
Abstrakt 
 

Téma mé diplomové práce je prevence škod. Diplomová práce úvodem rozebírá 

problematiku prevence škod obecně, hlavní principy a historii prevence škod v občanském 

právu. Dále navazuje na porovnání této problematiky v Občanském zákoníku 40/1964 Sb. a 

Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Největší část mé práce je následně věnována prevenci škod 

v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. 

 

Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována úvodu do problematiky prevence 

škod. Zabývá se teoretickým vymezením pojmů, vybranými zásadami prevence škod 

(pocházejícím již z římského práva) a nastíněním historického vývoje tohoto institutu 

v občanskoprávních kodexech na území České a Československé republiky. Druhá část 

rozebírá prevenci škod v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Tato část obsahuje šest kapitol, 

které jsou vytvořeny dle posloupnosti jednotlivých ustanovení v Občanském zákoníku 89/2012 

Sb.  

 

První kapitola se věnuje obecnému úvodu, druhá kapitola historickému vývoji prevence 

škod. Druhá část diplomové práce je pak věnována především ustanovení o obecné prevenční 

povinnosti, nejprve v porovnání s předchozí úpravou Občanského zákoníku 40/1964 Sb. a 

následně rozborem teoretických problémů, které toto ustanovení provází. Následující kapitola 

je věnována odvracení škod, přičemž nejvýznamnějším ustanovením této části je zřejmě 

povinnost zakročit na ochranu jiného dle § 2901. Další kapitola je věnována novému institutu 

náhody a jeho působení v soudní praxi. Předposlední kapitola se věnuje zproštění odpovědnosti 

za škodu, tedy ustanovení o nutné obraně, krajní nouzi a omluvitelném vzrušení mysli. Celou 

práci uzavírá náhrada účelně vynaložených nákladů, která je posledním ustanovením týkající 

se prevence škod i v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Závěrem jsem zhodnotila 

nejvýznamnější otázky jednotlivých kapitol a přínos úpravy prevence škod pro současné 

občanské právo. 

 

 S ohledem na požadovaný rozsah diplomové práce nebylo možné danou problematiku 

zpracovat komplexně, cílem této práce je tedy systematicky rozebrat pouze některé otázky 

institutu prevence škod a to především aktuální otázky týkající se působení prevence škod 

v rámci úpravy Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 


