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1. Úvod 

Navzdory možnému očekávání, již v éře antického Řecka se lze setkat se zmínkami 

o vzájemném vztahu sportu a práva, do kterého tehdejší autoři zahrnovali i otázky 

právního posouzení sportovních úrazů. Pravdou je, že od dob často poměrně radikálních 

názorů uplynula již dlouhá doba, přesto ani několik tisíc let nic neubralo na aktuálnosti 

vymezené otázky. 

Jako na jistý problém v českém právním prostředí lze poukázat na skutečnost, že 

vztahu sportu a práva a s ním spojených otázek není věnována přílišná pozornost. Svým 

způsobem hlavní zásluhu na otevírání těchto témat mezi laickou i odbornou veřejností 

tak lze přiřknout zejména médiím, neboť právě zveřejněním konkrétních případů může 

docházet k postupnému vývoji sportovněprávních otázek, a to jak na teoretické úrovni, 

tak v praxi. Pro ilustraci lze připomenout zranění hokejisty Tomáše Zelenky, který 

v důsledku vražení na hrazení ochrnul na dolní polovinu těla. Tato kauza vyvolala 

poměrně velký mediální ohlas a rozvířila debatu o sportovních úrazech a potenciálním 

dovozování právní odpovědnosti. 

Důležitost tématu právní odpovědnosti za sportovní úrazy (újmu na zdraví) nabývá 

o to většího významu, přihlédne-li se k tomu, že v těchto případech dochází k porušení 

jednoho z nejvíce chráněných zájmů napříč celým právním řádem, kterým je lidské 

zdraví. V souladu s novou koncepcí úpravy povinnosti nahradit újmu, OZ označuje 

zdraví, život a další hodnoty za tzv. přirozená práva, která požívají zvláštní právní 

ochrany. To se projevuje například tím, že z hlediska nároků při porušení těchto zájmů 

musí být poškozenému nahrazena jak škoda, tak nemajetková újma. Zvýšená ochrana 

zdraví sportovců by se ovšem měla prosazovat i toho důvodu, že do sportu 

v současnosti proudí značné finanční prostředky, které mohou mnohdy potlačit čistě 

sportovního ducha na úkor zisku, případně nutnosti za každou cenu uspět. 

Cílem této diplomové práce je pomocí vymezení relevantních pojmů pojících se ke 

sportu analyzovat možný vznik povinnosti k náhradě újmy právě v oblasti sportu, a to 

ve smyslu rekodifikace soukromého práva, přičemž gros práce spočívá ve vymezení 

jednotlivých předpokladů pro vznik povinnosti k náhradě újmy. Důraz je přitom kladen 

zejména na újmu na zdraví. 

 Dílčím cílem této práce je pak komparace úpravy odpovědnosti za škodu podle 

SOZ a povinnosti k náhradě újmy ve smyslu OZ, neboť v řadě míst doznala nová 



  

2 

 

úprava poměrně význačných změn. Připomenutí (porovnání) dříve účinné právní 

úpravy, či judikatury, lze považovat za užitečné v tom směru, že může pomoci 

interpretovat ustanovení OZ, která zatím nebyla soudy aplikována v rámci jejich 

rozhodovací činnosti a která do budoucna mohou činit, s ohledem na jejich 

nejednoznačnost, výkladové potíže. 
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2. Právo a sport 

 Charakteristické znaky sportu a jeho vymezení 2.1.

Ze samotného názvu diplomové práce lze dovodit, že pojem sportu tvoří jeden ze 

základních pilířů celého výkladu a je tak bezpochyby žádoucí, aby pokus o jeho 

deskripci zaujal prvé místo. 

Není bez zajímavosti, že zákonné vymezení pojmu sport v obecném slova smyslu 

nalezneme v českém právním řádu na jediném místě, a sice v ZoPS, který „vymezuje 

postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly 

ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při 

podpoře sportu.“
1
 ZoPS ve svém ustanovení § 2 vymezuje dva pojmy, a to jednak sport, 

který „představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i 

neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, 

upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“, a dále 

sport pro všechny, čímž se rozumí „organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová 

rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.“  

Jiné vymezení pojmu sport český právní řád neobsahuje, to však neznamená, že 

tomu má být nutně jinak. Sport totiž, coby široké spektrum lidských činností a aktivit, 

lze jen velmi těžko obsáhnout jedinou všeobjímající definicí. Otázkou tudíž je, zda by 

případný zákonodárcův pokus o právě zmíněné měl pozitivní konsekvence a nepřinesl 

spíše praktické problémy. Jako příklad může posloužit již výše uvedená definice sportu 

podle ZoPS, ve vztahu k níž je možné konstatovat, že ačkoli byl zákonodárce veden 

maximální snahou o kvalitní a co nejširší vymezení tohoto pojmu, stejně nepředstavuje 

definici komplexní. Tak například u šachové hry jistě bude podle názorů některých 

přinejmenším sporné, zda ji lze považovat za formu tělesné činnosti.
2
 Rovněž lze 

pochybovat, zda jsou v souladu s výše uvedeným vymezením sportu (jako činnosti 

kladoucí za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice a upevňování zdraví) 

                                                 
1
  Srov. ustanovení § 1 ZoPS. 

2
 DVOŘÁK, Tomáš. Několik poznámek k profesionálnímu sportu z pohledu soukromého práva. In 

PICHRT, Jan (ed.). Sport a (nejen) pracovní právo. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 29-36 s. ISBN 

978-80-7478-655-6. 



  

4 

 

některé adrenalinové sporty, příkladem může být base jump,
3
 extrémní lyžování, či 

freediving. 

V tomto směru lze souhlasit s autory publikujícími na předmětné téma,
4
 kteří mají 

za to, že uspokojivou definici sportu prakticky ani není možné vytvořit. Tak je tomu 

zejména z toho důvodu, že „sportovní činnost je provozována v jednotlivých případech 

na diametrálně odlišných právních a faktických základech. Nejednou je sportovní 

činnost provozována jednotlivci, neorganizovaně, živelně, často pak sice organizovaně, 

ale z pohledu sportovních norem a fakticity provozování roztříštěně, na opačném pólu 

pak stojí celosvětové sportovní organizace mající integračně-unifikační ráz, které 

globálně organizují sport a jsou jakýmisi garanty celosvětově jednotných pravidel a 

jednotného výkonu takové sportovní činnosti, resp. takového sportovního odvětví.“
5
  

Ve vztahu k právě uvedenému je vhodné poznamenat, že absenci univerzální 

definice sportu jako právního termínu nepovažuje odborná veřejnost za problematickou, 

spíše zdůrazňuje, že je zapotřebí dát tomuto pojmu mantinely vždy v rámci rozhodování 

či posuzování konkrétních sportovněprávních otázek.
6
 

V obecné rovině platí, že existují-li obtíže s výstižným vymezením nějakého pojmu, 

je vhodné přistoupit k jeho popisu prostřednictvím jeho nejvýznačnějších atributů. 

Prvním takovým znakem, atributem, sportu, jenž je možné označit za znak 

predominantní, je bezesporu ta skutečnost, že se jedná o fyzickou (tělesnou) aktivitu. 

V tomto smyslu je důležité zdůraznit, že tento znak nemůže být hodnocen pouze 

s ohledem na tělesnou namáhavost provozování toho kterého sportu, tj. s ohledem na 

množství energie, kterou je nutné vydat při jeho provozování.  Naopak lze přisvědčit 

názoru, že je zapotřebí brát v potaz i tu skutečnost, že se jedná současně o činnost 

                                                 
3
 ŠINDLEROVÁ, Kateřina. Odpovědnost a náhrada škody ve sportu se zaměřením na sjezdové lyžování. 

Praha, 2008. 148 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Josef 

Salač. Dostupný také z WWW: < https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001225330>. 
4
 Např. KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 53-56. ISBN 80-7179-

532-1, nebo SUP, Martin. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností : Odpovědnost sportovce 

za sportovní úraz. Praha, 2009. s. 16. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866>. 
5
 SUP, Martin. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností : Odpovědnost sportovce za 

sportovní úraz. Praha, 2009. s. 16. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866>. 
6
 GARDINER, Simon; et al. Sports law. Fourth Edition. London : Routledge, 2012, s. 18. ISBN 978-0-

415-59184-3.  

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001225330
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866
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dovednostní, tedy o činnost, při níž se projevuje technická, mechanická, či jiná 

pohybová schopnost nebo dovednost.
7
 

Druhým,  ve vztahu k soukromoprávnímu pojetí odpovědnosti velice významným, 

atributem sportuje ten, že jej jeho účastníci vykonávají podle předem daných pravidel a 

zvyklostí, která jsou pro každého z účastníků seznatelná. Sportovní normy tedy 

(podobně jako normy právní) kladou nároky a požadavky na chování účastníků 

konkrétního sportu. Tyto normy mají nejrůznější charakter, přičemž mohou regulovat 

jak samotnou podstatu sportu (pravidla fotbalu), tak například i s daným sportem 

související problematiku (přestupní řády, disciplinární řády, soutěžní řády apod.
8
). 

Právě tento znak „odlišuje sport od dalších „spontánních“ forem lidské činnosti, které 

by jinak ostatními atributy mohly být podřazeny pod pojem sportu.“
9
 

Posledním, neméně důležitým, atributem sportu je ta skutečnost, že výkony či 

výsledky jedince či družstva jsou v rámci stejného sportu porovnatelné s  výkony či 

výsledky jiných. Tento znak hraje zásadní roli především v profesionálním sportu, který 

by bez něj ztratil svého smyslu. Jde rovněž o naprosto zásadní faktor, ke kterému je 

zapotřebí přihlížet při posuzování právní odpovědnosti, neboť „motivace k dosažení co 

nejlepšího výsledku je nejčastější pohnutkou pro konání sportovce a současně vymezení 

soutěživosti (jejího technického a etického rámce, jakož i definování případných 

pravidly neaprobovaných excesů ze snahy o dosažení sledovaného cíle) nachází důležitý 

odraz při tvorbě sportovních pravidel (norem).“
10

 

Je bezpochyby možné namítnout, že u rekreačního běžce lze jen stěží dohledávat 

jakákoli sportovní pravidla, kterými by se měl řídit, v tomto ohledu je ale zapotřebí 

připomenout výše zmíněné, a sice že znaky sportu je vždy nutné vnímat a hodnotit ad 

hoc dle sportovněprávní otázky, která je předmětem zkoumání. Stejně tak je možné mít 

výhrady v tom smyslu, že uvedené znaky zcela vylučují, aby dle těchto kritérií byly pod 

sport zařazeny činnosti, při nichž úspěch závisí nikoli na fyzických ale na duševních 

                                                 
7
 SUP, Martin. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností : Odpovědnost sportovce za 

sportovní úraz. Praha, 2009. s. 18. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866>. 
8
 Viz např. nový soubor předpisů Fotbalové asociace České republiky, jenž nabyde účinnosti 1. 7. 2015 

dostupný také na WWW: < http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=174508&tmplid=1417>. 
9
 SUP, Martin. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností : Odpovědnost sportovce za 

sportovní úraz. Praha, 2009. s. 18. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866>. 
10

 SUP, Martin. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností : Odpovědnost sportovce za 

sportovní úraz. Praha, 2009. s. 19. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866>. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=174508&tmplid=1417
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866
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dovednostech nebo dokonce štěstí či náhodě. S takovým závěrem se jistě zejména 

příznivci daného odvětví nemusí ztotožnit.
11

 Na uvedených znacích je však ve vztahu k 

problematice odpovědnosti za újmu na zdraví ve sportu nutné trvat. 

 Vztah práva a sportu 2.2.

2.2.1. Obecně ke vztahu práva a sportu 

Zatímco dříve byl sport chápán jako činnost zahrnující zejména prvky odpočinku, 

oddechu, nenárokové složky zábavy a volného času, postupem času se jeho vnímání 

začalo ubírat jiným směrem a v souvislosti s nazíráním na sport jako na lidského 

právo
12

 (viz níže) se zařadilo do kategorie lidských činností, které kladou na stát jisté 

nároky. „Deklarace práva na sport znamená především to, že sport se stává právem pro 

všechny fyzické osoby. Není doménou několika vyvolených, ale prvek masovosti nalézá 

svůj odraz také v právní rovině. Uvedené právo současně znamená, že po 

veřejnoprávních institucích se vyžaduje, aby zajistily realizaci práva na sport ve 

skutečné faktické rovině tak, aby toto právo nebylo pouhou formální klauzulí.“
13

 Jinými 

slovy, aby mohl každý své právo aktivně realizovat, musí existovat reciproční povinnost 

státu, jejíž náplní musí být nastavení sportovní politiky, zejména konstituování podpory, 

dozoru a kontroly nad sportem. Co je ovšem rozhodně žádoucí, aby při uvedených 

činnostech stát kooperoval se soukromými sportovními entitami (např. sportovními 

organizacemi příslušného sportovního odvětví), neboť by (a to platí stejně pro oblast 

sportu jako pro průmysl nebo zemědělství) nemohlo mít žádoucí výsledky, pokud by se 

činnost státu zcela odtrhla od skutečných potřeb. 

Lze uzavřít, že i v rámci sportu jsou oblasti, kde je potřeba právního zakotvení či 

právní úpravy silnější a vliv práva je nutný. Na druhou stranu existují i oblasti, kde by 

se intervence státu jevila jako neúčelná nebo přímo zbytečná. Tak například podrobnější 

právní úprava právní odpovědnosti (nerozhodné zda občanskoprávní nebo 

                                                 
11

 Tak například příznivci pokeru. Jak plyne z článku Je poker sport nebo hazard?, hráč pokeru bude 

vnímat oproti laikovi poker jako sport či dovedností hru a nikoli jako činnost zcela závislou na štěstí. 

Dostupné na: <http://www.poker.cz/zpravodajstvi/archiv-novinek/2011-01/je-poker-sport-nebo-hazard-

1901114.php>. 
12

 Čl. 4 Olympijské charty. Platná od 9. září 2013. Vydaná Mezinárodním olympijským výborem. 

Základní principy olympismu. 
13

 KRÁLÍK, Michal. Sportovní legislativa a její význam v současném právním světě, Právní rozhledy, č. 

1/2001, s. 23. 

http://www.poker.cz/zpravodajstvi/archiv-novinek/2011-01/je-poker-sport-nebo-hazard-1901114.php
http://www.poker.cz/zpravodajstvi/archiv-novinek/2011-01/je-poker-sport-nebo-hazard-1901114.php
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trestněprávní) bude spadat do kategorie první, naproti tomu žádoucí nebude, aby stát 

svou činností zasahoval například do znění pravidel daného sportu. 

2.2.2. Autonomie sportu 

Jednou z nejvýznamnějších zásad vztahujících se ke vztahu sportu a práva je tzv. 

autonomie sportu. Tento pojem není vymezen a není ani zmíněn v žádném právním 

předpise České republiky, zná ho však Olympijská charta
14

, in concreto  její čl. 5 

(Základní principy olympismu), kdy tento stanoví, že „vzhledem k tomu, že sport se 

uskutečňuje v rámci společnosti, mají sportovní organizace spadající do olympijského 

hnutí autonomní práva a povinnosti, tedy možnost svobodně vytvářet a kontrolovat 

pravidla sportu, určovat strukturu a správu vlastních organizací, dále mají právo 

svobodných voleb bez jakéhokoli vnějšího vlivu a odpovědnost za uplatňování zásad 

dobré správy.“  

Obdobně se k autonomii sportu staví i Bílá kniha o sportu.
15

 Ta uznává autonomii 

sportovních organizací a zastupujících struktur (jako jsou ligy). Právě uvedené lze 

nazírat ve dvou rovinách – largo sensu a stricto sensu. V prvém případě, tedy v širším 

slova smyslu, se autonomie vztahuje na celou oblast sportu, je tedy zbavena veškerých 

zásahů státní moci, nepodléhá právní regulaci ani kontrole či dohledu. Takový přístup 

však nemá v současné době absolutně žádné opodstatnění. M. Králík k tomu uvádí, že 

„pohlížíme-li na oblast sportu a práva z širšího hlediska, vidíme, že sport je právem 

velmi výrazně ovlivněn a de facto je dnes jeho existence právem podmíněna. Nevznikají 

pochybnosti o tom, že institucionální, finanční, materiální i personální zabezpečení 

sportu se musí dít v rámci a mezích právního řádu.“
16

 V případě druhém, tedy 

autonomie v užším smyslu, pak půjde o pojetí nastíněné Olympijskou chartou a Bílou 

knihou o sportu. Autonomií budou nadány sportovní organizace, a to zejména při 

vytváření pravidel, organizaci, administraci vlastních záležitostí ale i při rozhodování 

jejich vnitřních orgánů. Jako na příklad prosazování autonomie sportu lze poukázat na 

kauzu bývalého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše z roku 2011, 

který zaslal dopis Mezinárodní motocyklové federaci (FIM), jehož obsahem bylo 

                                                 
14

 Olympijská charta vydaná Mezinárodním olympijským výborem, platná od 9. září 2013. 
15

 Bílá kniha o sportu, dokument předložený Komisí evropských společenství dne 11. 7. 2007, která 

představuje jakýsi souhrn koncepcí v oblasti sportu, přičemž jde spíše o politicky formulovaný dokument, 

jenž vytyčuje směr aktivit EU do budoucna. Dostupné také na WWW: <http://www.msmt.cz/sport/bila-

kniha-o-sportu>. 
16

 KRÁLÍK, Michal. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, č. 10/1998, s. 485. 

http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
http://www.msmt.cz/sport/bila-kniha-o-sportu
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prohlášení, že nejvyšší sportovní autoritou pro celou oblast motocyklového sportu v 

České republice je Český svaz motocyklového sportu, namísto dosavadní sportovní 

autority Autoklubu České republiky. Uvedený dopis vyvolal právní spory, které vedly k 

ustavení vyšetřovací komise, která prošetřovala celou situaci v oblasti motocyklového 

sportu v ČR. Dopis mimo jiné narušil a dotkl se bezproblémového pořádání národních i 

mezinárodních motocyklových závodů a připomínky k němu měly i další 

(nemotoristické) sportovní svazy. Sportovní organizace, kluby či svazy byly zakládány 

ve formě občanských sdružení dle ZoSO (který byl zrušen a nahrazen OZ, a to k 1. 

lednu 2014). S ohledem na dřívější i současně účinnou úpravu nelze než souhlasit s tím 

názorem, že žádný státní orgán nemá pravomoc a nemůže autoritativně rozhodovat, 

kolik organizací či jaké organizace budou danou sportovní činnost spravovat. Opak by 

představoval porušení čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy a čl. 20 Listiny základních práv a 

svobod.
17

 

Proti principu autonomie sportu stojí pojetí založené na jeho plné regulovanosti. 

Takové pojetí však nelze než považovat za přinejmenším nežádoucí. Vcelku výstižným 

způsobem hodnotí tento přístup tzv. Zauliho teorie
18

, která zcela regulaci sportu právem 

odmítá a která bývá vyjádřena jeho výrokem „vstoupí-li právo do bran stadionů, 

přestane sport býti sportem.“ 

2.2.3. Sportovní činnost v užším a širším pojetí 

Stejně jako autonomii sportu je možné v širším a užším pojetí vymezit i sportovní 

činnost.
19

 Ani vyjádření sportovní činnosti stricto sensu a largo sensu není bezúčelné, 

jeho zásadní význam spočívá v možnosti snadnějšího rozlišení toho, co je vhodné v této 

oblasti právem regulovat a co nikoli. Sportovní činnost stricto sensu zahrnuje 

problematiku bezprostředně se dotýkající daného sportu, kde z podstaty věci převládá 

regulace sportovními normami. Jde o právem nezakotvená sportovní pravidla her a 

soutěží, pravidla upravující disciplinární provinění, pravidla upravují činnost orgánů 

sportovních organizací, ale i pravidla regulující činnost osob, které na sportu určitým 

způsobem participují, nejde ovšem o samotné soutěžící (sportovce), ale o činnost 

                                                 
17

 Ke zmíněnému dopisu se vedle toho vyjádřil také Ústavní soud, který v rozhodnutí č.j. I ÚS 3494/11 ze 

dne 12. 4. 2012 dovodil, že v té době účinná právní úprava „nezakládá pravomoc ministerstva školství k 

tomu, aby vrchnostensky určovalo nejvyšší autoritu v oblasti motoristického sportu." 
18

 Zauli, B. Essenza del diritto sportivo, Perugia, 1962. In KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. 

Praha : C.H. Beck, 2001. s. 111. ISBN 80-7179-532-1. 
19

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 11-15. ISBN 80-7179-532-1. 



  

9 

 

trenérů, rozhodčích apod. Společným znakem pro všechna uvedená pravidla je, že jsou 

přijímána sportovními organizacemi a právo pro ně poskytuje pouze zastřešující funkci. 

I v tomto užším vymezení sportovní činnosti se ovšem lze setkat s regulací právní, a to 

v některých případech výlučnou, typicky půjde o negativní dopady sportovní činnosti, a 

to zejména v oblasti vzniku právní odpovědnosti (občanskoprávní, trestněprávní, 

pracovněprávní).
20

 

Oproti tomu sportovní činnost largo sensu zahrnuje činnosti, které jsou sice 

nedílnou součástí sportu, nesouvisí ale bezprostředně s výkonem daného sportu. 

V tomto smyslu je možné uvést sponzoring, porušování dopingových pravidel, problém 

násilí na stadionech apod., tedy oblasti, jež jsou mnohdy upraveny jak pravidlem 

sportovním, tak pravidlem právním a nezřídka kdy tak dochází k jejich vzájemné 

kolizi.
21

    

S ohledem na výše uvedené lze obecně říci, že ani legislativa ani odborná veřejnost 

se vztahem sportu a práva nijak zvlášť nezabývá (velká část odborných prací či statí na 

téma vztahu práva sportu pravidelně začíná deklarací jejich autora v tom smyslu, že 

sport je jednou z oblastí lidských činností, jejíž právní regulace je nedostatečná, 

opomíjená), což M. Králík pojmenoval velice příznačně jako „legislativní a právní 

vakuum.“
22

 Tento názor se objevuje již na konci devadesátých let a byl zopakován i 

v první dekádě nového milénia, je proto s podivem, že ačkoli se sport stává stále 

silnějším fenoménem, ani v roce 2015 se situace příliš nezměnila. 

Odpověď na otázku, proč je vzájemný vztah práva a sportu opomíjen, resp. se na 

něj odborná právnická veřejnost prakticky nezaměřuje, spočívá zejména v tom, že 

„téma sport a právo má zřetelnou interdisciplinární povahu, jež se následně projevuje 

ve třech ohledech: 1. rozkládá se na poznatkovém a metodologickém základě věd 

o tělesné výchově a sportu a na základě věd právních; 2. vychází z integrace poznatků 

zejména obecné teorie státu a práva, dějin státu a práva, ústavního, správního, 

pracovního, občanského, trestního, finančního práva i práva sociálního zabezpečení; 

3. vzhledem k nejrůznějším sportovním odvětvím dochází k tomu, že obecně vyslovené 

právní závěry si pak vyžadují tu větší, tu menší míru modifikace pro konkrétní sportovní 

                                                 
20

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 11. ISBN 80-7179-532-1. 
21

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 13. ISBN 80-7179-532-1. 
22

 Srov. KRÁLÍK, Michal. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, č. 10/1998, s. 485, 

nebo KRÁLÍK, Michal. Několik poznámek k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Právní 

rozhledy, č. 15/2006, s. 539. 
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odvětví.“
23

 Důvodem je tedy především právě komplikovanost a provázanost napříč 

nejen právními odvětvími. 

 Sportovní právo 2.3.

Vyústěním úvah o vzájemných vztazích práva a sportu je zavedení pojmu tzv. 

sportovního práva. Je ale zapotřebí poznamenat, že ne všichni autoři publikující 

v oblasti vztahů práva a sportu tento pojem, resp. to co má zahrnovat, uznávají, přestože 

i tito jej občasně používají, což je zřejmě dáno jeho nepopiratelnou praktičností.
24

 

Namísto sportovního práva se pak pojednává o „sportu a právu“ případně o „právních 

aspektech sportu“. Na druhou stranu je také celá řada autorů plédujících pro to, aby byl 

pojem sportovní právo uznán jako termín pro popis systému práva regulujícího 

sportovní dění, přestože zároveň přiznávají, že tento pojem není obecně právnickou 

veřejností akceptován.
25

 

Pojem sportovní právo při jeho vyslovení evokuje dojem, že se jedná o existující 

právní odvětví, stejně jako je tomu třeba v případě práva občanského, trestního, 

správního či ústavního. Tak tomu ovšem není, v současné době sportovní právo jako 

právní odvětví není konstituováno a zároveň se ani neobjevují náznaky toho, že by 

v tomto směru mělo dojít v dohledné době k jakékoli změně.  K právě uvedenému lze 

konstatovat, že „jako dělicí kritéria [systému práva] se používají zejména cíl právní 

úpravy, předmět a metoda právní úpravy, její principy apod. Aplikace těchto hledisek 

však v oblasti sportu naráží doposud na nepřekonatelné obtíže - připomeňme jen zcela 

okrajově principiálně odlišné postavení sportovců individuálních sportů a sportovců 

sportů kolektivních z hlediska jejich postavení, právních nároků či smluvních vztahů.“
26

  

Obdobný problém představuje i to, jak je uvedeno výše, že právní normy týkající se 

sportu zasahují do rozličných oblastí práva, např. ústavního, správního, trestního, vedle 

toho ale také do práva občanského či pracovního. Z toho důvodu je velmi nejasné, do 

jakého odvětví by mělo sportovní právo vůbec spadat, zda do soukromého či veřejného 

– nutné je totiž přihlédnout i ke specifikům jednotlivých druhů sportu. Lze uzavřít, že 

argumentace odpůrců proti užívání termínu sportovní právo má hlavní oporu v 

                                                 
23

 KRÁLÍK, Michal. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, č. 10/1998, s. 485 
24

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 141. ISBN 80-7179-532-1. 
25

 Beloff M., Kerr T. and Demetriou M. Sports Law, Hart Publishing, 1999. In HAMERNÍK, 

Pavel. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha : Auditorium, 2007. 142 s. ISBN 978-80-

903786-1-2. 
26

 KRÁLÍK, Michal. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, č. 10/1998, s. 485. 
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již uvedeném, tedy v tom, že sportovní právo jako právní odvětví fakticky neexistuje, 

není vymezené a při výstavbě tohoto právního odvětví by zřejmě docházelo ke značným 

obtížím.
27

 Právě řečené ale nic nemění na tom, že pojem sportovní právo byl doktrínou 

vytvořen, je ovšem vhodnější nerozumět mu jako pojmu vymezující právní odvětví, ale 

spíše jako seskupení norem (právních i neprávních), regulujících sportovní činnost.
28

 

 Prameny pravidel chování sportovce 2.4.

2.4.1. Zvláštnosti pojetí práva ve sportu 

Problém spojený s pojmovou a obsahovou neohraničeností sportovního práva má 

mimo již uvedeného ještě další konsekvenci, a sice že je obtížné jednoznačně určit, co 

lze rozumět pramenem sportovního práva. Je totiž logické, že pokud jedni rozumí 

sportovním právem pouze normy právní, pak by mezi jeho prameny mohly být řazeny 

právě a výlučně normy právní. Druhý názorový proud ovšem zahrnuje do sportovního 

práva i normy neprávní (například sportovní pravidla, disciplinární řád
29

 apod.), tedy 

pramenem sportovního práva v tomto pojetí by byly i zmiňované neprávní (sportovní) 

normy. Vzhledem k těmto koncepčním nejasnostem je nasnadě, že ani hierarchická 

struktura pramenů sportovní práva nemá a ani nemůže mít jednoznačné obrysy.  

Rezignovat kvůli zmíněnému na vymezení pramenů sportovního práva ovšem není 

nezbytné. Prameny sportovního práva je třeba chápat spíše jako informační zdroje, 

„které ovlivňují, regulují či upravují sportovněprávní vztahy na úrovni teoretické, ale i 

právní. Některé z nich mohou mít povahu i tzv. formálních pramenů práva, tak jsou 

obvykle teorií vymezovány a praxí přijímány, nicméně jiné tímto charakterem vybaveny 

nejsou a jejich uvedení sleduje především pedagogické a informační cíle.“
30

 Pod takto 

vymezené prameny sportovního práva lze bezpochyby zařadit jak normy právní, tak i 

normy neprávního charakteru, které by nikdy pramenem práva v teoretickoprávním 

                                                 
27

 KRÁLÍK, Michal. Zamyšlení nad tzv. sportovním právem. Právní rozhledy, č. 10/1998, s. 485. 
28

 K jednotlivým koncepcím sportovního práva dále např. KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. 

Praha : C.H. Beck, 2001. s. 11-15. ISBN 80-7179-532-1. 
29

 Srov. např. Disciplinární řády fotbalové asociace České republiky. Dostupný na WWW: 

<http://www.fotbal.cz/img/cmfs/komise/legislativa/disciplinarni_rad.pdf>. 
30

 Např. KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 159. ISBN 80-7179-532-

1. 

http://www.fotbal.cz/img/cmfs/komise/legislativa/disciplinarni_rad.pdf
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smyslu být nemohly.
31

 S ohledem na uvedené vymezení pramenů sportovního práva 

budou v další části traktovány jejich jednotlivé hlavní formy. 

2.4.2. Obecné a speciální právní předpisy 

Hlavním pramenem sportovního práva je samozřejmě legislativní činnost, a to jak 

obecná, která bude mít dopad nejen na sportovní činnost, ale i speciální, jejíž regulace 

bude přímo cílit na sport. Obě kategorie oproti ostatním pramenům sportovního práva 

navíc splňují formální požadavky pramene práva i podle právní teorie (viz výše). Jak 

bylo rozebráno výše, sport bez právní regulace v současné době prakticky nemůže 

existovat, což samozřejmě ústí v potřebu právní úpravy. Přístup zákonodárných sborů k 

legislativě se ovšem liší stát od státu – jednou se stát přikloní spíše ke speciální úpravě 

mířící přímo na sport, jindy stát podřadí sportovní činnost pod konkrétní obecný právní 

institut, přičemž obě možnosti jsou životaschopné. Je ale logické (a to opět platí obecně 

pro jakoukoli úpravu a nemusí se jednat nutně o sport), že speciální úprava bude 

potřeby sportu reflektovat lépe než obecná, jejíhož vzniku se sportovní potřeby 

nedotkly.
32

 

Zapomenout nelze ani na druhou bipartici v rámci dělení právních předpisů, a to na 

národní a mezinárodní. Mezinárodní dokumenty v oblasti sportu se jeví naprosto 

nezbytnými, v době integrace nejen na evropské ale i celosvětové úrovni si jen stěží 

představit, že by na mezinárodní úrovni k regulaci sportovní činnosti nedocházelo. 

2.4.3. Sportovní normy 

O sportovních normách bylo již obecně pojednáno shora, proto zde bude pozornost 

věnována několika souvisejícím otázkám. Sportovní normy se vyznačují některými 

specifickými vlastnostmi, zejména z hlediska procedury jejich přijímání – sportovní 

normy jsou, na rozdíl od právních, vytvářeny od státu odlišným subjektem (nejčastěji 

sportovní organizací),
33

 a nemají ani jednotnou konkrétní formu. Druhou specifickou 

oblastí tvoří systém sankcí, resp. sankcionování. Sportovní normy totiž (vzhledem 

                                                 
31

 Běžně se v právní vědě hovoří o pramenech práva ve formálním smyslu, tj. pramenech, které mají 

státem uznanou formu právních pramenů (srov. BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH, Aleš: 

Teorie Práva. Praha : ASPI Publishing, 2004. s. 38. ISBN: 80-7357-030-0). Tento znak například 

sportovním pravidlům v podmínkách právního řádu ČR chybí. 
32

 Např. KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 160. ISBN 80-7179-532-

1. 
33

 Ne příliš častou výjimku tvoří sportovní normy, které stát přímo přijal nebo aproboval, což z těchto 

norem činí pramen práva také ve formálním smyslu. 
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k tomu, že nejsou pramenem práva ve formálním smyslu) nejsou s to být vynuceny 

státní mocí. V rámci jednotlivých disciplinárních předpisů se samozřejmě donucovací 

prvky vyskytují, možností a kvality státního donucení ovšem nedosahují.
34

  

K tomu dlužno pro úplnost doplnit, že sportovní normy mohou mít v zásadě dvojí 

podobu, a sice psanou a nepsanou. Identifikace psaných sportovních norem 

nebude při jejich aplikaci v souvislosti s případným vznikem soukromoprávní 

odpovědnosti za škodu nijak problematická. Nerozhodné při tom bude, zda se jedná o 

psanou normu, která byla vydána národní (případně nadnárodní, pokud daný sport 

takovou zastřešující organizaci má) organizací, nebo zda se jedná o normu, kterou lze 

označit
35

 jako tzv. psanou sportovní normu přijatou v kontraktační podobě, což zahrnuje 

případy výkonu sportovních činností, které budou sportovci vykonávat na základě pro 

ten účel sjednaných (ad hoc) sportovních pravidel. Základem takto tvořených 

sportovních pravidel samozřejmě jsou sportovní normy přijaté zastřešující organizací, 

budou ovšem ad hoc podle potřeby v konkrétních podmínkách modifikovány.
36

  

Z povahy nepsaných norem je zřejmé, že s jejich identifikací budou v případných 

sporech výrazně větší problémy, což s sebou ponese i následky při posuzování vzniku 

odpovědnosti, jak bylo uvedeno. Nepsaná sportovní norma může být vyjádřena dvěma 

způsoby. Prvním je tzv. sportovní obyčej (zvyklost), což bude nepsané pravidlo, které 

ve smyslu právní teorie nese všechny rysy právního obyčeje. Jsou to tedy dlouhodobě 

zažité a užívané zvyky,
37

 jejichž vykonáváním došlo ke vzniku všeobecného povědomí 

o jeho dodržování. Druhým způsobem vyjádření nepsané sportovní normy pak bude 

představovat tzv. nepsaná norma existující v kontraktační podobě, což bude typicky 

ústní dohoda o základních pravidlech předpokládané sportovní činnosti. Nutno 

podotknout, že ačkoli je tato forma vyjádření sportovního pravidla uvedena na 

posledním místě, nic to neznamená o její důležitosti, neboť, co se týká rozsahu 

                                                 
34

 Tak například Disciplinární řád Fotbalové asociace České republiky stanoví v čl. 59 odst. 1, že k 

vynucení úhrady peněžitých pokut a jiných peněžních plnění stanovených řády a předpisy FAČR či 

rozhodnutími řídicích orgánů FAČR anebo v případech neplnění dle rozhodnutí v rozhodčím řízení či 

konečných rozhodnutí orgánů FIFA UEFA či CAS se použije opatření zastavení závodní činnosti či zákaz 

výkonu funkce. Dostupný také na: 

<http://www.fotbal.cz/img/cmfs/komise/legislativa/disciplinarni_rad.pdf>. 
35

 SUP, Martin. Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností : Odpovědnost sportovce za 

sportovní úraz. Praha, 2009. s. 31. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 

Vedoucí práce Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866>. 
36

 Tak například při fotbalových halových turnajích pro mládežnické kategorie lze dohadovat různé trvání 

zápasů, stejně jako to, že nebude nijak omezen počet hráčů, kteří do utkání nastoupí apod. 
37

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. s. 77. ISBN 978-80-7380-454-1. 

http://www.fotbal.cz/img/cmfs/komise/legislativa/disciplinarni_rad.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/10866
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uplatnění, tyto znaky ponese prakticky jakákoli amatérská, sportovními organizacemi 

neorganizovaná činnost, která samozřejmě v praxi zdaleka převládá. 

2.4.4. Judikatura soudů 

I s vědomím toho, že v kontinentálním právním prostředí mají soudní rozhodnutí 

nikoli precedenční, ale spíše quasiprecedenční význam,
38

 což je zbavuje charakteru 

všeobecné formální závaznosti a vymahatelnosti, lze přesto i soudní rozhodnutí pod 

prameny sportovního práva podřadit. Judikatura totiž má (zejména ta publikovaná 

v oficiálních sbírkách) velmi významnou interpretační roli, což platí v oblasti vztahů 

sportu a práva dvojnásob, neboť „častá absence speciálních právních norem 

dopadajících do oblasti sportu ve spojení s množstvím protichůdných stanovisek vede 

k tomu, že pokud se v soudní praxi objeví rozhodnutí v oblasti sportovního práva, je 

jeho „precedentní“ vliv ještě výraznější než u obecné judikatury, protože často 

představuje jediné „oficiální“ stanovisko soudní praxe k určitému, dříve neřešenému 

nebo v literatuře nejednotně pojímanému problému.“
39

 Vedle zmíněného lze spatřovat 

další zvláštní znak soudních rozhodnutí v oblasti sportovního práva, a sice že tato 

soudní rozhodnutí více než v jiných právních oblastech zasahují právotvorně do 

právních vztahů a neomezují se pouze na napomáhání výkladu jednotlivých právních 

norem. Judikatura dokonce v mnoha případech aktivizovala zákonodárce k přijetí 

speciální právní normy tam, kde se ukázalo, že úprava normou obecnou je 

nedostatečná.
40

 

2.4.5. Odborná literatura 

Vedle výše zmíněných pramenů mají značného významu také publikace autorů 

zabývajících se sportovněprávní oblastí. Jejich úloha roste zejména v případech, kdy se 

ostatní prameny sportovního práva (zejména legislativa a judikatura) jeví jako 

nedostatečné, resp. chybí úplně. Rozdíl oproti jiným právním oblastem spočívá, stejně 

jako v případě soudních rozhodnutí, v tom, že na poli sportovního práva odborná 

literatura často vytváří předpoklady pro budoucí konstituování příslušných právních 

norem.  

                                                 
38

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. s. 73. ISBN 978-80-7380-454-1. 
39

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 161. ISBN 80-7179-532-1. 
40

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 161. ISBN 80-7179-532-1. 
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2.4.6. Doktrinální přístupy 

Ruku v ruce s rostoucím významem právní regulace ve sportu roste i význam tzv. 

institucionalizovaných infomačních mechanismů,
41

 čímž lze zjednodušeně řečeno 

rozumět nejrůznější uskupení odborníků věnujících se na pravidelné bázi právním 

otázkám v oblasti sportu. Často se již jedná nikoli o uskupení několika jednotlivců, 

nýbrž o celé myšlenkové školy a názorové proudy. „Proces institucionalizace se rozvíjí 

ve dvou rovinách. Jednak je realizován pod záštitou vysokoškolských akademických 

obcí a jednak se ubírá samostatnou institucionalizací bez akademického zázemí.“
42

 

Druhým význačným prvkem je to, že tato institucionalizace není otázkou izolovanou 

v rámci jednoho státu, ale mnohdy se do odborných diskuzí účastní několik států. 

3. Právní odpovědnost 

 Obecný výklad 3.1.

Právní odpovědnost je institutem, který prostupuje celým právním řádem, potažmo 

jeho jednotlivými právními odvětvími, od čehož se odvozuje i několik druhů právní 

odpovědnosti. Základní členění právní odpovědnosti spočívá v rozdělení na právní 

odpovědnost veřejnoprávní, kam se řadí zejména odpovědnost ústavní, trestní a správní, 

a odpovědnost soukromoprávní, kam patří odpovědnost za újmu, odpovědnost za 

bezdůvodné obohacení, za vady, za prodlení a další. 

Právní odpovědností rozumí literatura
43

 zvláštní formu právního vztahu, ve kterém 

dochází na základě porušení primární právní povinnosti ke vzniku nové právní 

povinnosti sankční povahy, jejímž cílem je reparace škod způsobených tím, kdo porušil 

primární povinnost. Jedná se tedy o závazek, tj. povinnost nést následky svého 

protiprávního (deliktního) jednání.  

Rozsah odpovědnostních vztahů ve sportovní sféře souvisí s interdisciplinárním 

pojetím celé sportovní oblasti a jejího průniku do právních vztahů. Charakteristickým 

rysem sportu je jeho dobrovolný výkon, s čímž souvisí také dichotomie nástrojů 

sloužících ochraně sportovních vztahů. „Vedle historicky tradicionalizované a dosud 

převládající linie spolkového dohledu nad sportovní činností realizovaného 

                                                 
41

 Srov. KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 162. ISBN 80-7179-532-

1. 
42

 KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. s. 163. ISBN 80-7179-532-1. 
43

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. s. 162. ISBN 978-80-7380-454-1. 
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prostřednictvím disciplinárních, sportovních, technických, řídících a dalších struktur 

tvořících organickou součást zpravidla občasných sdružení, … se postupně začíná 

prosazovat i linie standardního dohledu na výkon sportovní činnosti prostřednictvím 

státních orgánů ve sféře zejména občanského, trestního a správního práva.“
44

 

Dovozují-li se tedy dvě roviny dohledu nad vykonávanou sportovní činností, lze uzavřít, 

že v rámci sportu bude možné uplatňovat rovněž různé druhy odpovědnostních vztahů, 

a to odpovědnost právní a odpovědnost ve smyslu disciplinárních a jiných předpisů 

dané sportovní organizace (tzv. odpovědnost disciplinární). K tomu ještě nutno dodat, 

že jedna druhou nevylučuje a mohou existovat (a často také existují) vedle sebe.  

Co se týká zájmů chráněných ve sportu, sport se nevyznačuje žádnými speciálními 

chráněnými zájmy a rozsah odpovědnosti ve sportu se nevymyká obvyklým pohledům 

na odpovědnost v jiných oblastech života. Důvod je nasnadě – sport je naprosto běžnou 

součástí veškerých společenských, ekonomických a právních vztahů, čili není důvod 

přiznávat sportu v tomto ohledu privilegované postavení.  

Lze tedy prozatím uzavřít, že sport z hlediska uplatňování právní odpovědnosti 

nemá v zásadě odlišné či speciální postavení oproti ostatním oblastem lidské činnosti. 

Samozřejmě vše má své výjimky a nejinak je tomu i v tomto případě. Odlišností 

v oblasti sportu tak bude zejména nutnost vnímat zvýšenou rizikovost této činnosti pro 

všechny zúčastněné. Otázku specifického nahlížení na právní odpovědnost ve sportu je 

tedy nutné poměřovat rizikovostí této činnosti, „která se projevuje především vznikem 

úrazů, zranění a tělesných poškození a jež se v rovině právní profiluje úvahou 

namířenou do tzv. klasické oblasti vztahů sportu a práva, jíž je právní odpovědnost za 

sportovní úrazy. Ta se pak vnitřně diferencuje především na posouzení, za jakých 

konkrétních podmínek nastupuje právní odpovědnost sportovce, jenž jinému sportovci 

způsobil v průběhu sportovní činnosti úraz či zranění, případně subjektu, jenž za takové 

zranění způsobené sportovci jednáním jiného sportovce odpovídá.“
45

 Jinými slovy, 

specifičnost sportu oproti obecnému nahlížení na právní odpovědnost spočívá zejména 

v tom, že k výkonu sportovní činnosti nesporně patří vyšší míra rizika, přičemž tato 

zvýšená rizikovost zároveň zostřuje podmínky pro uplatňování odpovědnosti po tom 

                                                 
44

 KRÁLÍK, Michal. Právní odpovědnost ve sportu. In KUKLÍK, Jan. Sportovní právo. Praha : 

Auditorium, 2012. s. 61. ISBN 978-80-87284-28-5. 
45

 KRÁLÍK, Michal. Právní odpovědnost ve sportu, Jurisprudence, č. 2009/4. Dostupné na WWW: 

<http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33529v42973-pravni-odpovednost-ve-sportu/>. 

http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d33529v42973-pravni-odpovednost-ve-sportu/
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kterém sportovci. Právní úprava odpovědnosti ve sportu by proto měla cílit na prevenci 

vzniku zranění (hovoří se o tzv. principu úrazové zábrany
46

) a vedle toho by měla 

vymezit pravidla pro to, kdy už právní odpovědnost nastupuje a kdy právo do dané 

situace (způsobeného úrazu) nebude ingerovat. 

Zvýšená rizikovost sportu je nadto obsažena a pojednává o ní i jedna ze zásadních 

sportovněprávních teorií
47

 v oblasti právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. 

Tyto teorie vesměs představují okolnost vylučující protiprávnost, které se tu více tu 

méně při posuzování právní odpovědnosti sportovce uplatní. V případě teorie zabývající 

se rizikovostí sportu se hovoří se o tzv. teorii přípustného sportovního rizika, která 

vyjadřuje speciální důvod vyloučení odpovědnosti za sportovní úrazy. Podstata této 

teorie spočívá ve skutečnosti, že s některými sporty (zejména s kontaktními) je spojena 

zvýšená míra nebezpečí úrazu či zranění. Tím, že sportovec tuto činnost vykonává, 

ačkoli si je rizikovosti výkonu dané sportovní činnosti vědom, akceptuje zároveň 

určitou míru rizika újmy na zdraví. V případě, že bude sportovci způsobeno zranění 

jiným sportovcem, tento sportovec nebude odpovědný za následek, který z jejich 

činnosti vzešel, přestože půjde o zásah do tělesné integrity, která je jinak chráněná 

právním řádem.  

Problém případné aplikace této teorie spočívá zejména v tom, že podmínky 

a hranice rizika nejsou zcela přesně definovány.
48

 Vymezení těchto hranic bývá 

v českém právním prostředí nejčastěji úkolem soudů, které rozhodují příslušný spor. 

Shoda nicméně panuje na tom, že v rámci úvah o odpovědnosti sportovců za sportovní 

úrazy bude zapotřebí striktně odlišovat charakter jednotlivých sportů a posoudit jejich 

rizikovost plynoucí z jejich povahy.  

Jako příklad snahy o definování hranice přípustnosti sportovního rizika lze 

vzpomenout např. rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 26. 10. 2010, ve věci sp. 

zn. 77 C 353/2009, když soud v rámci výroku konstatoval, že „uklouznutí hráče na 

vlhkém travnatém povrchu fotbalového hřiště, v důsledku kterého došlo ke zranění 

                                                 
46

  KRÁLÍK, Michal. Právní odpovědnost ve sportu. In KUKLÍK, Jan. Sportovní právo. Praha : 

Auditorium, 2012. s. 63. ISBN 978-80-87284-28-5. 
47

 Mezi tyto teorie patří: koncepce vyloučení objektivního základu trestného činu, teorie nedostatku 

zavinění, subsumpční teorie J. Hory, teorie přípustného sportovního rizika, teorie rozkazu nebo příkazu, 

koncepce souhlasu s organizováním sportovního mítinku, teorie nešťastné náhody, teorie sportovní 

imunity (srov. KRÁLÍK, Michal. Několik poznámek k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. 

Právní rozhledy, č. 15/2006, s. 539.). 
48

 KRÁLÍK, Michal. Několik poznámek k právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Právní 

rozhledy, č. 15/2006, s. 539. 
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protihráče v průběhu fotbalového utkání, může být v poměrech konkrétního případu 

okolností vylučující zavinění na vzniku škody,“ neboť podle výroku II. citovaného 

rozhodnutí „součástí přípustného sportovního rizika ve fotbalovém utkání může být 

i běh hráče po vlhkém travnatém povrchu fotbalového hřiště.“ 

Obdobně se k přípustnosti sportovního rizika vyjadřuje i rakouská judikatura, když 

např. rakouský Nejvyšší soud (Der Oberster Gerichtshof) dovodil v rozhodnutí ze dne 

24. 9. 1981, sp. zn. 7 Ob 656/81, že „obvyklá lehká porušení pravidel, která při 

provozování kontaktního sportu způsobují tělesná zranění, nejsou zpravidla 

protizákonná a nepředstavují porušení zákona.“ Dále se z jiného rozhodnutí 

rakouského Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 1994, sp. zn. 2 Ob 571/94, podává že 

„protiprávnost jednání, které vede ke zranění při kontaktním sportu je naopak dána 

tehdy, když jednání škůdce vybočuje z rámce typických porušení pravidel, ke kterým 

opakovaně dochází při souboji o míč.“ V rozhodnutí ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 6 Ob 

169/04b pak bylo rakouským Nejvyšším soudem zdůrazněno, že otázka, „zda konkrétní 

průběh nehody vybočuje z rámce stále se opakujících typických porušení pravidel, 

záleží na okolnostech konkrétního případu.“ 

Z právě uvedených rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu je patrné, že některá 

porušení pravidel (drobnějšího nebo opakujícího se rázu), bez dalšího nezakládají nárok 

na náhradu újmy ze strany škůdce, neboť taková porušení jsou součástí přípustného 

sportovního rizika.  

V oblasti sportu potenciálně nejčastěji uplatňovaným druhem právní odpovědnosti 

bude odpovědnost soukromoprávní. Konkrétně (logicky na prvním místě vzhledem 

k předmětu této práce) je nutné uvést odpovědnost za újmu na zdraví, dále do 

soukromoprávní odpovědnosti bezpochyby bude spadat i odpovědnost sportovních 

klubů vůči sportovcům (například za závazky vzniklé v souvislosti se smlouvou 

uzavřenou mezi sportovcem a klubem) a vůči divákům, ale dále například i 

odpovědnost za újmu, kterou způsobí osoby v širším smyslu zúčastněné na sportovní 

činnosti, tzn. rozhodčí, trenéři, lékaři, maséři, pedagogičtí pracovníci apod.  

Vyloučit samozřejmě nelze ani uplatňování jiných druhů právní odpovědnosti, 

zejména té trestněprávní, přestože je zřejmé, že z hlediska četnosti výskytu kauz, kdy by 

docházelo k uplatnění trestní odpovědnosti, nemůže konkurovat situacím, kdy bude 

uplatňována odpovědnost soukromoprávní.  
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Ohledně trestní odpovědnosti uplatňované ve sportu lze souhlasit s názorem, že se 

nejedná o institut, který by se měl objevovat příliš často. TrZ v ustanovení § 12 odst. 2 

stanoví, že „trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze 

uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ Tím je pro vznik trestní odpovědnosti 

vyjádřena tzv. zásada subsidiarity trestní represe, ze které se podává, že použití trestního 

práva je odůvodněno pouze v případech ochrany trestním právem vymezených hodnot 

před činy společensky škodlivými, kdy nebude postačovat uplatnění odpovědnosti podle 

jiného právního předpisu, tedy například podle OZ, PřZ, apod. 

Sportovec obvykle svým rozhodnutím účastnit se konkrétního sportu přistupuje na 

dopředu seznatelná sportovní pravidla (viz výše). Zároveň ovšem sportovec svojí účastí 

bere na vědomí vyšší míru rizika (samozřejmě jde-li o kontaktní sport – fotbal, hokej, 

házená, bojové sporty apod.), která je s výkonem dané sportovní činnosti typicky 

spojována. Při výkonu sportovní činnosti – za konkrétní příklad může posloužit fotbal – 

dochází zcela běžně k nedovoleným, pravidly zakázaným zákrokům, které plynou 

z charakteru tohoto sportu. Ačkoli jsou tedy hráči srozuměni s pravidly fotbalu, tedy 

jsou srozuměni s tím, že některé zákroky jsou zakázané, přesto v „zápalu boje“ běžně 

dochází k jejich porušení – nutno podotknout, že v drtivé většině případů se jedná o 

zákroky neúmyslné. Je logické, že vyústěním nedovoleného zákroku může být 

v některých případech zranění, lze ovšem souhlasit s názorem, že takové jednání 

nemělo být kriminalizováno, samozřejmě za předpokladu, že se nejednalo o zákrok, 

který vykazoval znaky mimořádné hrubosti a který hráč učinil s úmyslem zranit jiného. 

Příklady lze najít např. v jednáních, kdy hráč při fotbale úmyslně kopne do ležícího 

hráče při přerušení hry nebo na něj šlápne, nebo udeří hráče pěstí, loktem, hlavou či 

nohou mimo souboj o míč se záměrem jej zranit, apod.
49

 

Dojde-li při fotbalovém utkání k nedovolenému zákroku v rámci souboje o míč, a to 

i v případě, že při takovém zákroku nastane zranění jednoho z hráčů, lze mít za to, že by 

se tyto situace zásadně měly řešit ve sportovní rovině jako disciplinární provinění, 

eventuálně v občanskoprávní rovině v podobě nároku na náhradu způsobené újmy. „Je 

třeba nejen ve sportu, ale i v jiných oblastech lidské činnosti (např. ve zdravotnictví, 

v podnikání) bránit se tomu, aby kriminalizace se stala všeobjímajícím jevem a trestní 
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právo tak nahrazovalo, jako sice jednoduchá, ale nejcitelnější újmu způsobující metoda, 

jiné právní prostředky, jimiž náš právní řád bohatě disponuje.“
50

 

Ve zbytku této práce bude ovšem pozornost soustředěna výlučně na 

soukromoprávní odpovědnost za újmu na zdraví, a sice ve světle účinných právních 

předpisů, neboť další zkoumání, např. trestněprávních aspektů, překračuje možnosti této 

práce. 

 Důvody pro zkoumání otázky právní odpovědnosti za sportovní 3.2.

úrazy 

V úvodu této práce bylo naznačeno, že problematika vztahů sportu a práva trpí 

v prostředí České republiky na nedostatek zájmu odborné veřejnosti, nejinak tomu je i u 

problematiky právní odpovědnosti za sportovní úrazy. Z mála publikací, které se 

danému tématu věnují, lze ovšem vyvodit argumenty a důvody, proč by se odborná 

veřejnost tématu právní odpovědnosti za úrazy věnovat měla. Je možné je rozdělit do 

čtyř kategorií:
51

 a) otázka právní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy je již 

dlouhou dobu posuzována nejednotně, což působí sportovní, ale i právní praxi značné 

potíže a je na úkor právní jistoty; b) oblast sportu obecně míří do skupiny lidských 

činností, kde se zjištěné poznatky dají použít i v některých dalších oblastech 

(zdravotnictví apod.); c) v oblasti sportu se v současné době vyskytuje velké množství 

finančních prostředků, a sportovní činnost je tak determinována parametry 

ekonomického charakteru; d) následky spojené se sportovními úrazy jsou velmi závažné 

a promítají se do osobní a ekonomické sféry každého sportovce. 

 Soukromoprávní odpovědnost a základ právní úpravy 3.3.

Základ soukromoprávní odpovědnosti za újmu nalezneme s účinností od 1. 1. 2014 

v  OZ, in concreto, v části IV. hlavě III, ustanovení § 2894 a násl. Nová úprava s sebou 

přinesla několik změn, z nichž ta nejvýznamnější spočívá v tom, že byla odstraněna 

dvojkolejnost úpravy povinnosti k náhradě újmy podle SOZ a podle ObchZ. 

Důležitou novinkou je pojem újmy, který je podle OZ obsahově výrazně širší, než 

v SOZ užívaný pojem škody (k pojmu újma srov. zvláštní kapitola). Druhou 
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významnou změnou, dotýkající se výše náhrady přiměřeného zadostiučinění při újmě na 

zdraví způsobené sportem, je také skutečnost, že s účinností OZ byly zrušeny paušální 

limity pro výpočet náhrad na ublížení na zdraví a při usmrcení. I přes uvedené a některé 

další dílčí změny byly ovšem zachovány základní prvky úpravy odpovědnosti, zejména 

předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy (blíže budou rozebrány v následujících 

kapitolách).  

Ke vzniku povinnosti nahradit újmu se vyžaduje zejména protiprávního jednání ze 

strany škůdce. Protiprávní jednání, tj. protiprávní čin, ovšem nezůstává jediným 

předpokladem – vedle toho je vždy zapotřebí, aby protiprávní čin způsobil újmu a aby 

byla mezi protiprávním činem a újmou prokázána příčinná souvislost. Přitom i nadále 

platí, že protiprávní čin lze spáchat jak jednáním, tak opomenutím. V závislosti na tom, 

zda se jedná o odpovědnost subjektivní nebo objektivní, může přistoupit jako poslední 

předpoklad také zavinění. Chybí-li byť pouze jeden z uvedených předpokladů, v 

takovém případě povinnost k náhradě újmy nevznikne. 

Pouze na okraj se sluší doplnit, že s účinností OZ vstoupilo do našeho právního 

řádu také několik zcela nových případů zvláštní odpovědnosti (ve smyslu ustanovení § 

2895 OZ vždy odpovědnost objektivní, tj. bez ohledu na zavinění), mezi které se řadí 

škoda způsobená zvířetem, škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škoda 

na nemovité věci a škoda způsobená informací nebo radou. Do OZ byla dále 

inkorporována i odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, dříve upravená 

samostatně v zákoně č. 59/1998 Sb.  Rovněž došlo k výslovné úpravě některých dílčích 

otázek týkajících se náhrady škody a jiné újmy, příkladem lze uvést úpravu náhody, 

náhradu ceny zvláštní obliby, náhradu při poranění zvířete apod. 

 Úprava odpovědnosti za škodu podle zákona č. 40/1964 Sb. 3.4.

Co lze s úpravou účinnou od 1. 1. 2014 obzvlášť ocenit, je odstranění 

dvojkolejnosti, která panovala v otázkách náhrady újmy do uvedeného data. Dříve totiž 

soukromoprávní úpravu náhrady škody obsahovaly dva kodexy, a sice SOZ a ObchZ, 

první jmenovaný pro občanskoprávní vztahy, druhý potom pro vztahy obchodněprávní. 

Netřeba pátrat příliš dlouze po tom, že největší problém při aplikaci spočíval v tom (a to 

v obecné rovině provázelo všechny instituty a vztahy, které byly upraveny oběma 

předpisy), že bylo vždy třeba nejprve rozklíčovat, zda daný právní vztah podléhá režimu 
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občanského zákoníku, nebo ve smyslu ustanovení § 261 a násl. ObchZ režimu zákoníku 

obchodního. Tato nepraktičnost tedy s novou úpravou, jak bylo uvedeno výše, zmizela.  

Naopak změny nedoznala úprava (nutno podotknout že ji ani nebylo třeba) v oblasti 

jednotlivých předpokladů pro vznik povinnosti nahradit újmu. S drobnými 

terminologickými odchylkami byly předpoklady stejné i v SOZ. 

Těžiště samotné zákonné úpravy odpovědnosti za škodu v občanskoprávních 

vztazích představovalo ustanovení § 420 SOZ, které stanovilo, že „každý odpovídá za 

škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“ Z citovaného ustanovení je 

patrné, že dřívější úprava nerozlišovala mezi kontraktní a deliktní odpovědností – toto 

dělení nově zakotvuje OZ. Ustanovení § 420 SOZ vyjadřovalo obecnou úpravu, neboť 

byla použitelná v situacích, kdy nebyla vymezena jiná – speciální právní úprava (k tomu 

srov. např. ustanovení § 421 až § 437 SOZ).  

Klíčovou roli v dovozování odpovědnosti za škodu hrálo ustanovení § 415 SOZ
52

, 

které představovalo tzv. generální prevenční povinnost, která patří mezi základní zásady 

soukromého práva a zároveň je vůdčím principem deliktního závazkového práva.
53

 

V ustanovení byla mimo jiné zachycena i významná zásada celého soukromého práva, a 

to zásada neminem laedere (nikomu neškodit), přičemž se jednalo o nepodmíněnou 

právní povinnost uloženou všem osobám, tj. erga omnes.
54

 Toto obecné ustanovení § 

415 SOZ bylo pak blíže konkretizováno právními povinnostmi, které bývají roztroušeny 

v právních předpisech napříč různými právními odvětvími.  

Takovou povinnost ovšem pro oblast odpovědnosti za újmu způsobenou při 

sportovní činnosti právní řád nestanovila. V tomto ohledu výrazně napomohla soudní 

praxe, která ustanovením § 415 SOZ stanovenou normu vyložila jako absolutní 

povinnost všech si vždy v dané situaci počínat tak, aby ten, kdo jedná, nezavdal příčinu 

ke vzniku škody. Nejvyšší soud pak doplnil, že aplikace ustanovení § 415 SOZ přichází 

v úvahu, není-li konkrétní právní úprava vztahující se na jednání, jehož protiprávnost se 

posuzuje. Jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž porušením právní povinnosti 
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ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 SOZ, a tedy jedním ze základních předpokladů 

odpovědnosti za škodu.
55

  

Lze tedy uzavřít, že do konce roku 2013 představoval § 415 SOZ ve spojení s § 420 

SOZ základ posuzování odpovědnosti za škodu v oblasti sportovní činnosti. Na soudní 

praxi potom bylo, aby v daném konkrétním případě posoudila „relevanci sportovních 

pravidel, ať již při sportovní hře, při zápase či sportovním utkání, při tréninku nebo jen 

při rekreačně provozovaném sportu. Otázka protiprávnosti je tak opakovaně 

nastolována v případech buď přímého porušení těchto pravidel, nebo jejich 

nedostatečné respektování ze strany potenciálního škůdce.“
56

 Obecně lze shrnout, že 

judikatura vnímala nedodržení sportovních pravidel spočívající v neaprobovaném 

způsobu hry jako jednání, které odporuje generální prevenční povinnosti vymezené 

ustanovením § 415 SOZ. 

4. Základní předpoklady vzniku povinnosti nahradit újmu 

 Protiprávní čin 4.1.

4.1.1. Obecně o protiprávním činu 

Protiprávní čin představuje výchozí předpoklad při posuzování toho, zda škůdci 

vznikne povinnost k náhradě újmy či nikoli. 

K protiprávnímu činu může ve smyslu ustanovení §§ 2909, 2910 a 2913 dojít trojím 

způsobem, a to jednak porušením dobrých mravů, porušením zákonné povinnosti 

případně porušením smluvní povinnosti.  

Zaprvé, povinován k náhradě újmy bude škůdce, který poškozenému způsobí škodu 

úmyslným porušením dobrých mravů. Oproti ustanovení § 424 SOZ,
57

 které bylo 

jedním z případů zvláštní odpovědnosti, dle OZ je porušení dobrých mravů chápáno 

jako jedna ze základních skutkových podstat. Dobré mravy jsou obecným, neurčitým 

právním pojmem, který zákonodárce nedefinuje, definovat jej totiž lze jen se značnými 

obtížemi. „Obsah této obecné kategorie se totiž v místě a čase vyvíjí a představuje tak 

určitou „stálou hodnotu“ zakotvenou v právním předpise, kterou není potřeba korigovat 

                                                 
55

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001. 
56

 KOBLIHA, Ivan. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti 

průmyslového vlastnictví a podle autorského práva: praktická příručka. 1. vyd. Praha : Leges, 2012.s. 17. 

ISBN 978-80-87212-97-4. 
57

 Ustanovení § 424 SOZ stanovilo: „Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti 

dobrým mravům.“ 



  

24 

 

při vývoji společnosti novelizacemi. V případě aplikace na konkrétní případ je tak zcela 

na soudu, aby v jednotlivém případě s ohledem na veškeré relevantní okolnosti 

individuálně posoudil, zda je určité jednání v souladu anebo naopak v rozporu 

s dobrými mravy.“
58

 Přesto se snahy o vymezení pojmu dobré mravy objevují, děje se 

tak především v judikatuře Nejvyššího, potažmo Ústavního soudu. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Odo 236/2005 ze dne 27. 2. 2007 

k pojmu dobré mravy uzavřel, že „dobré mravy netvoří společenský normativní systém, 

nýbrž jsou spíše měřítkem etického hodnocení konkrétních situací odpovídajícím obecně 

uznávaným pravidlům slušnosti, poctivého jednání apod. Dobré mravy jsou vykládány 

jako souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji 

osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny 

rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.“
59

 

Ústavní soud se k dobrým mravům postavil v druhé polovině devadesátých let 

v usnesení ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97, když dovodil, že „dobré mravy jsou 

souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je 

mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s 

obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který 

vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a času, musí být posuzován 

z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve 

vzájemném jednání účastníků právních vztahů.“ 

Dobré mravy tak představují korektiv chování každé osoby. Způsobí-li škůdce 

poškozenému škodu úmyslným porušením dobrých mravů, jak o této kategorii bylo 

pojednáno výše, bude povinen ve smyslu ustanovení § 2909 OZ takto vzniklou škodu 

nahradit. Nutno podotknout, že břemeno tvrzení i břemeno důkazní bude ve vztahu k 

úmyslu škůdce tížit poškozeného, přičemž na formě úmyslu nesejde,
60

 a je tedy možný 

jak úmysl přímý tak nepřímý.  

Podle ustanovení § 2910 OZ má dále povinnost nahradit škodu i ten, kdo vlastním 

zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tím do absolutního práva 
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poškozeného. Druhá věta citovaného ustanovení pak zakládá povinnost nahradit škodu i 

škůdci, který zasáhne do jiného práva (jiného práva než absolutního) poškozeného 

zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. Ať či 

tak, deliktní odpovědnost je založena porušením povinnosti výslovně uvedené zákonem, 

nutné je však zdůraznit, že se nemusí jednat jen o právní povinnost plynoucí z OZ, ale i 

z jakéhokoli jiného zákonu, jenž je součástí právního řádu ČR.
61

  

V rámci ustanovení § 2910 tedy OZ stanoví dvě odlišné skutkové podstaty. 

V prvém případě vyžaduje zákon zásah do absolutního práva poškozeného. Pojem 

absolutního práva je nutné odlišit od pojmu absolutních majetkových práv, pod které lze 

s ohledem na ustanovení § 977 OZ
62

 a s ohledem na systematiku OZ zařadit věcná 

práva a dědické právo. Absolutní majetkové právo je tak pouze jednou z kategorií, která 

pod absolutní práva spadá. Absolutní právo není v OZ nijak vymezené, protože se 

ovšem ustanovení § 2910 OZ inspirovalo § 823 německého BGB, je možné si 

vypomoci právě tam uvedeným, neboť toto ustanovení absolutní práva výslovně 

vypočítává. Mezi absolutní práva řadí život, tělesnou integritu, svobodu, vlastnictví a 

některé další práva.  

Ve druhém případě bude škůdce povinen k náhradě, pokud poruší jiné právo 

poškozeného, tedy takové, které nenaplňuje znaky práva absolutního (hovoří se o tzv. 

právu relativním). Oproti absolutním právům, která působí erga omnes (tj. vůči všem), 

je účinek relativních práv omezen pouze inter partes (tj. mezi stranami). Druhá věta 

ustanovení § 2910 OZ tak zakládá povinnost konkrétní osoby zdržet se všech zásahů, 

které by rušily nositele určitých jiných než absolutních práv ve výkonu jeho 

oprávnění.
63

 Jak již bylo uvedeno, ustanovení § 2910 věta druhá OZ v této souvislosti 

hovoří o porušení povinnosti stanovené zákonem, tedy povinen k náhradě újmy bude při 

splnění dalších předpokladů ten, kdo poruší právní normu vyžadující určité chování. 

Takové normy lze označit jako normy ochranné.
64

 Jako nezbytné se jeví uvést i to, že 

slovní spojení „zákonná povinnost“ uvedené v citovaném ustanovení, nelze s ohledem 

na reálie české právního prostředí redukovat pouze na povinnosti stanovené zákonem, 
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neboť takové povinnosti jsou často konkretizovány v podzákonných předpisech, které je 

nutné při zkoumání „protizákonnosti“ rovněž zohlednit. Na druhé straně není možné 

porušením zákonné povinnosti rozumět například porušení povinnosti uložené 

individuálním správním aktem. 

Poslední kategorií protiprávního činu je porušení smluvní povinnosti, kterou 

vymezuje ustanovení § 2913 OZ, které v odst. 1 stanoví, že „poruší-li strana povinnost 

ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu 

mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.“ Založením této samostatné skutkové 

podstaty tak došlo k výrazné změně oproti SOZ, který mezi porušením smluvní a 

zákonné povinnosti nerozlišoval. Porušení smluvní povinnosti nicméně upravoval 

ObchZ v ustanovení § 373, kterým bylo ustanovení § 2913 OZ také inspirováno. Velmi 

důležité je zmínit, že povinnost nahradit újmu nebude mít škůdce pouze vůči subjektu, 

který byl účastníkem smlouvy, ale i vůči komukoli jinému, na nějž mělo porušení 

smlouvy (tedy porušení povinnosti plnit bezvadně) dopad. Okruh poškozených tak 

může být velmi široký a bude překračovat i ustanovení § 1767 OZ, podle kterého je 

možné uzavřít smlouvu ve prospěch třetí osoby – nejenom třetí osoba ve smlouvě 

výslovně uvedená tak může být na základě porušení smluvní povinnosti odškodněna. 

Tím ovšem narážíme na problém, který je s ustanovením § 2913 odst. 1 OZ spojen. Při 

doslovném výkladu by totiž okruh poškozených mohl být de facto neomezený. Lze 

uvést příklad dopravní stavby (např. dálnice), při jejímž vadném zhotovení by 

potenciálním poškozeným byl každý řidič, neboť bezpochyby i jeho zájmu měla splnění 

povinnosti vystavět dálnici zjevně sloužit. „Uvedené ustanovení je tedy třeba chápat 

jako ustanovení ve prospěch konkrétní třetí osoby, jejíž identita, resp. vymezení, a 

ochrana musela být druhé straně při uzavírání smlouvy známá.“
65

 Z hlediska možných 

způsobů porušení smlouvy pak lze rozlišovat tři základní typy, a to a) nesplnění 

povinnosti plnit, b) vadné plnění, c) porušení vedlejších povinností.  

Na rozdíl od výše zmíněných typů protiprávních činů, tj. porušení dobrých mravů a 

porušení zákonné povinnosti, je povinnost nahradit újmu v případě porušení smluvní 

povinnosti vystavěna na objektivním principu. K jejímu vzniku proto nebude nutné 

zavinění škůdce, postačí pouze prokázání porušení smluvní povinnosti. Přesto se ovšem 

škůdce může povinnosti k náhradě újmy za jistých okolností zprostit, a to pokud ve 
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smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ prokáže, „že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo 

vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k 

náhradě nezprostí.“ Tím OZ vymezuje tzv. liberační důvod, při jehož splnění nebude 

škůdce za způsobenou újmu povinen k náhradě újmy vzniklé porušením smluvní 

povinnosti.  

Obecně lze o liberačních důvodech říci, že jde o skutečnosti vzniklé nezávisle na 

škůdcově vůli, škůdce je nemohl předvídat a právě tyto důvody mu brání ve splnění 

povinnosti. Konkrétními znaky plynoucími ze samotné textace citovaného ustanovení 

jsou pak nepředvídatelnost a nepřekonatelnost. Nepředvídatelná je překážka, kterou 

v době uzavření smlouvy škůdce neznal, a rovněž po něm ani nelze požadovat, že by ji 

znát nebo předpokládat měl. Jedná-li se ovšem o překážku, která nemá charakter 

mimořádnosti a pramení výlučně z nedbalosti nebo neznalosti škůdce, o liberační důvod 

nepůjde. Za nepřekonatelnou pak označujeme překážku, která je natolik zásadní, že ji 

ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí není možné odstranit. Vynaložit na 

překonání překážky musí škůdce pouze takové prostředky, které po něm lze rozumně 

požadovat a které nejsou v jasném nepoměru k chráněnému zájmu,
66

 tj. nelze tyto 

prostředky vykládat absolutně.  

Naopak za liberační důvod, tedy za překážku zbavující škůdce povinnosti nahradit 

újmu nejsou ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 věta druhá považovány překážky 

vzniklé ze škůdcových osobních poměrů, vzniklé v době, kdy byl již škůdce s plněním 

povinnosti v prodlení, anebo překážky, které byl škůdce podle smlouvy povinen 

překonat. Nebude tedy za liberační důvod považována nemoc zhotovitele, nebude jím 

ani nepřízeň počasí, která poničí dílo, přičemž ovšem již v době této nepřízně dílo mělo 

být dokončeno, a nebude jím ani nepřízeň počasí (např. mráz), pokud si strany smlouvy 

dohodnou, že zhotovitel bude dílo provádět, i když bude mrznout, následně se ovšem 

ukáže, že stroje či technologie při mrazu nebudou použitelné. 

Závěrem kapitoly je zapotřebí vyřešit otázku, která v oblasti sportu v souvislosti se 

způsobením újmy na zdraví pravidelně vyvstává, a sice jaký charakter má porušení 
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sportovního pravidla (k výkladu o sportovním pravidlu srov. samostatnou kapitolu) ve 

vztahu k případnému závěru o protiprávnosti činu. Jinými slovy zda dodržení 

sportovního pravidla při výkonu sportovní činnosti, u níž dojde k újmě na zdraví, má 

vliv na právní odpovědnost sportovce. Ve prospěch závěru, že povinnost k náhradě 

újmy při dodržení sportovního pravidla nemůže vzniknout, předkládá odborná 

literatura
67

 tyto argumenty: a) sportovní pravidla nemohou být v rozporu s právními 

pravidly, b) sportovní pravidla implikují i zásady tzv. úrazové zábrany, c) sportovec 

postupuje vždy podle sportovních pravidel, vyjma případů, kdy by rozhodčí nebo jiný 

orgán rozhodli jinak. Ne se všemi uvedenými argumenty lze ovšem souhlasit (důvody 

viz níže). 

Teorii dodržení sportovního pravidla hojně užívají soudci v rámci soudní praxe, a to 

nejen v českém právním prostředí. Např. základem německého (velmi propracovaného) 

judikatorního vývoje je rozsudek německého Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 1974, sp. 

zn. VI ZR 100/73, který konstatuje, že „ten, kdo se účastní fotbalu, počítá zásadně se 

zraněními, kterým se ani při hře v souladu s pravidly nelze vyhnout. Proto 

předpokladem nároku na náhradu škody vůči spoluhráči (protihráči) je důkaz toho, že 

tento se nechoval podle pravidel.“ Soud tak dospěl k závěru, že byla-li dodržována 

pravidla sportovní hry, nelze se domáhat vzniklých nároků na náhradu škody, neboť 

uplatnění nároků na náhradu škody by bylo v takové situaci rozporným jednáním.  

Teorie dodržení sportovního pravidla je v německé soudní praxi velmi silně 

zakořeněná, a byť v jejím vývoji došlo k několika posunům, je pravidelnou součástí 

současné argumentace při posuzování odpovědnosti sportovce. „Dlužno ovšem dodat, že 

v drtivé většině případů zastánci této teorie nepovažují dodržení sportovního pravidla 

za jedinou a výlučnou podmínku pro vyloučení právní odpovědnosti sportovce, ale 

toliko za jednu z několika podmínek, jež musí být obligatorně kumulativně splněny.“
68

 

Za takovou další podmínku je třeba považovat charakter jednotlivých druhů sportů a při 

posuzování odpovědnosti brát tyto odlišnosti v úvahu. Německá doktrína např. striktně 

rozlišovala tzv. bojové sporty (Kampfsportarten) a tzv. paralelní druhy sportů 

(Parallelsportarten), pro které platí zásadně obecné zásady odpovědnosti. Uvedené lze 
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shrnout do závěru, že otázka právní odpovědnosti sportovců musí akcentovat i druh 

sportu, ve kterém se v daném případě ke zranění došlo.
69

 

Lze ovšem namítat, že takto vymezená teorie dodržení sportovního pravidla trpí 

hned několika nedostatky. Předně nelze bez dalšího přijmout argument o tom, že 

sportovní pravidlo nemůže být v rozporu s právními pravidly. Sportovní pravidlo totiž 

nemá povahu obecně závazného pravidla, neboť je stanoveno zpravidla jednotlivými 

sportovními svazy a nikoli státem, stát tedy žádným způsobem obsah těchto sportovních 

pravidel nepřezkoumává a ani neposuzuje jejich soulad s právním řádem ani 

s principem úrazové zábrany. Zadruhé, a to lze považovat za velmi podstatný argument, 

rozhodčí případně jiný podobný orgán ze své povahy může rozhodnout pouze o tom, 

zda bylo či nebylo porušeno sportovní pravidlo. Jejich posouzení konkrétní situace, při 

které došlo ke zranění, ovšem nemůže být bezvýhradným podkladem pro závěr o právní 

odpovědnosti (ve smyslu občanského i trestního práva), neboť často je pouze výsledkem 

jejich subjektivního přesvědčení. Tak by mohlo docházet k nepřípustným situacím, kdy 

ve skutkově totožných případech jeden rozhodce považoval zákrok, kterým bylo 

způsobeno zranění, za jednání proti sportovním pravidlům, čímž by byl odůvodněn 

vznik povinnosti k náhradě újmy, a v jiném případě jiný rozhodce by zákrok připustil 

jako povolený. Tehdy by jednající osoba k náhradě újmy povinna nebyla. Teorie 

dodržení sportovního pravidla by proto neměla být soudem přijímána mechanicky (na 

základě rozhodnutí rozhodčího v daném sportovním klání), nutné bude vždy posoudit 

konkrétní okolnosti případu, přičemž by mělo v každém jednotlivém případě dojít 

k důkladnému přezkumu, a to zejména zjistit úrazový děj, posoudit, zda sportovec, 

který zranění způsobil, jednal úmyslně či nedbalostně, a dále nepochybně prokázat 

porušení sportovních pravidel. 

4.1.2. Prevenční povinnost 

Jak bylo již výše v textu pojednáno, ustanovení § 415 SOZ představovalo v dřívější 

úpravě plnohodnotnou právní normu vyžadující od všech subjektů chování, z něhož 

nebude vznikat škoda. Na základě tohoto ustanovení se vyvinula poměrně přesná 

doktrína prevence, která prevenční povinnost chápala jako povinnost k jednání, které 

nepůsobí škodu, a pokud již taková škoda hrozí nebo existuje, pak k jednání, které 
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škodu nezvětšuje.
70

 Široké uplatnění má (a historicky vždy měla) obecná prevenční 

povinnost i ve sportu (srov. pojednání níže). 

S OZ přišla úprava obdobná, která uvedené teze přejímá, nikoli však totožně a tak 

široce, jak tomu činil SOZ. OZ totiž ukládá povinnost určitého chování v rámci 

prevenční povinnosti pouze tehdy, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života.  

 Obecná prevenční povinnost 4.1.2.1.

Obecná prevenční povinnost je zachycena v ustanovení § 2900 OZ, které stanoví, že 

„vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen 

počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 

nebo vlastnictví jiného.“ Obecná prevenční povinnost přitom neznamená nic jiného než 

obecně vnímanou a akceptovanou povinnost konat a chovat se v rámci běžného života 

vždy předvídavě a ohleduplně, aby nebyla jinému způsobena nedůvodná újma,
71

 a to na 

ustanovením vypočtených hodnotách.  

Na první pohled je patrné, že konstrukce prevenční povinnosti podle SOZ a podle 

OZ je odlišná. V novém (užším) pojetí prevenční povinnosti je kladen důraz zejména na 

znak bezdůvodnosti, který vyjadřuje „samozřejmost, že výkon oprávnění jedné osoby 

sice může vyvolat újmu u osoby druhé, že však tyto případy nemohou vést k závěru o 

povinnosti jednajícího nahradit škodu. Zejména musí být váženo, co se konkrétně 

v jednotlivém případě od rozumné osoby podle zvyklosti soukromého života očekává, 

jaké míra předvídatelnosti nebezpečí pro jiné se pojí s určitým chováním, jaký je 

význam zájmu, který sleduje konající osoba, a zájmu další osoby a jaký je mezi těmito 

záměry hodnotový poměr, zda je mezi dotčenými osobami nějaký vztah, do jaké míry 

jsou preventivní opatření pro konajícího dosažitelná nebo nákladná atd.“
72

 Uvedená 

omezení mají za cíl korigovat bezbřehost prevenční povinnosti dříve vymezené v SOZ, 

neboť ta mohla vnášet do závazkových vztahů poměrně výrazný prvek právní nejistoty. 

Co je důležité, porušením prevenční povinnosti nesmí vzniknout nedůvodná újma. Tak 
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například o nedůvodnou újmu se nebude jednat v případech, kdy osoba (která by za 

jiných okolností byla považována za škůdce) vykonává svá oprávnění.  

Výše bylo zmíněno, že obecná prevenční povinnost má mimo jiné uplatnění i 

v oblasti sportu. Judikatura dotýkající se sportu totiž pracovala s prevenční povinností 

vyjádřenou v ustanovení § 415 SOZ velmi často, když soudy opakovaně dovozovaly, že 

nedodržení sportovního pravidla (srov. výše teorii dodržení sportovního pravidla) 

znamenalo zároveň porušení prevenční povinnosti, čili se jednalo o jednání odporující 

povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na zdraví. Tak například Městský 

soud v Praze ve svém rozsudku
73

 konstatoval, že „nedodržení pravidel sportovní hry 

(např. kopané), spočívající v použití pravidly nedovoleného (zakázaného) způsobu hry, 

je nutné posoudit jako jednání odporující povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví (§ 415 SOZ). V důsledku toho jde o porušení právní povinnosti, jež 

zakládá odpovědnost za škodu (§ 420 odst. 1 SOZ).“  

Ke stejným závěrům dospěl i Nejvyšší soud. V rozsudku týkajícím se karate 

Nejvyšší soud dovodil, že „úder soupeře v rozporu s pravidly karate, při němž 

zasaženému vznikla škoda na zdraví, je postižitelný nejen v rámci pravidel zápasu 

karate, nýbrž představuje současně i porušení prevenční povinnosti; při splnění 

zbývajících předpokladů je dána obecná odpovědnost za škodu na principu 

presumovaného zavinění.“
74

 Dále pak v usnesení
75

 Nejvyšší soud rozhodl, že „pravidla 

chování pro lyžaře, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, nejsou obecně 

závazným právním předpisem, avšak pro lyžaře na sjezdové trati jsou závazná a jejich 

porušení představuje porušení právní povinnosti předcházet vzniku škod.“  

Z uvedených rozhodnutí vycházejících z dříve účinné právní úpravy jednotně plyne, 

že porušení sportovních pravidel představuje současně i porušení obecné prevenční 

povinnosti stanovené v § 415 SOZ. Prozatím neřešenou otázkou však zůstává, jakým 

postoj ve vztahu k nové úpravě povinnosti k náhradě újmy zaujmou soudy. Je však 

možné předpokládat, že k žádnému zásadnímu odklonu v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva nedojde.  
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Důvody pro daný závěr lze spatřovat dva. První, spíše praktický důvod, je ten, že 

právní řád v oblasti soukromého práva jiný způsob pro náhradu za způsobenou újmu na 

zdraví nezná.  

Druhým důvodem je pak skutečnost, že uvedený přístup k porušení sportovních 

pravidel (a dovozením porušení prevenční povinnosti) nebude znemožněn ani zúžením 

prevenční povinnosti dle OZ. Lze uzavřít, že bude-li sportovcem při výkonu sportovní 

činnosti porušeno sportovní pravidlo, dopustí se sportovec zároveň jednání, které bude 

odporovat požadavku na konání každého počínat si tak, aby nedocházelo k nedůvodné 

újmě na zdraví, v krajních případech na životě jiného. Přesto je vhodné uvést, že 

opatrnost nemůže býti bezmezná, jak dovodil např. Nejvyšší soud, podle jehož názoru je 

„každý povinen zachovávat vždy takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze po něm 

vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci požadovat a který – objektivně 

posuzováno – je způsobilý či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, 

zdraví či majetku. To mu však neukládá povinnost každý v budoucnu možný vznik 

škody.“
76

  

Ve stejném duchu se k nové konstrukci prevenční povinnosti vyjadřují i někteří 

autoři, když se uvádí, že chybějící protiprávnost byla obvykle nahrazována podřazením 

pod porušení prevenční povinnosti vyplývající zejména z ustanovení § 415 SOZ. „Tak 

tomu bude zřejmě i v současné době, ačkoli rozdělením náhrady škody na formu 

založenou porušením zákonné a smluvní povinnosti by mělo být akcentováno založení 

povinnosti k náhradě jen u porušení určitého druhu právních povinností.“
77

 Porušením 

jiných než právních povinností pak může být zejména porušení požárních řádů, 

technických norem nebo pravidel sportovního chování. Za příklad lze uvést situaci 

v boxerském zápase, kdy bude jeden z účastníků udeřen do hlavy při zvedání se ze 

země, v důsledku čehož utrpí vážná zranění hlavy. Jedním z nedovolených způsobů 

útoku v boxu je totiž útok na soupeře, který se právě zvedá nebo je na zemi. Škůdce si 

tedy bude počínat v rozporu s prevenční povinností, jelikož si nepočínal tak, aby 
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nedošlo k nedůvodné újmě na zdraví soupeře, a to přestože si to nepochybně 

vyžadovaly okolnosti.
78

 

 Zakročovací a oznamovací povinnost 4.1.2.2.

OZ vedle obecné prevenční povinnosti nově obsahuje i další ustanovení vyžadující 

od všech adresátů právní normy nějaký konkrétní způsob jednání. Řeč je o ustanoveních 

§ 2901
79

 a § 2902
80

 OZ, tedy o ustanoveních pojednávajících o povinnosti zakročit na 

ochranu jiného resp. o oznamovací povinnosti, která představují aktivní část prevenční 

povinnosti, tedy za zákonem stanovených podmínek vyžadují nějakého konání (oproti 

obecné prevenční povinnosti, která je pasivní složkou prevence – tj. subjekt se má 

zdržet konání, které je s to způsobit újmu). 

Povinnost zakročit na ochranu jiného vymezuje OZ v ustanovení § 2901. Tato 

specifická povinnost je vázána na to, „že tak vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života a že povinný buď sám nebezpečnou situaci, v jejímž rámci může 

vzniknout újma, vytvořil, nebo má nad ní kontrolu, anebo to odůvodňuje specifický 

poměr mezi osobami. Vedle toho povinnost zakročit má i ten, kdo může podle svých 

schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně 

převyšuje to, co je třeba k zákroku vynaložit.“
81

 Tím ustanovení § 2901 OZ vymezuje 

čtyři situace, ve kterých má každý povinnost zakročit, vyžadují-li to okolnosti případu 

nebo zvyklosti soukromého života.  

Zaprvé se jedná o situaci, kdy někdo vytvoří nebo kontroluje nebezpečnou situaci, 

tedy situaci hrozící vznikem újmy, přičemž se musí jednat o hrozbu reálnou a nikoli 

potenciální. Subjekt musí tuto nebezpečnou situaci vytvořit, tedy se na ní přímo podílet 

buď sám, nebo prostřednictvím osob pomocných ve smyslu ustanovení § 2914 OZ, 

nebo ji musí kontrolovat, čímž je vyjádřena faktická moc subjektu ovládnout zdroj 
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nebezpečí a zamezit vzniku škod. Jako příklad vytvoření nebezpečné situace lze uvést 

stav vyvolaný zaměstnanci stavební společnosti, kdy se při výkopu tunelu propadne 

nadloží a vytvoří se tak kráter v místech, kde se zcela běžně pohybují lidé. Kontrolu má 

pak například dozor nad vypouštěním odpadních vod v chemičce, když do čistírny 

unikly nebezpečné látky a dozor by při včasném zakročení mohl zamezit vypuštění 

znečištěné vody do řeky.
82

 

Zadruhé povinnost zakročit bude existovat i tehdy, odůvodňuje-li to povaha poměru 

mezi osobami. Poměr mezi osobami může být založen jednak smlouvou, jednak i 

předsmluvním vyjednáváním. Jak uvádí komentářová literatura, vztah mezi osobami ve 

smyslu ustanovení §2901 OZ lze dovodit i z běžného sociálního kontaktu osob, které se 

setkají náhodně při určité životní situaci. „Tak například v případě turisty lze dovodit 

povinnost kohokoli k pravdivému informování o cestě a podmínkách na ní, bude-li 

dotázán.“
83

  

Povinnost zakročit a odvrátit újmu má dále i ten, kdo si je vědom nebezpečí vzniku 

újmy a kdo může snadno odvrátit případnou újmu jiné osoby s tím, že následky hrozící 

újmy nebudou zjevně převyšovat námahu a náklady, které by zakročující osoba musela 

k zákroku vynaložit. Jinými slovy, bude-li pro někoho jednoduché odvrátit hrozící újmu 

jiné osoby, má povinnost zakročit a újmu odvrátit, naopak bude-li pro někoho hrozící 

újma rovněž nebezpečím srovnatelným jako pro poškozeného, zakročovací povinnost 

mu vzniknout nemůže, neboť to po něm nelze spravedlivě požadovat. 

K tomu lze doplnit, že práva a povinnosti vzniklá v rámci plnění zakročovací 

povinnosti se posoudí podle ustanovení o nepřikázaném jednatelství upraveném v OZ v 

§3006 a násl. 

Další kategorií aktivní složky prevenční povinnosti je vedle zakročovací povinnosti 

již zmíněná povinnost oznamovací zakotvená v ustanovení § 2902 OZ. Oznamovací 

povinnost je vázána k osobě, která porušila anebo teprve poruší právní povinnost a má 

si být tohoto stavu vědoma. Právní povinností je třeba v souladu s výše uvedeným 

rozumět porušení smluvní nebo zákonné povinnosti. Povinná osoba je povinna 

informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu potom, kdy se o porušení povinnosti 
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dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
84

 Sama podstata ustanovení pak spočívá 

v tom, že splní-li povinná osoba svoji oznamovací povinnost, poškozený nemá právo na 

náhradu újmy, resp. její části, které mohl po tom, co mu bylo porušení povinnosti 

oznámeno, zabránit.  

Obdobně uzavírá následující ustanovení § 2903 odst. 1 OZ, které stanoví, že 

„nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným 

okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.“ V tomto ustanovení se projevuje 

zásada soukromého práva, že každá osoba má dbát svých zájmů a chránit je, nikoli 

pouze pasivně přihlížet hrozící nebo již vzniklé újmě. Nejedná se ovšem o povinnost, 

neboť je záležitostí každého, jak se o svoje zájmy stará. Pasivita ovšem může mít 

nepříznivý následek, kterým může být, že taková osoba ponese ze svého, čemu mohlo 

být zabráněno. 

 Újma 4.2.

4.2.1. Pojem újmy v občanském zákoníku obecně 

Východiskem nové právní úpravy není pojem škoda (jak tomu bylo v SOZ), ale je 

jím pojem újma, kterému můžeme v obecné rovině rozumět jako ztrátě, která někomu 

nastane v jeho právem chráněné sféře.
85

 Za újmu v novém pojetí OZ lze chápat každou 

majetkovou nebo nemajetkovou ztrátu, která vznikla na straně poškozeného a 

v důsledku a v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany škůdce.
86

 

Z této definice lze abstrahovat i základní dělení zmíněné ztráty, která tedy může mít 

podobu buď majetkové újmy (o té OZ hovoří jako o škodě) nebo nemajetkové újmy. 

K tomu je nutné poznamenat, že uplatnění jedné nevylučuje druhou, takže například 

v případech újmy na přirozených právech člověka, nahradí škůdce škodu i 

nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil (srov. ustanovení § 2956 OZ). 

V souladu s konstantní judikaturou rozumíme pojmu škoda jako újmě, která nastala 

(projevuje se) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelné poskytnutím majetkového plnění, 
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především poskytnutím peněz k uvedení věci do předešlého stavu.
87

 Jak uvádí 

komentářová literatura,
88

 nové pojetí pojmu škoda (za škodu je považována pouze 

majetková újma) vyjádřené v OZ je v civilních kodexech ojedinělé. Takové dělení totiž 

nenajdeme v rakouském AGBG, německém BGB ani ve francouzském Code civil.  

Škoda může podle okolností znamenat jednak přímou ztrátu na jmění (újma na 

jmění
89

 – srov. § 2894 OZ), čili jeho reálné zmenšení, pak se hovoří o tzv. skutečné 

škodě, jednak se škodou může rozumět ušlý zisk, v ustanovení § 2952 OZ vyjádřeno 

úslovím „to, co poškozenému ušlo.“ 

Skutečná škoda představuje faktické snížení majetku. Co se týká náhrady za 

skutečnou škodu, může tato „zakládat celou škálu možných nároků poškozeného na její 

náhradu, a to od vlastní náhrady nákladů na opravu věci nebo koupi zcela nové věci až 

po vznik dluhu, resp. závazku na straně poškozeného v důsledku protiprávního jednání 

škůdce.“
90

 

Hovoří-li se o ušlém zisku, pak se má na mysli majetkový prospěch, kterého by 

poškozený dosáhl v případě, že by nenastala škoda. Jinými slovy ušlý zisk představuje 

ztrátu odůvodněné naděje na zisk, je-li takový majetkový přínos podložen již 

existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že nebýt škodné 

události, k zamýšlenému zisku by skutečně došlo.
91

  

Vedle výše popsané škody může poškozený utrpět i jinou nemajetkovou 

(imateriální) újmu. Ta může být dvojího charakteru, a to jednak újma na osobnostních 

právech poškozeného, jednak újma přímo na osobě poškozeného. Na rozdíl od škody, 

kterou lze obvykle objektivně vyčíslit například na základě znaleckého posudku
92

, při 

určování rozsahu nemajetkové újmy bude třeba vycházet ze subjektivního posouzení 
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konkrétního případu, zejména bude třeba posoudit intenzitu zásahu a okolnosti a dopady 

do sféry poškozeného.
93

 

Co se týká možnosti odškodnění, ustanovení § 2894 odst. 2 OZ stanoví, že 

nemajetkovou újmu je možné nahrazovat pouze v těch případech, kdy si strany 

povinnost k odčinění takto vzniklé újmy ujednaly nebo tehdy, stanoví-li tak zvlášť 

zákon. Povinnost nahradit nemajetkovou újmu zákon stanoví např. v ustanovení § 2956 

OZ, ze kterého se podává, že „vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho 

přirozeném právu chráněném ustanovením první části tohoto zákona, nahradí škodu i 

nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené 

duševní útrapy.“ Toto ustanovení lze považovat za obecnou klauzuli stanovující 

podmínky náhrady při újmě na přirozených právech člověka.
94

 Dalším případem 

zákonného ustanovení stanovujícího povinnost odčinit nemajetkovou újmu je 

ustanovení § 2971 OZ.
95

 

K pojednání o nemajetkové újmě je rovněž vhodné doplnit, že OZ v ustanovení § 

2894 odst. 2 věta druhá stanoví zásadu, že se povinnost nahradit nemajetkovou újmu 

poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit 

škodu. Jde o poměrně výraznou změnu oproti předchozí úpravě, podle které platilo, že 

se nemajetková újma vzniklá zásahem do osobnosti člověka odčinila bez ohledu na 

zavinění, k čemuž se vyjádřil například i Ústavní soud ve svém usnesení,
96

 když mimo 

jiné konstatoval, že „vzniklá nemajetková újma na osobnosti postižené fyzické osoby je 

pro ni stejně závažná bez ohledu na to, jednal-li původce zásahu zaviněně či 

nikoliv.  Subjektivní prvek zavinění má význam toliko při určování výše náhrady 

nemajetkové újmy dle odst. 3 citovaného ustanovení.“
97

  To bude dle OZ platit pouze při 

postupu ve smyslu ustanovení § 82 odst. 1 OZ, tedy pouze v případě povinnosti 

upuštění od neoprávněného zásahu (tzv. zdržovací nárok) nebo odstraňování jeho 

následků (tzv. odstraňovací nárok). Bude-li se ovšem jednat o poskytování 
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zadostiučinění ve smyslu ustanovení § 2951 odst. 2 OZ, bude třeba, aby byly splněny 

totožné předpoklady jako pro vznik povinnosti k náhradě škody, což jinými slovy 

znamená, že vedle protiprávního činu, újmy a příčinné souvislosti bude v některých 

případech vyžadováno i zavinění (například při zásahu do absolutního práva).
98

 

Při obecném výkladu o újmě nelze opomenout ustanovení § 2899 OZ, které stanoví, 

že „kdo pro sebe přijal nebezpečí oběti, byť tak učinil za takových okolností, že to lze 

považovat za neprozřetelné, nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu 

způsobil.“ Inspirací byl citovanému ustanovení čl. 1477 québeckého občanského 

zákoníku, který je spojován právě s případy sportovních činností, ve kterých pravidelně 

hrozí nebezpečí, a ty osoby, které se jich účastní, na sebe dobrovolně toto riziko 

přijímají – riziko je totiž přirozenou součástí sportovního klání a je všemi účastníky 

všeobecně akceptováno (jedná se o výše zmíněnou teorii přípustného sportovního 

rizika).
99

  Toto ustanovení patrně najde uplatnění ve sportu, když může působit jako 

jakýsi protipól právě ke zmíněné teorii přípustného sportovního rizika.  

Lze učinit závěr, že ačkoli sportovec přistupuje výkonem sportovní činnosti na 

zvýšené riziko újmy (mnohdy konkludentně), a tím pro sebe přijal nebezpečí oběti, 

nevzdal se tím práva na náhradu proti tomu, kdo újmu způsobil, to navíc ani tehdy 

jednal-li neprozřetelně. Otázka neprozřetelnosti, kterou zmiňuje citované ustanovení, 

patrně nebude mít ve sportu uplatnění, neboť každý sportovec již tím, že dobrovolně 

vykonává danou sportovní činnost, zároveň akceptuje potenciální nebezpečí úrazu a 

přijímá tím pro sebe nebezpečí oběti již z podstaty této činnosti. O neprozřetelnosti tedy 

nemůže být řeč. 

4.2.2. Újma na zdraví 

Rekodifikace soukromého práva myslela i na ochranu osobnosti člověka, a to 

včetně všech jeho přirozených práv, která je zakotvena v ustanovení § 81 a násl. OZ. 

Některé příklady chráněných statků nabízí v demonstrativním výčtu ustanovení § 81 

odst. 2 OZ, ze kterého se podává, že „ochrany požívají zejména život a důstojnost 

člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, 

soukromí a jeho projevy osobní povahy.“ Vzhledem k tématu práce bude logicky 
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pozornost soustředěna zejména na ochranu zdraví, která v komparaci s ostatními zájmy 

představuje nejzávažnější zásah do právem chráněné sféry člověka.
100

 Fakt, že se jedná 

o jeden z nejdůležitějších právních zájmů, umocňuje například to, že zadostiučinění za 

způsobenou nemajetkovou újmu je poskytováno vždy v penězích (srov. níže způsob a 

rozsah náhrady) nebo to, že se právo na náhradu újmy ve smyslu ustanovení § 636 odst. 

3 OZ promlčuje výlučně v subjektivní promlčecí lhůtě. 

Bylo již pojednáno o tom, že OZ rozlišuje újmu majetkovou a nemajetkovou, stejně 

tak bylo již výše ve smyslu ustanovení § 2956 OZ uvedeno, že pokud vznikne škůdci 

povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanovením 

první části OZ, nahradí škodu i nemajetkovou újmu. „Účelem pravidla je zajistit, aby se 

při porušení přirozeného práva člověka dostalo poškozenému plné nápravy jakékoli 

újmy, která mu vznikne.“
101

  V návaznosti na skutečnost, že v rámci ochrany osobnosti 

požívá ochrany coby přirozeného práva i zdraví člověka, je k tomu třeba doplnit, že 

nároky plynoucí ze způsobené majetkové a nemajetkové újmy se spojují právě 

v případech ublížení na zdraví.  

Lze tak na základě uvedených ustanovení OZ dovodit ještě zvláštní kategorii újmy, 

která je vzájemným průsečíkem majetkové a nemajetkové újmy. Zákonný rámec pro 

případy spojené se zásahem do tohoto chráněného zájmu lze nalézt počínaje 

ustanovením § 2958 OZ. Tato úprava představuje výrazný odklon od úpravy v SOZ, 

neboť řeší veškeré materiální i nemateriální nároky při ublížení na zdraví (resp. 

přirozených právech) komplexně. „Napříště tak již v praxi nebude možné (respektive 

nebude třeba) dovolávat se zadostiučinění skrze dvě různé žaloby ke dvěma různým 

soudům na základě dvou rozdílných titulů (z titulu škody na zdraví/životě a z titulu 

porušení práva na ochranu osobnosti dle § 13 SOZ).“
102

 

Co se týká nároků majetkové povahy (škody) při ublížení na zdraví, došlo úpravou 

OZ oproti SOZ k jejich rozšíření. Majetkovou újmu představují pro poškozeného ve 
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smyslu ustanovení § 2960 OZ ve spojení s ustanovením §§ 2962 a 2963 OZ tyto: a) 

účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, b) účelně vynaložené 

náklady spojené s péčí o osobu poškozeného a o jeho domácnost, c) náhrada za ztrátu 

na výdělku poškozeného, a d) náhrada za ztrátu na důchodu poškozeného. Jediným 

korektivem pro náklady spojené s péčí o zdraví a osobu poškozeného je podle OZ jejich 

účelnost, jinými slovy zda skutečně poslouží poškozenému k jeho zotavení. Musejí tedy 

směřovat k určitému cíli, jsou tomuto cíli podřízeny, a nejsou vynakládány nahodile, ale 

efektivně.
103

 Náklady se vždy skládají k rukám toho, kdo je vynaložil. Pokud o to 

poškozený požádá, složí škůdce na úhradu těchto nákladů přiměřenou zálohu.  

Zajímavou oblastí u sportovců bude jistě otázka náhrady za ztrátu výdělku, zejména 

s ohledem na to, že profesionální sportovci v drtivé většině případů nevykonávají 

činnost v zaměstnaneckém poměru, nýbrž jako osoby samostatně výdělečně činné.
104

 Je 

nezbytné zmínit, že obecný pojem „ztráta na výdělku“ zahrnuje ztrátu na jakémkoli 

příjmu, nerozhodné tedy je, zda se jedná o mzdu, plat či příjem z podnikání.
105

 Tento 

předpoklad vede k závěru, že tedy i sportovec (typickým příkladem jsou fotbalisté) 

vykonávající činnost jako osoba samostatně výdělečně činná, bude mít právo na 

náhradu za ztrátu na výdělku. Při určování průměrného výdělku sportovce se přihlédne 

k daňovému přiznání, k peněžnímu deníku, ale bude třeba zohlednit i tvrzení 

poškozeného. Účelem tohoto postupu musí být přesné zjištění výše průměrného 

výdělku. Samotná výše náhrady se pak určí jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před 

škodnou událostí a po ní. Odečíst od náhrady bude třeba náhradu poskytnutou 

pojišťovnou, pokud je poškozený (zejména případ podnikatelů) pro případ pracovní 

neschopnosti pojištěn. 

V oblasti nemajetkových nároků při ublížení na zdraví navazuje ustanovení § 2958 

OZ na vstupní ustanovení § 2956 OZ a stanoví, že „při ublížení na zdraví odčiní škůdce 

újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další 

nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti 
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poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši 

náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ Výslovně tak plyne z textace 

zákona, že nemajetkovou újmou je v případě ublížení na zdraví zejména bolest a ztížení 

společenského uplatnění.  

Je třeba uvést, že se nejedná o všechny újmy, které bude nutné nahradit, což zákon 

vyjadřuje obratem „další majetkové újmy,“ neboť účelem citovaného ustanovení je 

poskytnou poškozenému přiměřené zadostiučinění za všechno strádání a utrpení, které 

musel v důsledku ublížení na zdraví vytrpět, tedy za majetkové i nemajetkové ztráty (k 

jednotlivým nemajetkovým nárokům srov. zvláštní kapitolu). K tomu třeba doplnit, že 

v případě smrti poškozeného nebo při zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce 

také duševní útrapu manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké, a to peněžitou 

náhradou, která plně vyváží jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, použijí se 

zásady slušnosti.
106

 

Ublížení na zdraví může být v zásadě dvojího charakteru, což souvisí s rozdělením 

zdraví člověka do dvou složek. Hovoří se o tzv. složce fyzické a duševní. Ublížení na 

zdraví tedy může spočívat jak v zásahu do jeho fyzické složky poškozeného (zranění 

jako jsou zlomeniny končetin apod.) tak do jeho složky psychické. Následek obou je 

v každém případě to, že jsou porušeny normální tělesné nebo duševní funkce a tato 

porucha znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného.
107

 Je ovšem třeba 

konstatovat v duchu nálezu Ústavní soudu,
108

 že újmu na zdraví poškozeného lze 

přivodit „nejen zhoršením zdraví poškozeného, ale i ztrátou očekávaného zlepšení 

zdraví.“ To však bude mít dopady zejména ve zdravotnictví, odkud ostatně posuzovaný 

případ také vzešel. 

4.2.3. Způsob a rozsah náhrady 

Způsob a rozsah náhrady újmy je upraven ustanoveními §§2951 až 2955 OZ. 

V rámci této úpravy došlo ke koncepční změně oproti SOZ. SOZ totiž stál na pravidle, 

že přednostně náhrada byla poskytována v penězích (jedná se o tzv. relutární restituci). 

Pouze požádal-li však o to poškozený a bylo-li to možné a účelné, hradila se škoda 

uvedením do předešlého stavu (srov. ustanovení § 442 odst. 2 SOZ). Obdobně také 
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ObchZ stanovil, že škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná strana 

požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav (srov. 

ustanovení § 373 ObchZ).  

Při pojednání o současné právní úpravě je nutné rozlišit mezi odškodňováním 

majetkové a nemajetkové újmy.  

V oblasti náhrady majetkové újmy se OZ hlásí k přesně opačné koncepci než SOZ, 

tzn. že upřednostňována je náhrady škody uvedením do předešlého stavu (tzv. naturální 

restituce). Pouze není-li to dobře možné, anebo žádá-li o to poškozený, hradí se škoda 

ve smyslu ustanovení § 2951 odst. 1 OZ v penězích. Vůle škůdce tak při volbě způsobu 

náhrady škody není relevantní.  

Peněžitá náhrada je vymezena jako subsidiární způsob náhrady škody, když 

v zásadě nastupuje pouze ve dvou situacích, a to buď za objektivního předpokladu, že 

nelze věc uvést do předešlého stavu (například při zničení nezastupitelné věci ve smyslu 

ustanovení § 499 OZ), nebo tehdy, pokud o to poškozený požádá, přičemž se musí 

jednat o srozumitelné vyjádření požadavku na peněžité odškodnění, což se bude 

nejčastěji dít prostřednictvím žalobního návrhu, případně uplatněním práva přímo u 

škůdce. Je možné předpokládat, že bude v praxi relutární restituce využívána i nadále 

jako primární způsob, patrně i vzhledem k tomu, že pro poškozeného se bude jednat o 

pohodlnější variantu projevující se například při výkonu případného rozhodnutí 

ukládajícího škůdci zaplatit peněžní náhradu, neboť vymáhání peněžní částky je 

nepochybně jednodušší než vymáhání nepeněžité povinnosti.   

Pokud se hovoří o naturální restituci, pak její výsledný stav má být takový, „jaký by 

byl, pokud by poškozený vůbec neutrpěl újmu (stav před škodnou událostí).“
109

 Samotná 

realizace naturální restituce se pak bude provádět v závislosti na tom, jakou škodu 

škůdce způsobil. Například při poškození věci představuje naturální restituce její 

opravu, při odcizení věci její navrácení, při zničení zastupitelné věci jde o poskytnutí 

věci stejného druhu a kvality, v případech zničení nezastupitelné věci pak nezbývá než 

uzavřít, že naturální restituce je nemožná, jak již bylo uvedeno výše. 

Jak ovšem uvádí komentářová literatura, „navrácení do předešlého stavu, ve kterém 

by oba stavy (předcházející škodě a porestituční) byly naprosto totožné, je iluzorní – 

nikdy nelze dosáhnout přesně téhož stavu. Proto je lepší hovořit o obnovení původního 
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hospodářského stavu, neboť se snažíme o stav, který hypoteticky nejlépe odpovídá tomu, 

co v minulosti existovalo.“
110

 Je však třeba dodat, že mohou (a v praxi nepochybně 

budou) existovat případy, kdy se naturální a relutární restituce budou vzájemně 

doplňovat, neboť pouhé navrácení v předešlý stav nebude postačovat. Tak například při 

poškození věci bude věc sice opravena, v penězích však bude třeba nahradit škodu, 

která vznikla poškozenému tím, že nemohl věc po nějaký čas užívat. 

Co se týká rozsahu náhrady škody, vymezuje ho ustanovení § 2952 OZ, které 

stanoví, že se hradí „skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).“ Věta druhá 

citovaného ustanovení doplňuje, že „záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, má 

poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu,“ což 

vyjadřuje, že skutečnou škodou není jen snížení aktiv, ale i zvýšení pasiv. V takovém 

případě pak má poškozený právo na to, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl 

náhradu. Je však třeba rozlišovat, zda se jedná o dluh vůči škůdci nebo vůči třetí osobě. 

V prvním případě „zproštění dluhu spočívá v tom, že škůdce poškozenému dluh promine 

(nemůže jej uplatnit), přitom nejde o započtení.“
111

 Mělo-li by dojít ke zproštění dluhu 

poškozeného vůči třetí osobě, pak musí dát poškozený souhlas k plnění, jinak věřitel 

není povinen plnění přijmout (srov. ustanovení § 1936 odst. 1 OZ). V ostatním bylo již 

o skutečné škodě a ušlém zisku pojednáno výše. 

OZ v ustanovení § 2953 odst. 1 připouští, aby v některých případech byla náhrada 

přiměřeně snížena, a to z důvodů zvláštního zřetele hodných. Zřetel se přitom má brát 

zejména k tomu, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům škůdce, jakož i 

k poměrům poškozeného. Pokud ovšem byla škoda způsobena úmyslně, pak se 

k uvedenému nepřihlédne. Stejně tak ve smyslu odst. 2 citovaného ustanovení náhradu 

nelze snížit tehdy, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče.
112

 Odst. 2, který 

vylučuje právo moderace v případech nedostatku odborné péče některých osob, na 

rozdíl od odst. 1 patrně nebude mít ve sportu uplatnění. 
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V případech kdy nelze výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého 

uvážení jednotlivých okolností případů soud.
113

 Primárně sice platí, že břemeno tvrzení 

a břemeno důkazní ohledně výše újmy nese poškozený, mohou se ovšem objevit 

případy, kdy je velmi obtížné až nemožné určit skutečnou výši újmy a bylo by 

nepřiměřené žádat po poškozeném, aby svým povinnostem dostál. Na tyto případy míří 

citované ustanovení. Jak uvádí komentářová literatura, břemeno důkazní citované 

ustanovení nesnímá z poškozeného zcela. „Musí soudu nabídnout důkazy, které 

přicházejí v úvahu jako vodítka pro určení výše újmy.“
114

 

V rámci pojednání o náhradě nemajetkové újmy je nejprve potřebné připomenout, 

že k náhradě nemajetkové újmy je škůdce povinen pouze tehdy bylo-li tak výslovně 

dohodnuto, nebo stanoví-li tak zvlášť zákon. 

Nemajetková újma se podle ustanovení § 2951 odst. 2 OZ „odčiní přiměřeným 

zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný 

způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.“ U nemajetkové újmy je 

z povahy věci vyloučeno, aby byla nahrazována uvedením do předešlého stavu. 

Namísto kompenzačního principu zde tak najde uplatnění tzv. princip satisfakční, kde 

poskytnuté zadostiučinění (nerozhodné zda peněžité nebo jiné) má za cíl zmírnit 

(odčinit) nepříznivé následky vzniklé jednáním škůdce do sféry poškozeného, 

„případně poskytnout poškozenému možnost, aby si těžko měřitelné a na peníze ne zcela 

spolehlivě a exaktně převoditelné potíže nemajetkového charakteru vykompenzoval tím, 

že si pomocí prostředků či předmětů, pořízených za poskytnutou náhradu, zpříjemní či 

usnadní život.“
115

  

Z uvedeného plyne, že i přiměřené zadostiučinění může mít několik podob. 

V zásadě je možné je rozdělit do dvou skupin, a to na peněžité zadostiučinění a jiné 

(nepeněžité) zadostiučinění. Mezi takové nepeněžité formy lze zařadit například 

omluvu, odvolání difamujícího výroku, uveřejnění soudního výroku v tisku, soudního 

konstatování porušení subjektivního práva apod. Ať už bude mít nepeněžité 

zadostiučinění jakoukoli formu, aby mohlo být vůbec uplatněno, musí skutečně a 

dostatečně účinně odčinit způsobenou újmu. 
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Peněžitá náhrada představuje subsidiární způsob zadostiučinění a nastupuje tehdy, 

pokud jiná forma zadostiučinění není dostačující.
116

 Je třeba ovšem uvést, že stejně jako 

u náhrady škody, tak i v případech nemajetkové újmy bude spíše nárokováno přiměřené 

zadostiučinění v penězích, než jinými způsoby, přestože nelze vyloučit, že například 

omluva či konstatování, že bylo porušeno právo, může v jednotlivých případech 

znamenat zadostiučinění dostatečně účinné. 

Při volbě způsobu přiměřeného zadostiučinění má být ve smyslu ustanovení § 2957 

přihlédnuto k tomu, „aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou 

úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím 

závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou 

známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, 

zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se 

rovněž v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, 

pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala.“ Vyhodnocení, zda se jedná o 

některou z uvedených okolností, je otázkou soudní úvahy. 

4.2.4. Stanovení výše náhrady újmy na zdraví 

Za jistý převrat by se na první pohled mohlo zdát zrušení tzv. bodového systému, na 

kterém bylo založeno stanovení výše odškodnění při způsobené újmě na zdraví podle 

dříve účinné právní úpravy. Podkladem bylo zejména ustanovení §444 SOZ, které 

stanovilo v odst. 1, že „při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti 

poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění.“ Odst. 2 pak představoval 

zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, která měla po dohodě stanovit vyhláškou výši, do které lze poskytnout náhradu za 

bolest a za ztížení společenského uplatnění, a určování výše náhrady v jednotlivých 

případech. Výpočet částky, na kterou případně mohl mít poškozený nárok, tak byl 

závislý na tom, kolika body ohodnotil újmu na zdraví lékař ve smyslu vyhlášky č. 

32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, s účinností od 1. 
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1. 2002 pak podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění, která byla účinná až do 31. 12. 2013.
117

  

Konečná výše náhrady však nebyla plně na vůli lékaře, který pro účely určení výše 

náhrady škody na zdraví zpracoval posudek, neboť ve zvlášť výjimečných případech 

hodných mimořádného zřetele mohl soud výši odškodnění stanovenou podle této 

vyhlášky přiměřeně zvýšit. Stejně tak podle § 6 odst. 1 citované vyhlášky mohlo být 

bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a  3 této vyhlášky zvýšeno nejvýše 

o 50 % celkové částky bodového ohodnocení v případech, kdy byl vyžadován náročný 

způsob léčení; náročným způsobem léčení se rozuměla zejména infekce rány 

prodlužující dobu léčení. Judikatura však postupem času umožňovala zvýšení bodového 

ohodnocení i v jiných případech, čímž de facto docházelo k uvolňování restriktivního 

pojetí bodového ohodnocení.
118

 

 OZ nicméně vyhlášku č. 44/2001 Sb. v bodě 237 ustanovení §3080 zrušil, přičemž 

určení výše přiměřeného zadostiučinění za bolest, ztížení společenského uplatnění a 

další nemajetkové újmy má být předmětem úvahy soudce, který má posoudit všechna 

specifika daného případu. Právě zmíněný princip úvahy soudu nebyl ovšem cizí ani 

předcházející úpravě, resp. na ní založené judikatuře, neboť Ústavní soud ve své praxi 

opakovaně dovodil,
119

 že v případech, kdy soudce (soudci) dospějí k závěru, že 

podzákonný právní předpis je v rozporu se zákonem, neaplikují jej v konkrétní věci, ale 

použijí pouze ustanovení zákona. Uvedený závěr lze podle nálezu Ústavního soud ze 

dne ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05 aplikovat i na vyhlášku č. 440/2001 Sb., 

tedy ani tuto nemusel soud aplikovat, dospěl-li k závěru, že není v souladu se zákonem.  

Při určování výše však soudce musí vycházet „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.“
120
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Navzdory všemu uvedenému, zcela záměrně bylo v prvním odstavci této kapitoly 

uvedeno, že o převrat se jedná pouze na první pohled. Již Důvodová zpráva totiž 

obsahovala potenciální návodné řešení pro soudy, když v části k §§ 2951 až 2971 

konstatuje, že „pociťují-li někteří představitelé soudní moci potřebu tabulek, vzorců 

nebo klíčů speciálně pro tyto účely, nic nebrání tomu, aby se soudní praxe sama shodla 

na zásadách, podle nichž bude postupováno.“
121

 Na to zareagoval Nejvyšší soud, neboť 

v praxi panovaly obavy, zda budou soudy schopny se s velmi širokou mírou uvážení 

vyrovnat, resp. zda budou schopny naplnit principy legitimního očekávání a právních 

jistot, a to přestože k určování výše přiměřeného zadostiučinění existuje bohatá 

judikatura, která mohla obavy do značné míry rozptýlit. Lze říci, že byla-li tato 

judikatura akcentující v mnoha případech vyhlášku č. 440/2001 Sb. „obecně společností 

akceptována jako vyjádření plného zadostiučinění, pak taková judikatura musí obstát i 

za činnosti OZ.“  

Nejvyšší soud přesto inicioval ve spolupráci se Společností pro medicínské právo a 

dalšími odborníky vytvoření tzv. „Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové 

újmy na zdraví (bolest a ztížení společenské uplatnění podle §2958 občanského 

zákoníku),“
122

 kterou vzalo na vědomí občanskoprávní a obchodní kolegium dne 12. 3. 

2014, s odůvodněním, že spravedlivý a rozumný výklad úpravy obsažené v ustanovení 

§ 2958 OZ, „která postrádá jakákoliv bližší kritéria pro stanovení výše náhrady, 

vyžaduje podrobnější konkretizaci a nastavení základních východisek, aby soudní praxe 

mohla dospět k vzájemně souměřitelným a zároveň předvídatelným rozhodnutím.“
123

 Jak 

sám Nejvyšší soud uvádí, „Metodika Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný 

charakter, je však pomůckou k naplnění zásady slušnosti ve smyslu § 2958 o. z., proto 

Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby ji při rozhodování ve sporech o náhradu za 

bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ využívaly a aby v 

rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní nastavených.“
124

 Metodika 

Nejvyššího soudu tak pro praxi nebude znamenat výrazný odklon oproti dřívější úpravě, 

konkrétně pak oproti vyhlášce č. 440/2001 Sb. 
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OZ poslední větou ustanovení § 2958 vytváří podpůrné pravidlo pro výši náhrady, 

když stanoví, že „nelze-li výši náhrady určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ Ačkoli 

tedy má škůdce plně vyvážit vytrpěné bolesti přesto je třeba, aby i tato plná náhrada 

podléhala jakémusi korektivu, který je vyjádřen zásadou slušnosti. Problém stanovení 

výše odškodnění za nemajetkovou újmu pravidelně nastává z toho důvodu, že jde o 

kategorii značně subjektivní, proto je třeba v každém jednotlivém případě zvážit, zda 

v sobě výše odškodnění prvek slušnosti obsahuje, přičemž by se mělo přihlédnout 

zejména k tomu, zda je výše odškodnění vůči poškozenému ohleduplná.
125

 

4.2.5. Jednotlivé nároky vznikající při újmě (ublížení) na zdraví 

V předchozí kapitole bylo pojednáno o nové koncepci při určování výše 

přiměřeného zadostiučinění v případech újmy na zdraví. Zmíněna byla Metodika 

Nejvyššího soudu, kterou Nejvyšší soud vytvořil právě pro tyto účely s ohledem na 

jakési právní vakuum v této oblasti, které nastalo pro zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., 

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Metodika Nejvyššího soudu se 

přitom vztahuje jak na bolestné, tak na ztížení společenského uplatnění, coby nároků 

plynoucích ve prospěch poškozeného v případě ublížení na zdraví. Bolestným se 

Metodika Nejvyššího soudu zabývá v části B – Přehled bolesti, ztížení společenského 

uplatnění je upraveno v části C – Aktivity a participace. 

 Bolestné 4.2.5.1.

Jako bolest lze označit stav, resp. nepříjemný subjektivní pocit (psychický stav), 

který může mít buď podobu poruchy běžného fungování fyziologických procesů 

(fyzická bolest) nebo psychických procesů (psychická bolest, duševní útrapy). Fyzická 

bolest se projevuje v souvislosti se zraněním a je přímo spojená s porušením tělesné 

integrity, často se bude jednat o poškození tkáně. Vedle toho je třeba fyzickou bolestí 

nutné chápat i jiné nepříjemné požitky jako je závrať, nevolnost, pocit zvracení, 

poruchy rovnováhy a další.  

Na druhé straně psychická bolest znamená pro poškozeného nepříznivou duševní 

reakci na poruchu zdraví. Pojem psychické bolesti pak lze zahrnout pod označení 

duševní útrapy, kterýžto používá ustanovení § 2956 OZ věta za středníkem. Vzhledem 

                                                 
125

HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI. Závazkové právo : Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 

1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1710. ISBN 9788074002878.  



  

49 

 

k tomu, že v souvislosti s nemajetkovou újmou hovoří OZ na různých místech o bolesti, 

ztížení společenského uplatnění a o duševních útrapách, lze na základě toho dospět 

k závěru, že bolestí rozumí pouze fyzickou bolest, neboť psychická bolest (jak byla 

vymezena výše) bude odškodňována ve smyslu ustanovení § 2958 věta druhá OZ jako 

jiná nemajetková újma. Praktický dopad tato skutečnost bude mít ovšem pouze při 

určování výše náhrady, neboť se v každém případě jedná o celistvý soubor práv na 

odčinění nemajetkové újmy na zdraví.
126

 

Obecně pro Metodiku Nejvyššího soudu v oblasti bolestného bude platit, že se 

zásadně neodklání od bodové vyhlášky. Výše bolestného podle ní bude vyšší než podle 

vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to ze dvou důvodů. Prvním je, že bodové ohodnocení 

jednotlivých druhů poranění je značně vyšší, než bylo podle citované vyhlášky.
127

 

Druhým důvodem je skutečnost, že hodnota jednoho bodu není pevně stanovena. Jak 

uvádí samotná Metodika Nejvyššího soudu, „hodnota bodu se odvozuje od jednoho 

procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest. 

Tato průměrná mzda za rok 2013 činila 25.128,- Kč, tj. hodnota jednoho bodu činí 

251,28 Kč, vznikla-li bolest v roce 2014.“ Lze tedy uzavřít, že výše přiměřeného 

zadostiučinění při újmě na zdraví stanovená podle Metodiky Nejvyššího soudu by měla 

být celkově vyšší než podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. Otázka, která daný závěr může 

zpochybnit je ovšem ta, zda zrušení možnosti soudní úvahy ve smyslu §7 odst. 3 

citované vyhlášky a tím někdy i několikanásobného zvýšení základní výše 

zadostiučinění, nezpůsobí přesně opačný efekt, než který byl popsán. První možností 

jak zvýšit náhradu je stanovení čtyřech druhů komplikací, které v závislosti na jejich 

vážnosti mohou znamenat zvýšení od 5 do 20%. Druhou možností jak dosáhnout 

zvýšení náhrady je zohlednění okolnosti zvláštního zřetele hodné (což může vést i k 

úpravě výše zadostiučinění) představuje ustanovení § 2957 OZ, o kterém bylo 

pojednáno výše, což je ovšem typologicky jiný institut. Oba způsoby ovšem 

nepředstavují tak zásadní kritéria, která v minulosti mohla znamenat zmíněné 

několikanásobné zvýšení náhrady. 
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 Náhrady za ztížení společenského uplatnění 4.2.5.2.

Ztížením společenského uplatnění se rozumí do budoucna trvale ztracené nebo 

omezené možnosti poškozeného vykonávat činnosti ve sféře rodinného, pracovního, 

společenského či například sportovního života. Pro oblast sportu to tedy může znamenat 

omezení či úplně znemožnění dalšího rozvoje sportovní kariéry v důsledku škodné 

události. Hlavním účelem poskytnutí náhrady za ztížení společenského uplatnění tak 

bude nemožnost ve vyjmenovaných oblastech lidského života plnohodnotně fungovat a 

dále je rozvíjet s ohledem na trvalé poškození zdraví poškozeného. 

Z podstaty věci musí být pozornost při posuzování rozsahu ztížení společenského 

uplatnění kladena na rozdíl mezi aktivitami a stylem života před ublížením na zdraví a 

po tom, kdy se ustálil stav poškozeného po léčbě. Důvod, proč je tato premisa 

zdůrazňována, je ten, že ne všechny typy ublížení na zdraví budou mít na život 

poškozeného stejný vliv. Tak například poškození vazů v koleni fotbalisty v důsledku 

zákroku protihráče v rozporu se sportovními pravidly, bude na něj působit s výrazně 

větší intenzitou, než například ztráta prstu na ruce. Ačkoli se jedná o závažný zásah do 

jeho integrity, omezení s tím spojená nebudou v jeho další kariéře nijak zásadní. Dalším 

východiskem v rámci hodnocení trvalých následků ublížení na zdraví je i věk 

poškozeného. Odhlédne-li se od sportu, pak v případě nezletilých bude zapotřebí 

zhodnotit například i to, zda a případně jakým způsobem se zúžila možnost volby jejich 

povolání apod.
128

 

Oproti úpravě bolestného, které zůstává koncepčně nezměněno, zvolil Nejvyššího 

soud u náhrad za ztížení společenského uplatnění zcela novou metodu, které byla 

předlohou Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.
129

 Stupeň 

závažnosti trvalého zdravotního postižení je pojímán jako procentní vyjádření ztráty 

životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále 0 až 100% pro jednotlivé položky 

v devíti oblastech lidského života. Těmito oblastmi jsou: a) učení se aplikace znalostí, 

b) všeobecné úkoly a požadavky, c) komunikace, d) pohyblivost, e) péče o sebe, f) život 

v domácnosti, g) mezilidská jednání a vztahy, h) hlavní oblasti života, a konečně i) život 

komunitní, sociální a občanský. Stupňů závažnosti zná Metodika Nejvyššího soudu pět 
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a znamenají, že pro poškozeného daná aktivita neznamená žádnou obtíž (stupeň 0), 

případně znamená lehkou (stupeň 1), středně těžkou (stupeň 2), těžkou (stupeň 3) anebo 

úplnou (stupeň 4) obtíž. Váženým průměrem jednotlivých oblastí se dospěje 

k výslednému procentnímu omezení poškozeného. Tato metoda z logiky vyžaduje, aby 

byla stanovena maximální, tzn. stoprocentní, částka, která bude představovat situaci, 

kdy je poškozený vyřazen ze všech společenských aktivit. Nejvyšší soud se přiklání 

k výši kolem 10 mil. Kč, což představuje přibližně čtyři sta násobek průměrné hrubé 

nominální měsíční mzdy. Vychází přitom z dřívější zkušenosti v rámci rozhodovací 

praxe. 

 Další nemajetkové újmy 4.2.5.3.

OZ žádné vodítko k vymezení toho, co lze rozumět pod další nemajetkovou újmou, 

nenabízí, což znamená, že vymezení může činit jisté potíže. Jasno do problému částečně 

vnáší ustanovení § 2956 věta za středníkem, které stanoví, že jako nemajetkovou újmu 

odčiní škůdce i způsobené duševní útrapy. Problém představuje fakt, že jak bolestné, tak 

náhrada za ztížení společenského uplatnění v sobě alespoň v základních rysech zahrnují 

i odškodnění za duševní útrapy. Významnou úlohu při určování psychické bolesti bude 

bezpochyby mít znalec v oboru neurologie a psychiatrie, neboť zjištění psychické 

bolesti bude úkolem kvalitativně ještě obtížnějším, než je určeni fyzické bolesti. 

Zohlednit bude muset znalec závažnost ublížení na zdraví, tedy psychické dopady, jaké 

může mít průběh léčení, náročnost a doba léčení a podobě. Vedle toho budou existovat i 

další objektivizující faktory, jako například doba, po kterou musel poškozený čekat na 

pomoc apod. Vše zmíněné se nicméně bude poměřovat vzhledem k „člověku s běžným, 

obvyklým emocionálním způsobem prožívání různých životních situací – to jak by 

situaci vnímal v postavení poškozeného.“
130

 Mezi typické příklady jiné nemajetkové 

újmy tak patrně lze zařadit úzkost v době léčení, starost o budoucnost, deprese během 

léčby, šok ze zranění, odloučení od rodiny či újmu vzniklou v důsledku dlouhotrvající 

hospitalizace. 
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 Příčinná souvislost mezi protiprávním činem a újmou 4.3.

Třetím předpokladem pro vznik povinnosti k náhradě způsobené újmy je příčinná 

souvislost mezi protiprávní činem a vzniklou újmou, což je jinými slovy třeba chápat 

jako poměr příčiny (tj. protiprávního činu) a následku (tj. vzniklé újmy). Lze 

podotknout, že ani OZ, ačkoli by to bylo vhodné, neobsahuje ustanovení, které by se o 

deskripci příčinné souvislosti pokoušelo. Nadále tak bude toto břemeno na judikatuře a 

právní teorii.
131

 Teorie zabývající se příčinnou souvislostí jsou dvě základní, a to je 

teorie přirozené příčinné souvislosti, nazývaná také teorie ekvivalence podmínek 

(conditio sine qua non) a teorie adekvátnosti. 

Teorie přirozené příčinné souvislosti vyjadřuje, že kauzalita je dána tehdy, pokud 

by ke vzniku újmy bez této příčiny nedošlo. Jinými slovy, pokud by újma bez jednání 

škůdce nebo škodné události nenastala, bude dán základní předpoklad pro vznik 

povinnosti k náhradě takové újmy.
132

 Tuto teorii zastává i Ústavní soud, když ve svém 

nálezu
133

 konstatoval, že „východiskem zjištění právně relevantní příčinné souvislosti je 

tedy zásadně prokázání příčinné souvislosti v přísně přírodovědném smyslu. Abychom 

mohli hovořit o takovém kausálním vztahu mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby 

skutečnost, která má být příčinou, byla nutnou podmínkou ("condicio sine qua non") 

toho, že se následek uskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v 

daném čase a v daném místě. Pro výsledek je příčinnou taková událost, kterou si nelze 

odmyslet, aniž by nutně odpadl i sám výsledek (škoda).“ 

Druhou, nutno podotknout, že převažující teorií, je teorie adekvátnosti. Ta vychází 

z pojetí, že příčinná souvislost je dána, „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.“
134

 Teorie adekvátnosti je na rozdíl od teorie podmínky kategorií právní, hovoří 

se tedy o tzv. právní kauzalitě, neboť jsou v rámci soudního řízení hodnoceny pouze 

právně relevantní příčiny, přičemž pouze soudce hodnotí jejich adekvátnost. Oproti 
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tomu teorie podmínky je spíše otázkou skutkovou, neboť kauzalita se zjišťuje až 

v souvislosti s konkrétními skutkovými zjištěními soudu. 

Přestože nebyla zmíněna v úvodu kapitoly jako teorie základní, vhodné bude uvést 

jako doplňkovou také teorii ochranného účelu normy.
135

 Teorie vychází z toho, že 

příčinnost bude dána a tedy škůdce bude povinen nahradit újmu tehdy, pokud poruší 

zájem, který je chráněn ochrannou normou. Odborná literatura k tomu uvádí, že „i když 

lze vyjít z obecného pravidla, že účelem ochranné normy zpravidla není zabránit těm 

újmám, které leží mimo všechny životní zkušenosti, můžeme v praxi nalézt případy, 

v nichž ochranný účel normy zahrnuje i neadekvátní následek, neboť vycházíme z toho, 

že zákonodárce stanovil určité pravidlo, aby zabránil určitým újmám. Škůdce se 

například nemůže odvolávat na to, že újma vznikla nebo dosáhla zvláštního rozsahu 

z důvodu určité predispozice poškozeného (tělesná anomálie, zvýšená náchylnost ke 

zranění), neboť účelem (nejen) § 2910 je mj. poskytnout co nejvyšší možnou ochranu 

zdraví člověka.“
136

  

Lze uzavřít, že i v případech, kdy ke způsobené újmě (například na zdraví) povede 

zčásti i predispozice poškozeného, bude škůdce přesto povinen odčinit újmu, přičemž se 

škůdce nemůže hájit tím, že se jedná o nepředvídatelný a málo pravděpodobný 

následek, neboť aplikace teorie ochranného účelu normy rozšiřuje příčinnou souvislost 

rovněž na následek, který je neadekvátní.  

V praxi často vznikajícím problémem bude to, že mohou nastat situace, kdy příčin 

vedoucích ke vzniku následku bude více. Základ pro vyřešení otázky případné 

povinnosti k náhradě újmy, pokud je tato způsobena více příčinami, představuje 

ustanovení § 2915 OZ. Základní premisou lze ustanovit, že je bezpochyby nepřípustné, 

aby újmu nesl sám poškozený z důvodu, že nelze spolehlivě určit příčinu, resp. o žádné 

z možných příčin nelze říci, že by bez ní újma nevznikla. Hovoří se v této souvislosti o 

tzv. konkurující kauzalitě, kdy „nezávisle na sobě, ale společně, působí více podmínek, 

z nichž by každá sama o sobě vedla ke vzniku újmy, přičemž ta by vznikla ve stejný 

okamžik.“
137

 V rámci citovaného ustavení lze spatřovat celkem 4 druhy příčinnosti, 
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které právní teorie pojmenovává jako příčinnost kumulativní, alternativní, potenciální a 

minimální. 

V případech, kdy by každá ze dvou událostí individuálně vedla ke vzniku újmy ve 

smyslu conditio sine qua non (za předpokladu, že by nenastala druhá událost), hovoří se 

o příčinnosti kumulativní. Důsledkem je solidární odpovědnost každého ze škůdců.
138

 

Nastat dále může i situace, kdy jedná více škůdců, přičemž jedno z těchto jednání 

představuje plnohodnotný důvod pro závěr o vyvození povinnosti k náhradě újmy, není 

ovšem patrné, které z nich. Tímto způsobem je vymezena tzv. alternativní příčinnost, 

v rámci které bude možné učinit závěr, že protiprávně jednající škůdci budou rovněž 

povinni k náhradě solidárně, neboť by se jednalo o zcela zjevnou nespravedlnost, když 

bezesporu nelze přičítat k tíži poškozeného, že nelze s dostatečnou jistotou určit, čí 

jednání vedlo ke konkrétnímu následku.  

Třetím typem příčinnosti je tzv. potenciální, kdy jednání prvního škůdce způsobilo 

újmu poškozenému, načež následovalo jednání druhého škůdce, které sice samo osobě 

bylo nebezpečné, a samo o sobě by způsobilo škodu, v potaz ovšem bude vzato pouze 

za předpokladu, že by vedlo k horšímu následku nebo k následkům jiným. Jako typický 

příklad poslouží dopravní nehoda škůdce a poškozeného, po níž do automobilu 

poškozeného narazí další automobil.
139

 

Posledním typem je pak příčinnost minimální, za kterou nauka považuje případy, 

kdy více škůdců, byť s jejich minimálním přičiněním, společně způsobilo újmu. 

Příkladem lze uvést újmy vzniklé v důsledku stávek, demonstrací apod. Také u 

příčinnosti minimální se dovozuje solidární odpovědnost škůdců ve smyslu ustanovení 

§ 2915 OZ.
140

 

Otázka kauzálního nexu jako nezbytného předpokladu vzniku odpovědnosti je 

otázkou potřebných skutkových zjištění, jejichž posouzení také větší problémy v praxi 

nečiní, snad s výhradou někdy uplatňovaných námitek, že příčinou vzniku sportovního 

úrazu nebylo jednání sportovce projevující se konkrétním „zákrokem“, ale např. 

nedostatečně doléčeným zranění. Pak lze postupovat ve smyslu ustanovení § 2918 OZ, 
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které stanoví, že „vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se 

přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se 

však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným 

způsobem, škoda se nedělí.“ V takových případech se pak praxe opírá zpravidla o 

skutková zjištění založená znaleckým posouzením. 

 Zavinění 4.4.

Na rozdíl od již zmíněných předpokladů pro vznik povinnost k náhradě újmy, tj. 

protiprávní čin, existence újmy a příčinná souvislost mezi činem a újmou, zavinění není 

vždy obligatorním předpokladem. Výše bylo zmíněno rozdělení na objektivní a 

subjektivní odpovědnost a právě v závislosti na tom, o kterou z nich se v daném 

konkrétním případě jedná, lze vyvodit závěr o tom, zda zavinění pro vznik povinnost 

nahradit újmu bude nebo nebude jako čtvrtý předpoklad vyžadováno. Obecně lze uvést, 

že bude-li se jednat o protiprávní čin v důsledku porušení dobrých mravů nebo porušení 

zákona, půjde o odpovědnost subjektivní, tedy zavinění bude vyžadováno, na druhé 

straně bude-li se jednat o porušení smluvní povinnosti, hovoří se o odpovědnosti 

objektivní, tedy o odpovědnosti bez ohledu na zavinění. Vedle toho ovšem škůdce bude 

povinen nahradit škodu bez ohledu na dvé zavinění i v případech stanovených zvlášť 

zákonem.
141

  

Ačkoli pojem zavinění není v OZ zakotven, s jeho vymezením nepanují nejasnosti. 

Zaviněním se rozumí psychický vnitřní vztah škůdce k vlastnímu protiprávnímu činu a 

k jeho následku, tj. újmě, přičemž v sobě zahrnuje dvě složky, a to rozumovou a volní. 

„Prvek rozumu (intelektuální složka) spočívá ve vědomosti určitých skutečností; 

zahrnuje jak vnímání pomocí smyslových orgánů, tak i představy, k nimž škůdce došel 

svým úsudkem na základě znalostí a zkušeností (schopnost subjektivní předvídatelnosti). 

Prvek vůle vyjadřuje chtění nebo smíření se s určitou skutečností. Nechce-li škůdce, aby 

došlo k rozhodné skutečnosti, ani s tím není smířen, není tu žádný volní vztah.“
142

 

V závislosti na tom, zda jsou zastoupeny obě složky, se rozlišuje zavinění ve formě 

úmyslu a zavinění nedbalostní. Zatímco tedy u úmyslu jsou zastoupeny oba prvky, jak 

vědění, tak vůle, u nedbalostního jednání prvek vůle chybí. V souladu s převzatou 
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koncepcí z trestního práva se pak dále rozlišuje úmysl na přímý (dolus directus) a 

nepřímý (dolus eventualis), nedbalost na vědomou (culpa lata) a nevědomou (culpa 

levis). 

Nedbalostně jedná ten, kdo každé své povinnosti nevěnuje náležitou pozornost a 

nejedná s opatrností, jinými slovy jedná, aniž by dával pozor, jaké následky může jeho 

jednání mít.
143

 Jde-li o nevědomu nedbalost, pak škůdce, který tímto způsobem jedná, 

neví, že svým jednáním může vyvolat škodlivý následek, ačkoli vzhledem k okolnostem 

a ke svým poměrům vědět měl a mohl. Při nevědomé nedbalosti je tak škůdci vytýkán 

nedostatek v jeho znalostech, které vzhledem k okolnostem (například jeho povolání či 

funkce) měl mít. Na druhé straně vědomé nedbalosti se dopustí škůdce, pokud ví, že 

svým jednáním může způsobit újmu, bez přiměřených důvodů však spoléhá na to, že 

újma nevznikne. Přiměřeným důvodem se rozumí takový důvod, který jako přiměřený 

vnímá průměrný člověk, který by se ocitl v podobné situaci.
144

 Za příklad vědomé 

nedbalosti lze z oblasti sportu uvést situaci, kdy se sportovec z důvodu horšího terénu 

vybaví obuví, která je opatřena delšími hroty, než je povoleno. Zřejmě bude vědět, že 

s nimi může někomu způsobit újmu na zdraví, bez přiměřených důvodů ovšem spoléhá, 

že k tomu nedojde (může se jednat o přátelské utkání a škůdce předpokládá, že nasazení 

nebude tak vysoké, aby docházelo k častým soubojům, při kterých by se riziko újmy 

zvyšovalo). 

K nedbalostnímu jednání se postavil také Nejvyšší soud v jednom z vůbec prvních 

rozhodnutí týkajících se sportu - rozhodnutí ze dne 26. 1. 1954, sp. zn. Cz 486/53, když 

formuluje, že „kdyby se hráčům ukládalo, aby se opatrně a pomalu pohybovali okolo 

jedinců, o nichž snad rozhodčí ví, že porušují pravidla hry, ztratila by kopaná z velké 

části svůj smysl.“ K samotné nedbalosti pak Nejvyšší soud uvedl, že „rychlý pohyb při 

této hře není sám o sobě nedbalostí, nýbrž požadavkem a užitečným prvkem tohoto 

sportu. O nedbalosti by bylo možno mluvit jen tehdy, kdyby se hráč pohyboval 

nepřiměřeně rychle tam, kde mu hrozí nebezpečí nevyplývající z povahy hry. Nelze 

pokládat za nedbalost, když hráč nepředpokládá, že spoluhráč (míněno protihráč) 
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úmyslně poruší pravidla hry. Bylo by ovšem nedbalostí, kdyby hráč viděl, že spoluhráč 

(opět protihráč) mu nohu nastavil, a přesto na ni prudce naběhl.“ 

K tomu je vhodné doplnit, že OZ na několika místech (srov. ustanovení § 2898 

nebo § 2971 OZ) užívá pojem hrubá nedbalost, kterou se rozumí vyšší stupeň 

nedbalosti, a to jak vědomé nebo nevědomé. Jedná-li škůdce hrubě nedbale, pak tak činí 

s lehkomyslností, případně se zřejmou bezohledností vůči chráněným zájmům. 

Za úmyslné se označuje jednání, které v sobě zahrnuje jak složku rozumovou, tak 

složku volní (viz výše). Při nepřímém úmyslu škůdce ví, že svým jednáním může 

způsobit újmu a pro případ, že tato skutečně nastane, je s ní srozuměn. „Primárním 

cílem jednání není způsobení újmy, ale škůdci je jasné, že sledovaného cíle nedosáhne 

jinak než tím, že zřejmě (ne nutně) dojde i k dalšímu následku – k újmě; jeho vůle 

zahrnuje tuto újmu jen nepřímo.“
145

  

S úmyslem přímým pak jedná škůdce, který ví, že svým jednáním může způsobit 

újmu, a chce ji také způsobit. Újma je tak v případě úmyslu přímého účelem nebo 

nutným následkem jednání škůdce. S úmyslem přímým může jednat hráč fotbalu, který 

s vědomím toho, že se mezi jeho družstvem a soupeřem odehrají celkem dvě utkání, 

jejichž výsledek se sčítá, zfauluje v prvním utkání s úmyslem zranit nejlepšího hráče 

druhého týmu tak, aby tento hráč nemohl do druhého utkání nastoupit. Zda bylo jednáno 

s úmyslem přímým či nikoli, může mít význam například z hlediska promlčecí lhůty, 

která se v takovém případě prodlužuje,
146

 či zákazu náhrady újmy ve smyslu ustanovení 

§ 2953 OZ. 

Závěrem pojednání o zavinění jako jednoho z předpokladů pro vznik povinnosti 

k náhradě újmy je vhodné uvést, že OZ pro porušení zákonné povinnosti
147

 zakotvuje 

tzv. domněnku nedbalosti vyjádřenou v ustanovení § 2911 OZ a dále také v rámci 

ustanovení § 2912, tedy v případech, kdy dá škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost 

nebo pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo 

pečlivosti zapotřebí. V takových případech je nedbalost škůdce presumována.  

Zásadní dopad bude mít tato teze v rámci procesního postupu účastníků řízení, když 

bude na škůdci, aby prokázal, že v daném případě nejednal nedbale. Naopak břemeno 
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tvrzení  a břemeno důkazní bude tížit poškozeného v tom směru, aby v rámci soudního 

řízení prokázal, že ze strany škůdce došlo k jednání a že toto jednání lze kvalifikovat 

jako protiprávní. Základem pro vyvracení domněnky nedbalosti je objektivní standard 

chování. Tento standard, tj. pečlivost a dovednost, bude ve všech případech posuzován 

z hlediska jednání průměrné osoby.
148
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5. Závěr 

V úvodu diplomové práce byla za její hlavní cíl označena analýza možného vzniku 

povinnosti k náhradě újmy v oblasti sportu podle aktuálně platné a účinné právní 

úpravy. Vzhledem k tomu, že v rámci rekodifikace soukromého práva došlo k 

odstranění dvojkolejnosti právní úpravy občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, 

a v reáliích českého právního prostředí neexistuje ani speciální předpis upravující 

náhrady újmy (na zdraví ani jiné újmy) v oblasti sportu, bylo nutné striktně vycházet z 

úpravy povinnosti nahradit újmu obsažené v OZ. 

Aby mohla povinnost nahradit újmu jinému vzniknout, musí být naplněny všechny 

předpoklady, které zákon vyžaduje jako obligatorní. V diplomové práci byly postupně 

zmíněny všechny tyto předpoklady, počínaje protiprávním činem, přes existenci újmy, 

příčinnou souvislost mezi nimi, a v některých případech subjektivní odpovědnosti také 

zavinění. Na samotném výčtu předpokladů pro vnik povinnosti nahradit újmu sice 

rekodifikace soukromého práva ničeho nezměnila, v některých dílčích věcech ovšem ke 

změnám došlo. 

Co se týká protiprávního činu, coby prvního předpokladu, patrně za jednu z 

nejvýznamnějších změn lze označit důsledné odlišení tzv. smluvní a mimosmluvní 

odpovědnosti. Pro sport a pro závěr o vzniku případné újmy na zdraví bude nepochybně 

významné, zda byla porušena povinnost stanovená zákonem ve smyslu ustanovení § 

2910 OZ. V souladu s dřívější doktrínou bude zřejmě platit i nadále, že svoji zákonnou 

povinnost poruší ten, kdo nedostojí své povinnosti počínat si při svém konání tak, aby 

nedošlo k nedůvodné újmě na životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, pokud tak 

vyžadovaly okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, tedy ten, kdo poruší 

obecnou prevenční povinnost ve smyslu ustanovení § 2900 OZ. Obecnou prevenční 

povinnost přitom poruší sportovec, který v rámci sportovního zápolení jednal v rozporu 

se sportovními pravidly. Pakliže jsou naplněny předpoklady tohoto pomyslného 

logického řetězce, pak lze učinit závěr, že škůdce se dopustil protiprávního činu. 

Druhou velice zásadní změnou, kterou je rozhodně nutné vést v patrnosti, je zrušení 

tzv. odškodňovací vyhlášky č. 440/2001 Sb., podle které se stanovovala výše 

přiměřeného zadostiučinění v případech újmy na zdraví. Velice promptní reakci 

předvedl Nejvyšší soud, jenž ve spolupráci s dalšími subjekty vytvořil Metodiku 

Nejvyššího soudu, která se má stát vodítkem pro soudy při stanovování výše bolestného 
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či náhrady za ztížení společenského uplatnění, v souhrnu přiměřeného zadostiučinění, 

obdobně jako jím byla zmíněná vyhláška. Ocenit lze především změnu v koncepci 

vyměřování náhrady za ztížení společenského uplatnění, která by prostřednictvím 

vyhodnocování stupňů znemožnění přesně stanovených kategorií lidských činností, 

mohla znamenat spravedlivý způsob, jak bude výše náhrady určena. Veskrze jako 

pozitivní lze vnímat i institut tzv. „dalších nemajetkových újem,“ jejichž případné 

odškodňování by mělo vést k tomu, že poškozenému bude nahrazeno opravdu všechno 

utrpení, které bylo s újmou na zdraví spojené a které nebylo možné zahrnout pod bolest 

poškozeného nebo pod jeho ztížení společenského uplatnění. 

Poznámku je nutné věnovat také poslednímu předpokladu pro vznik povinnosti k 

náhradě újmy, který představuje zavinění, tedy znak nikoli vždy obligatorní. 

Obligatorním předpokladem ovšem bezpochyby bude v oblasti újmy na zdraví. Ze 

samotné povahy újmy na zdraví totiž plyne, že porušením tohoto chráněného zájmu 

dochází ve smyslu ustanovení § 2910 OZ k porušení zákona. V takových případech se 

uplatní tzv. domněnka nedbalosti, která má význam především v rámci civilního řízení, 

neboť přenáší břemeno tvrzení a břemeno důkazní na škůdce – ten musí prokázat, že 

nedbale nejednal. 

Vše zmíněné zřetelně vypovídá o tom, že právní prostředky pro nárokování náhrady 

v případech ublížení na zdraví ve sportu náš právní řád zná. Otázkou zůstává, zda 

rekodifikace soukromého práva vybídne sportovce k větší aktivitě na poli tohoto 

mimosportovního zápolení, neboť v dosavadní praxi žaloby na náhradu újmy za 

ublížení zdraví příliš častým nástrojem nebyly. 
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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. 
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Abstract 

The purpose of thesis is to independently describe and analyze various assumptions 

upon which arises the liability to damages according to regulation in OZ. The emphasis 

is being placed particularly on damage to health and associated claims, i.e. 

compensation for pain and social impairment. A substantial part is devoted to the 

method and amount of compensation, particularly with regard to the adoption of a new 

concept, which is to be indemnified loss in full accordance to the principles of decency, 

if case it cannot be determined otherwise. In addition, it was necessary to deal with 

other a non-pecuniary injuries which includes injuries caused by mental distress. 

The thesis is, besides introduction and conclusion (the first and fifth chapter), 

composed of three main chapters. 

The second chapter is devoted to the relationship between two seemingly 

independently existing phenomena of recent time, and those are law and sport. First, it 

defines the concept of sport through its characteristics, which is followed by the actual 

relationship between law and sport. Further, the thesis describes a problematic existence 

of the branch of Sports law. 

The third chapter reports on the institute of legal liability under the laws of the 

Czech Republic, first in general, then specifying the liability arising from private law, to 

be precise liability under the Civil Code. In addition, in one of the subsections, there are 

discussed the main features of the legislation effective before January 1st, 2014. 

Fourth and most extensive chapter analyzes the above-mentioned assumptions upon 

which arises the liability to damages in accordance with the relevant provisions of the 

Civil Code. In details, the paper discusses the wrongful act, injury, causal link between 

the act and the damage and also fault. 

A pivotal role in the chapter dealing with the assumptions upon which arises the 

liability to damages takes logically (and in accordance with the objectives of the thesis) 

description of the injury. This particularly includes treatise on the ways and extent of 

compensation, determining the total amount of compensation as well as individual 

claims in cases of bodily harm, all with regard to the findings of the previous chapters. 

Within individual claims in cases of caused  bodily harm (compensation for pain and for 

the social impairment) the thesis analyze Methodology of the Supreme Court, which can 
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be considered as an application guide for the general courts to determine the amount of 

above mentioned claims. 
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