Shrnutí
Diplomová práce se zabývá problematikou náhrady škody v občanském právu. Práce
podává podrobný výklad týkající se toto právního institutu a poukazuje na nejvýznamnější
změny, které s sebou přinesl nový občanský zákoník. Cílem práce je především představit
jednotlivé způsoby náhrady újmy a základní postupy uplatňující se při stanovení rozsahu
náhrady.
Práce se skládá celkem z šesti kapitol. V úvodu první kapitoly je pozornost věnována
nejvýznamnějším změnám, které se projevily v oblasti deliktního práva v porovnání
s předchozí právní úpravou. Podrobněji je pojednáno o změně v pojetí odpovědnosti za újmu
a jejích základních funkcích. V následujících částech kapitoly je specifikována problematika
prevenční povinnosti a promlčení práva na náhradu újmy. Hlavním tématem druhé kapitoly je
představení základních předpokladů vedoucích ke vzniku povinnosti k náhradě újmy. Tyto
předpoklady zahrnují delikt, újmu, příčinnou souvislost a zavinění. V následujících pasážích
je blíže nastíněna problematika objektivní odpovědnosti. Zvláštní pozornost je rovněž
věnována újmě, která byla způsobena náhodou nebo solidární povinnosti k náhradě újmy a
spoluúčasti poškozeného. V závěrečné části kapitoly je blíže vysvětlena podstata okolností
vylučujících protiprávnost a jejich vliv na povinnost k náhradě újmy.
Jádrem diplomové práce je obzvláště kapitola třetí, která pojednává o způsobu a
rozsahu náhrady újmy. Jejím cílem je především přiblížit jednotlivé způsoby náhrady, kterými
jsou naturální restituce a peněžitá náhrada. Zároveň je zde blíže nastíněn rozsah, ve kterém
má být újma nahrazena. V této souvislosti je výklad zaměřen na skutečnou škodu, ušlý zisk a
dluh. Zvláštní pozornost je věnována náhradě škody při poškození věci a poranění zvířete, a
to především podmínkám vzniku povinnosti k náhradě škody a rovněž stanovení rozsahu
náhrady. Následně se práce blíže zabývá vymezením pojmu nemajetková újma a jednotlivými
způsoby jejího odčinění. Cílem čtvrté kapitoly je podrobné přiblížení problematiky újmy na
přirozených právech člověka. Jádrem je vymezení jednotlivých nároků, které ze způsobené
újmy vyplývají pro poškozeného nebo pro třetí osoby. V samotném závěru se diplomová
práce zabývá zvláštními případy stanovení výše náhrady a její limitací a následně vymezením
skutkových podstat obecných deliktů.

