škoda 

způsobená zvláštní povahou věci použité při plnění závazku), která v praxi 

mohla vést až ke zcela absurdním nárokům na náhradu škody např. v oblasti 

poskytování zdravotní péče. Dosavadní právní úprava umožňuje zakládat 

odpovědnost za škodu např. při poranění pacienta skalpelem při velmi 

složité operaci, kdy riziko poranění je běžným rizikem, jež nelze zcela 

eliminovat ani při dodržení nejpřísnějším požadavků současné lékařské 

vědy. Pokud dikce ust. § 421a OZ nepodmiňuje odpovědnost za škodu 

protiprávním jednáním, pak ani souhlas pacienta se zákrokem není právně 

relevantním důvodem zproštění odpovědnosti. Navrhovaná nová úprava tuto 

velmi přísnou a ve svých důsledcích až absurdní variantu odpovědnosti za 

škodu opouští s výjimkou případu, kdy škoda je způsobena vadou věci 

použité při plnění závazku (§ 2936 NOZ).  

Nový občanský zákoník dále zavádí nové zvláštní skutkové podstaty 

reflektující současnou právní praxi (povinnost k náhradě škody způsobené 

zvířetem) či zakládá další nové zvláštní skutkové podstaty (§ 2937 a § 2938 

NOZ – škoda způsobená věcí, § 2950 NOZ - škoda způsobená nesprávnou 

informací či radou toho, kdo vystupuje jako odborník) nebo upřesňuje 

dosavadní úpravu (např. škoda způsobená provozem vozidla není 

podmíněna tím, že jde o vozidlo motorové). Nejedná se však dle mého 

názoru o klíčové změny, které by se široce promítaly do právní praxe.  Nové 

kodifikaci však na tomto místě vytýkám přílišnou kazuistiku a např. u 

úpravy škody způsobené zvířetem i nelogičnost, když z ust. § 2933 a § 2934 

NOZ lze dovozovat výrazné rozdíly v postavení vlastníků zvířat podle toho, 

zda je využívají např. k výdělečné činnosti či nikoli. Výrazně mírnější 

pravidla (existence liberačních důvodů) se překvapivě vztahují na osoby, jež 

zvíře užívají např. ke svému podnikání.    
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Zásadní změnou právní úpravy představuje navrhované ustanovení § 2918 

NOZ upravující institut spoluzavinění poškozeného. Toto ustanovení 

vylučuje uplatnění spoluviny poškozeného (resp. naopak i uplatnění 

odpovědnosti za škodu) tam, kde výrazně převažuje okolnosti jdoucí k tíži 

poškozeného či škůdce. Domnívám se, že tato úprava je velmi vágní a lze 

jen těžko odhadovat výsledky její aplikace v soudní praxi. Je zřejmé, že tato 

regulace může vést k založení odpovědnosti za škodu v rozsahu, v jakém 

škůdce škodu nezpůsobil, a v opačném případě mohou postihovat i 

poškozeného. Z tohoto důvodu nemohu s návrhem souhlasit.    

V oblasti právní úpravy promlčení považuji za zásadní pozitivní změnu 

návrh ust. § 623 NOZ, které po vzoru současné pracovněprávní úpravy 

vylučuje promlčení práva na náhradu škody na zdraví s tím, že promlčují 

pouze jednotlivá plnění. Tímto se zabraňuje negativním dopadům tzv. 

promlčení nároku jako celku, které jsem popisoval v předchozích částech 

této práce. Nová právní úprava dále předpokládá významné prodloužení 

promlčecích lhůt u práv na náhradu škody (3 roky pro subjektivní promlčecí 

lhůtu, 10 let pro objektivní promlčecí lhůtu), a to dokonce s možností 

smluvního prodloužení. Jako velmi sporné považuji navrhované ust. § 647 

NOZ, které při uzavření dohody o mimosoudním jednání odkládá počátek 

běhu promlčecí doby až na okamžik, kdy jedna ze stran odmítne pokračovat 

v jednání. Zde je třeba vzít v potaz fakt, že uvedená dohoda o mimosoudním 

jednání může být uzavřena zcela neformálně, s čímž mohou být spojeny 

značné potíže při případném dokazování. Domnívám se proto, že tato úprava 

bude v praxi přinášet značné komplikace při určování a prokazování počátku 

běhu lhůt a vzhledem k prodloužení promlčecích lhůt v oblasti náhrady 

škody ji považuji za nadbytečnou a komplikující právní praxi.    
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3.3. Náhrada za bolest, ztížení společenského uplatnění a další 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 

Nová kodifikace občanského zákoníku by dle dikce ust. § 2009 odst. 2 

NOZ měla setrvat na principu osobní povahy práva na náhradu škody. rávo 

na náhradu této škody by tak mělo zůstat omezeno pouze na osobu 

poškozeného. Určitý průlom do této zásady však dovozuji z ust. § 1475 

odst. 2 NOZ, který stanoví, že součástí dědictví jsou i práva a povinností, 

která byla (za života zůstavitele) uznána nebo uplatněna u orgánu veřejné 

moci. Tímto se nový občanský zákoník částečně přibližuje pracovněprávní 

úpravě, jež používá opačný přístup (tj. nárok na náhradu za bolest a ztížení 

společenského uplatnění úmrtím poškozeného nezaniká a přechází na 

dědice. Tuto novou občanskoprávní úpravu pokládám za vhodnější, neboť 

úplné a bezvýjimečné dědění těchto nároků může vést až k absurdním 

důsledkům, neboť náhrada např. za ztížení společenského uplatnění by 

v případě úmrtí měla být logicky spíše vyšší než v případě jakéhokoli 

ublížení na zdraví, neboť způsobení úmrtí je pro poškozeného nepochybně 

závažnějším následkem. Teoreticky by tedy bylo možné očekávat, že 

případná úmrtí následkem škodní události povedenou k enormním 

nárůstům výše náhrad.    

 

Nový občanský zákoník mění princip určení výše náhrad za bolest a ztížení 

společenského uplatnění tak, že opouští určení náhrady dle bodového 

hodnocení. Zároveň se ruší stávající vyhláška č. 440/2001 Sb (na okraj 

poznamenávám, že tímto vzniká určité právní vakuum v pracovněprávní 

oblasti, neboť na ni nadále odkazuje ust. § 372 odst. 2 zákoníku práce). 

Charakteristickým rysem nové občanskoprávní úpravy je stručnost a velmi 

rozsáhlý prostor ponechaný budoucí soudní judikatuře v oblasti určování 

výše náhrad. Právo na náhradu za bolest a za ztížení společenského 

uplatnění je zakotveno v ustanovení § 2958 NOZ, a to bez použití 

stávajícího systému bodového hodnocení. Výše náhrady má být určena tak, 
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aby plně kompenzovala nemajetkovou újmu, není-li to možné, stanoví se 

podle zásad slušnosti. Výše uvedenou koncepční změnu považuji ve 

rovnání s dosavadní úpravou za nevhodnou z hlediska praktického použití. 

Systém bodového hodnocení ve srovnání s druhou alternativou řešení (tj. 

ponechání výše náhrady zcela na úvaze soudu, nedojde-li k dohodě 

účastníků) umožňuje poškozenému získat obvykle nesporné odškodnění 

v určité základní výši, aniž by bylo nutné vést složitá jednání o tom, zda ta 

či ona základní náhrada je adekvátní. Možnost požadovat vyšší než 

základní náhradu přitom není současnou právní úpravou nijak dotčena. 

V této souvislosti je nutné si uvědomit fakt, že stanovení adekvátní výše 

náhrady za nemajetkovou újmu je prakticky nemožné, neboť např. 

v případě trvalého poškození zdraví je ztráta či omezení budoucí možnosti 

uplatnění poškozeného v soukromém i pracovním životě penězi 

nevyčíslitelná a jakoukoli peněžitou částka lze považovat za nedostačující. 

Připravovaná absence bodového hodnocení trvalých následků poškození 

zdraví či bolestného tak dle mého názoru spíše vyvolá spory, čímž ztíží a 

oddálí přístup poškozených k náhradě.   

 

Stran budoucí úpravy bodového hodnocení následků poškození zdraví by 

bylo žádoucí (kromě zachování principů dosavadní úpravy) zakotvit 

valorizaci hodnoty bodu, neboť dosavadní praxe navyšování hodnoty bodu 

byla prováděna v intervalech zjevně náhodných. Zde lze jen připomenout, 

že stávající hodnota bodu 120 Kč byla zavedena s účinností od 1.1.2002 a 

její výše zůstává nezměněna navzdory každoroční inflaci české měny. Bylo 

by rovněž možné stanovení hodnoty bodu, na jehož základě se vypočítává 

výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (§ 7 vyhlášky č. 

440/2001 Sb.), v závislosti např. na průměrné mzdě. Hodnota bodu by pak 

odpovídala aktuální hodnotě peněz v reálném ekonomickém prostředí. 

Taková právní úprava již byla zavedena na Slovensku zákonem č. 

437/2004 Z. z., o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského 
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uplatnenia. Na základě ustanovení § 5 odst. 2 tohoto zákona  se výše 

náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění určuje „sumou 2 % 

z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny 

rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 

1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na celé desiatky korún 

smerom nahor“.  

 

Za velmi důležitou a žádoucí změnu dále považuji explicitní zakotvení 

možnosti dohodnout zvýšení náhrady nad rámec základního hodnocení, a 

to bez intervence soudu. V případě mimořádného zvyšování náhrad lze 

dále uvažovat o zakotvení nejvyššího přípustného zvýšení náhrady, které 

by omezovalo možnost přiznání např. na určitý násobek základního 

hodnocení. Důvody pro přijetí tohoto názoru jsou popsány výše, v části 

věnované tomuto druhu nároku.  

Nový občanský zákoník podstatně rozšiřuje možnost náhrady nemajetkové 

újmy při ublížení na zdraví. Za nejvýznačnější pozitivní aspekt považuji 

rozšíření prostoru pro odškodnění imateriální újmy, jež může být spojena se 

škodou na zdraví, a to nejen stran osoby, jež byla fyzicky poškozena, ale i 

stran blízkých osob, které jsou po psychické stránce rovněž dotčeny 

negativními důsledky poškození zdraví. Tento druh odškodnění v rámci 

náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění podle dosavadní právní 

úpravy neexistoval, což jednoznačně potvrzuje i soudní judikatura
141

. Podle 

§ 2959 NOZ by nově mělo přípustné odškodnění duševních útrap manžela, 

dětí, rodičů a osob dalších blízkých i v případě, že došlo k zvlášť závažnému 

poškození zdraví. S tímto návrhem nelze než souhlasit, neboť současný 

občanský zákoník spojuje tento druh nároku jen s úmrtím blízké osoby. 

Duševní útrapy vyvolané závažným poškozením zdraví osoby blízké však 

                                                 
141

 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 1455/2003 z 22.10.2003 
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mohou být s ohledem na nutnost pozdějšího dlouhodobého soužití 

s poškozeným i nesrovnatelně citelnější než v případě úmrtí.  

Ohledně dalších institutů návrhu nového občanského zákoníku spojených 

s náhradou nemajetkové újmy považuji za velmi kontroverzní části 

ustanovení § 2957 NOZ (náhrada při újmě na přirozených právech člověka) 

a rovněž ustanovení § 2871 NOZ (náhrada nemajetkové újmy). Obě uvedená 

ustanovení umožňují, aby při posuzování výše náhrady byly zváženy i 

specifické okolnosti vzniku újmy, a to logicky určením vyšší náhrady (byť 

toto není explicitně uvedeno). Dle dikce § 2957 NOZ by způsob a výše 

zadostiučinění měly kompenzovat i okolnosti hodné zvláštního zřetele, mezi 

nimiž lze zmínit např. úmyslné způsobení škody. Dle ust. § 2971 NOZ je 

pak zvláštní právo na náhradu nemajetkové újmy spojeno např. se 

skutečností, že újma byla způsobena porušením důležité právní povinnosti 

z hrubé nedbalosti. Dovozuji, že ve výše uvedených případech bude dle 

navrhované úpravy přípustné založení dalšího nároku, popř. zvýšení nároku 

ve srovnání se situací, kdy by identickou újmu utrpěla osoba ze skutkově 

odlišných příčin (např. bez prvku úmyslného jednání či jednání z hrubé 

nedbalosti). Tato ustanovení se dle mého názoru vymykají dosavadní 

koncepci odškodňování nároků na náhradu škody, neboť zakotvují náhradu 

blížící se institutu tzv. punitive damages, tj. zvýšení náhrady z důvodu 

potrestání škůdce. Tyto instituty by dle mého názoru neměly být zahrnovány 

do právní úpravy odpovědnosti za škodu, resp. povinností nahradit škodu 

nebo nemajetkovou újmu. Případné sankcionování pachatele škody na 

zdraví by mělo být přenecháno normám trestního či správního práva.    

Jak bylo výše uvedeno, vychází návrh nové právní úpravy občanského 

zákoníku z principu, že součást náhrady škody tvoří i náhrada za 

neoprávněný zásah do přirozených práv člověka (včetně újmy na těle, na 

zdraví i újmy psychické). Podle výslovné formulace ust. § 2957 NOZ lze 
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odškodnit i duševní útrapy způsobené obavami ze ztráty života či poškození 

zdraví. Jsem přesvědčen, že toto ustanovení velmi vhodně rozšiřuje 

dosavadní vymezení rozsahu náhrady škody, neboť dosavadní právní úprava 

odpovědnosti za škodu neumožňovala odškodnit pouhou odůvodněnou 

obavu ze závažné škody na zdraví, pokud následně ke škodě na zdraví 

nedošlo (např. z důvodu vyléčení či z důvodu odvrácení možné příčiny 

poškození zdraví).   

3.4. Jednorázové odškodnění pozůstalých  

Dosavadní právní úpravu odškodňování pozůstalých osob považuji nejen 

za velmi omezenou a nedostačující, ale rovněž za značně nelogickou, 

pokud jde o rozdíly mezi úpravou občanskoprávní a pracovněprávní
142

. 

Občanský zákoník přiznává pozůstalým paušální jednorázové náhrady 

v rozpětí od Kč 240 000 Kč do 85 000 Kč. Odhlédneme-li od posuzování 

adekvátnosti výše takovéto náhrady (což je otázka, kterou nelze objektivně 

vyřešit), jeví se jako nezbytné alespoň zavedení valorizace poskytovaných 

náhrad. Za optimální dále považuji sjednocení výše odškodnění, a to 

přinejmenším pro sourozence usmrcené osoby, neboť snižování významu 

sourozeneckých vztahů nelze dle mého názoru odůvodnit.   

Nový občanský zákoník předvídá možnost odškodnění duševních útrap 

manžela, dětí, rodičů a osob blízkých zesnulému (§ 2959 NOZ). Oproti 

stávající úpravě však dochází k upuštění principu paušálních náhrad a 

rovněž i k rozšíření okruhu oprávněných osob, neboť nárok na náhradu 

přísluší osobám blízkým nezávisle na tom, zda žili se zesnulým ve společné 

domácnosti či nikoli. Výše náhrady má být nově stanovena tak, aby 

vyvažovala utrpení pozůstalých, popř. podle zásad slušnosti. Domnívám se, 

                                                 
142 § 377 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Náhrada nákladů pozůstalým ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval 

nebo byl povinen poskytovat jedné osobě, a 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat více osobám.  
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že i v tomto případě lze polemizovat s koncepcí úplného upuštění od snahy 

stanovit zákonem přesnou výši náhrady. Vhodnější cestou by podle mého 

názoru bylo zakotvení základní výše odškodnění a připuštění možností 

mimořádného zvýšení obdobně, jako je tomu v současnosti v oblasti náhrady 

za bolest a ztížení společenského uplatnění. Důvody pro podporu tohoto 

stanoviska jsou obdobné jako v případě argumenty pro zachování současné 

podoby odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění, tj. 

zabezpečení snazšího dosažení základního odškodnění, o které by nebylo 

nutné vést složité jednání či spory.  

 

3.5. Náhrada nákladů léčení a náhrada nákladů za výpomoc 

v domácnosti 

Dosavadní právní úpravu občanského zákoníku bylo dle mého názoru 

nutné doplnit o podrobnější ustanovení regulující nárok na náhradu 

nákladů, jež musí být vynakládány na péči o poškozeného z důvodu ztráty 

jeho soběstačnosti v běžném životě. Dosavadní absence explicitní úpravy 

vyvolávala pochybnosti o tom, zda lze tyto náklady ve všech případech 

zahrnout mezi náklady léčení (např. pokud se jedná o výpomoc ve formě 

obvyklých prací v domácnosti, jež nijak nesouvisí s péčí o zdravotní stav 

poškozeného). Následně pak bylo předmětem sporů, zda lze tento druh 

náhrady vůbec považovat za nárok na náhradu škody na zdraví či nikoli
143

, 

resp. zda taková nárok na náhradu vůbec existuje. Nový občanský zákoník 

tento problém odstraňuje v ust. § 2960 NOZ, kde mezi náklady spojené 

s péči o zdraví vyjmenovává i péči o osobu a domácnost poškozeného. 

Právní praxi by dále podle mého názoru usnadnilo zakotvení pravidel pro 

                                                 
143

 rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 2365/2008 z 30. 11. 2010  

Výdaje poškozeného, který pro trvalé následky poškození zdraví není plně schopen sebeobsluhy, za pomoc dalších osob při jeho 

životních úkonech a obstarávání jeho domácnosti nelze zahrnout pod náklady léčení podle § 449 obč. zák.  
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stanovení výše náhrady, jež by měla náležet tomu, kdo pečuje o osobu 

blízkou. V souladu se stávající praxí tak lze učinit např. odkazem na výši 

odměny dobrovolných pracovníků pečovatelské služby. Právní úprava výše 

náhrady nákladů za výpomoc v domácnosti by se dále měla vypořádat s 

otázkou zohlednění sociálních dávek, jež náleží poškozenému na základě 

právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení (nyní zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách). Toto již nový občanský zákoník výše 

neřeší.  

 

Další podstatnou změnu plynoucí z ust. § 2960 NOZ představuje zavedení 

práva poškozeného na přiměřenou zálohu. Tato změna se jeví jako velmi 

praktická, neboť současná koncepce náhrady již vynaložených nákladů 

může poškozenému v některých případech fakticky znemožnit přístup 

k léčbě, nemá-li dostatek prostředků k tomu, aby náklady nejprve uhradil a 

až poté vymáhal v rámci náhrady škody. S ohledem na rostoucí podíl 

spoluúčasti pacientů na léčbě považuji zakotvení této možnosti náhrady za 

velmi užitečné.   

 

Velmi výrazné zlepšení právního postavení poškozeného (resp. jiných osob 

fakticky dotčených důsledky škody na zdraví) představuje ust. § 2965 

NOZ, podle něhož bude možné hradit peněžitým důchodem náhradu těm 

osobám, pro něž poškozený konal bezplatně práce v jeho domácnosti. 

Odpovídající ustanovení v dosavadním právním řádu neexistuje, ačkoli je 

jeho potřebnost zjevná. Pouze v případě úmrtí poškozeného mohli 

pozůstalí žádat odškodnění z titulu náhrady nákladů na výživu pozůstalých. 

Pokud však v důsledku poškození zdraví nedojde k úmrtí, nepřiznávala 

platná právní úprava žádný obdobný nárok. Jako diskutabilní nicméně 

vnímám navrhované rozšíření hypotézy tohoto ustanovení i na situace, kdy 

poškození konal pro jiného bezplatné práce v jeho závodě. Dovozuji zde, 

že by oprávněnými dle tohoto ustanovení mohly být i podnikatelské 
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subjekty či dokonce i právnické osoby, pro něž by poškozený z jakékoli 

pohnutky vykonával uvedenou činnost. Podle mého názoru by tento druh 

odškodnění měl být vyhrazen jen pro nejbližší rodinné příslušníky (či 

osoby v obdobném poměru) a neměl by příslušet v zásadě komukoli, kdo 

prokáže bezplatnou výpomoc poškozeného, neboť takto široce pojaté 

ustanovení by mohlo být poměrně snadno zneužitelné.  

 

3.6. Náhrada za ztrátu na výdělku  

Dosavadní úpravu náhrady za ztrátu na výdělku kodifikovaná občanským 

zákoník považuji při srovnání s pracovněprávní regulací za nekompletní. 

Absentují zejména ustanovení o nepromlčitelnosti práva na náhradu stran 

jednotlivých splátek, o nezohledňování skutečného výdělku poškozeného 

dosahovaného zvýšeným úsilím nebo naopak o výdělku, který si 

poškozený opomněl vydělat v případě, že byla zachována částečná 

práceschopnost. Ustanovení občanského zákoníku by rovněž měla 

výslovně řešit i poskytování náhrady za benefity poskytované 

poškozenému zaměstnanci např. ve formě příspěvků na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem či na životní pojištění.  

Úprava práva na náhradu za ztrátu na výdělku (§ 2862 a násl. NOZ) je v  

novém občanském zákoníku upřesněna v tom směru, že v souladu se 

stávající judikaturou zavádí pojem výdělku dosahovaného zvýšením úsilím 

či zvýšenou námahou.  

Jako poměrně nejasnou vnímám otázku valorizací náhrad s ohledem na 

navrhovanou dikci ust. § 2963 odst. 2 NOZ, podle něhož se při určení výše 

přihlédne se i k případnému zvyšování výdělku poškozeného a k 

pravděpodobnému zvyšování výdělků v daném oboru. Není tedy zřejmé, zda 

je nadále uvažováno o využití stávajícího postupu, kdy příslušná vládní 

nařízení stanovují pravidla zvyšování tzv. výchozích výdělků. Pokud by 
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praktická realizace valorizací byla v budoucnu ponechána výlučně na 

aplikaci výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku bez vydání 

prováděcích právních předpisů, nelze vyloučit vznik řady sporů o výši 

náhrad. S ohledem na dlouhodobě osvědčené fungování dosavadního 

způsobu valorizací jsem přesvědčen o účelnosti jeho zachování i pro 

budoucnost. Jako formální nepřesnost pak hodnotím formulaci „zvyšování 

výdělků“, kdy zákonodárce de facto vylučuje přihlédnout k eventuálnímu 

snižování výdělků. Z ekonomického hlediska sice lze významné snižování 

výdělku v ekonomice považovat za nepravděpodobné, z důvodu vyváženosti 

právní úpravy bychom však měli tuto formulaci upravit tak, že výše náhrad 

bude odpovídat „změnám výdělků“ a nikoli jen jejich případnému 

zvyšování. 

Návrh nové právní úpravy (§ 2824) rovněž připouští zajištění práva 

poškozeného na výplatu budoucích peněžitých důchodů. Tento institut je 

nesporně velmi užitečný, neboť peněžité vyjádření výše náhrady škody na 

zdraví může dosahovat řádu mnoha desítek milionů korun, zpravidla 

vyplácených v průběhu budoucích let nebo desetiletí. Zajištění nároků tak 

může výrazně zlepšit reálné vyhlídky na uspokojení nároku. Současná 

právní úprava umožňuje zajištění nároků poškozeného pouze v rámci 

trestního řízení (srovnej § 47 a násl. zákona 141/1961 Sb., trestní řád, 

v platném znění) a nelze ji tedy aplikovat v těch případech, kdy nedošlo ke 

spáchání trestného činu. Dosavadní právní úpravu tedy hodnotím jako zcela 

nedostatečnou.  

Jako velmi pozitivní vnímám část ust. § 2963 odst. 1 NOZ, podle kterého 

by náhrada za ztrátu na výdělku měla pokrývat i dlouhodobě zvýšené 

potřeby poškozeného. Toto ustanovení má zřejmě komplexně pokrývat 

náhradu nákladů na výpomoc v domácnosti či např. náklady spojené 

s výdaji na vydatnější stravu. Vzhledem k naprosté absenci obdobného 
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ustanovení v současné právní úpravě považuji výslovné zakotvení tohoto 

druhu nároku za pozitivum, byť rozsah nově navrhované úpravy je velmi 

stručný.  

 

3.7. Jednorázové odškodnění budoucích nároků poškozeného 

Stran jednorázového odškodnění budoucích nároků přináší návrh nového 

občanského zákoníku zásadní změnu plynoucí z ust. § 2968, jenž dává 

poškozenému právo domáhat se u soudu tzv. odbytného, tj. jednorázového 

odškodnění budoucích nároků vyplácených ve formě peněžitého důchodu. 

Jediným omezením tohoto práva je (kromě žádosti poškozeného) existence 

důležitých důvodů, které nejsou blíže specifikovány. Toto ustanovení 

výrazně posiluje práva poškozeného, který dle aktuální právní úpravy nemá 

nárok domáhat se jednorázového odškodnění proti vůli škůdce. Tuto 

navrhovanou úpravu považuji za příliš jednostrannou. Jednorázové 

odškodnění budoucích nároků v podstatě představuje kompenzaci újmy, 

která dosud nevznikla a v budoucnu ani vzniknout nemusí, neboť existence 

nároku na výplatu peněžitého důchodu v budoucích letech či desetiletích 

závisí na mnoha nepředvídatelných okolnostech. Domnívám se, že by mělo 

být ponecháno na svobodném rozhodnutí škůdce, zda akceptuje 

odškodnění budoucích nároků poškozeného a zda dobrovolně přijme riziko 

odškodnění nároků, ohledně nichž může v budoucnu vyjít najevo, že by 

nevznikly.  

 

3.8. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých  

Dosavadní občanskoprávní úprava vychází z principu náhrady skutečné 

škody, čímž se výrazně odlišuje od nové úpravy zákoníku práce (srovnej § 

377 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění), který bez dalšího odvozuje 

výše náhrady od výdělku zesnulého. Domnívám se, že je žádoucí, aby 

občanské právo na dosavadní koncepci setrvalo. Nový občanský zákoník je 

s tímto zcela v souladu, neboť pozůstalým má být kompenzována pouze 
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výživa, kterou zesnulý fakticky poskytoval či byl povinen poskytovat. 

Ustanovení § 2966 NOZ dále vhodně reflektuje stávající úpravu, podle níž 

vzniká nárok na náhradu ušlé výživy i tomu, komu zesnulý poskytoval 

plnění, ačkoli k tomu nebyl povinen. Takto výslovné ustanovení dosavadní 

občanský zákoník neobsahuje (byť jej lze dovodit výkladem) a jedná se 

tedy o vhodné legislativní zpřesnění. Návrh nové právní úpravy stejně jako 

stávající právní úprava nepřipouští kompenzaci výživy, kterou zesnulý 

teprve měl či mohl začít v budoucnu poskytovat. Drobnou nejasnost nové 

úpravy spatřuji v ust. § 2966 odst. 2 NOZ, kde se uvádí možnost poskytnutí 

náhrady i „jiné osobě“. Dle mého názoru není zřejmé, o jakou jinou osobu 

by se mohlo jednat, když ust. § § 2966 odst. 1 NOZ považuji za 

vyčerpávající ohledně okruhu potenciální oprávněných osob, tj. 

pozůstalých. Přikláním se proto k názoru, že toto ustanovení je nadbytečné.     

 

3.9. Regresní náhrady 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech této práce, neobsahuje 

český právní řád ucelenou koncepci regresů za dávky či jiné platby 

vyplácené v oblasti zdravotního, důchodového či nemocenského pojištění, 

popř. v oblasti sociálních dávek. Aktuální právní úprava umožňuje 

uplatňování náhrad pouze v případě veřejného zdravotního pojištění a 

nemocenských dávek. Absencí tohoto institutu zejména u poskytovaných 

invalidních důchodů dochází k odčerpávání značných prostředků 

z veřejných zdrojů, ačkoli by je bylo možné alespoň zčásti získat zpět. 

Domnívám se proto, že by bylo vhodné sjednotit právní úpravu regresních 

náhrad a rozšířit tuto možnost zejména do oblasti vyplácených invalidních 

důchodů.    

 

3.10. Procesní aspekty náhrady škody na zdraví 

V rámci hodnocení právní úpravy náhrady škody nemohu opomenout ani 

procesní aspekty spojené s uplatňováním nároků na náhradu škody, tedy 
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právní úpravu občanského soudního řízení (zákon č. 99/1963 Sb., 

v platném znění), v níž se stále výraznější měrou projevují instituty 

směřující ke zrychlení soudního řízení. Jedná se zejména o institut tzv. 

koncentrace řízení. Podstatou tohoto institutu je omezení možnosti 

uplatňovat nové skutková tvrzení a předkládat důkazní návrhy. Podle 

současného stavu účinného od 1.7.2009 lze toto v zásadě činit do konce 

prvního jednání ve věci samé nebo do skončení eventuelního přípravného 

jednání (byť určitými výjimkami). Domnívám se, že tato úprava (ač je 

v obecné rovině nepochybně prospěšná) není pro oblast náhrady škody 

optimální, neboť tato řízení jsou často po skutkové i právní stránce velmi 

složitá a na počátku sporu nemohou účastníci řízení přesně odhadnout, jaká 

skutková tvrzení či důkazní návrhy by měli použít. Považuji tedy za 

vhodné, aby pro účely řízení o náhradu škody bylo použití těchto striktních 

pravidel vyloučeno. Podrobnější rozbor procesních aspektů však již 

překračuje rámec této rigorózní práce.  

 


