
Abstrakt 

Cílem diplomové práce je přiblížit a rozebrat samostatně jednotlivé předpoklady pro 

vznik povinnosti k náhradě újmy podle úpravy v OZ. Důraz je přitom kladen zejména 

na ublížení na zdraví a na nároky s ním spojené, tedy náhradu bolesti a náhradu za 

ztížení společenského uplatnění. Podstatná část je věnována způsobu a výši odškodnění, 

zejména s ohledem na přijetí nové koncepce, kdy odškodňována má být újma v plné 

výši podle zásad slušnosti, pokud ji nelze určit jinak. Vedle toho bylo nutné se v práci 

vypořádat i s dalšími nemajetkovými újmami, pod které se řadí především způsobené 

duševní útrapy. 

Vyjma úvodu a závěru (první a pátá kapitola) se práce skládá ze tří hlavních kapitol.  

Druhá kapitola se věnuje vztahu dvou zdánlivě samostatně existujících fenoménů 

dnešní doby, a to právu a sportu. Nejprve je vymezen pojem sportu pomocí jeho 

charakteristických znaků, na což navazuje samotný vztah práva a sportu. Dále se práce 

věnuje problematické existenci právního odvětví sportovního práva. 

Třetí kapitola referuje o institutu právní odpovědnosti v rámci právního řádu České 

republiky, nejprve v obecné rovině, následně s upřesněním na odpovědnost podle 

soukromého práva, přesněji řečeno odpovědnost podle OZ. Vedle toho jsou zároveň 

v rámci jedné z podkapitol zmíněny hlavní rysy právní úpravy účinné před 1. 1. 2014. 

Čtvrtá, co do rozsahu nejobsáhlejší, kapitola práce analyzuje již zmíněné 

předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu ve smyslu příslušných ustanovení OZ. 

V podrobnostech tedy práce pojednává o protiprávním činu, újmě, příčinné souvislosti 

mezi činem a újmou a dále zaviněním. 

Stěžejní roli v rámci kapitoly zabývající se předpoklady vzniku povinnosti 

k náhradě újmy zaujímá logicky (a v souladu s cíli práce) deskripce újmy. Ta zahrnuje 

zejména pojednání o způsobech a rozsahu náhrad, stanovení výše náhrad a také o 

jednotlivých nárocích v případech ublížení na zdraví, vše s ohledem na poznatky 

z předchozích kapitol. V rámci jednotlivých nároků při ublížení na zdraví (bolestné, 

náhrada za ztížení společenského uplatnění) je analyzována Metodika Nejvyššího 

soudu, kterou lze považovat za aplikační vodítko pro obecné soudy při stanovování výše 

právě zmiňovaných nároků. 


