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Úvod 

 

Úprava prevence škod je důležitou, zajímavou a perspektivní oblastí občanského 

práva, jež se neustále rozvíjí a která zaznamenala další podstatné změny s účinností 

zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „OZ 2012“ či „Občanský zákoník 

89/2012 Sb.“). Záměrem mé práce je především metodou popisnou, explanační 

a komparativní přiblížit úpravu prevence škod v současném občanském právu, poukázat 

na rozmanitost problematiky, kterou zahrnuje, a unikátnost fungování tohoto institutu ve 

vztahu k jiným úpravám vzniku odpovědnosti za škodu v občanském právu. 

 

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

prevence škod, obsahuje dvě kapitoly, přičemž první se zabývá teoretickým vymezením 

pojmů, vybraným zásadám prevence škod a nastíněním historického vývoje tohoto 

institutu. Druhá část rozebírá prevenci škod v OZ 2012, obsahuje šest kapitol, které jsou 

vytvořeny dle posloupnosti jednotlivých ustanovení v OZ 2012. 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 OZ 2012. Z tohoto důvodu je druhá část mé práce daleko rozsáhlejší než část 

úvodní. 

 

Kapitola s názvem Obecně o prevenci škod popisuje pojem prevence, rozvádí jeho 

teoretické dělení a dále definuje pojem škod pro účely této práce. Vymezení obou pojmů 

je nastíněno v historickém vývoji, zmiňuji zde přesah jejich významu přes právní normy 

i jejich vnímání v nejužším výkladu občanského práva. Na závěr kapitoly jsou uvedeny 

vybrané římskoprávní principy, které vzniku prevence škod předcházely, nebo které s ní 

bezprostředně souvisí a které budou tuto práci provázet i v dalších kapitolách. 

 

Další kapitola úvodní části se věnuje historickému vývoji prevence škod 

v československém a českém právu. Shrnuje některé aspekty vnímání prevence škod 

občanskoprávními kodexy od rakousko-uherského Obecného zákoníku občanského po 

současný OZ 2012. V této kapitole se snažím i o uvedení historického a politického 

kontextu, ve kterém jednotlivé kodexy tohoto časového úseku vznikaly, a který je 
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nezbytný pro výklad jejich norem i pro obecné chápání změn v textaci jednotlivých 

ustanovení. Každá podkapitola je doprovázena informací o obsahu a vnímání institutu 

prevence škod v jednotlivých zákonících. 

 

Druhá část mé práce, zaměřená na OZ 2012, věnuje hned první dvě kapitoly 

obecné prevenční povinnosti, tedy ustanovení § 2900 OZ 2012. V první kapitole 

porovnávám obecnou prevenční povinnost s její předchozí úpravou v Občanském 

zákoníku 40/1964 Sb. (dále jen „OZ 1964“ či „Občanský zákoník 40/1964 Sb.“), a to jak 

v teoretických otázkách, které vyvolala změna textace tohoto ustanovení v nové úpravě, 

tak i v otázce dopadu těchto změn na soudní praxi. Druhá kapitola o obecné prevenční 

povinnosti rozebírá její vliv po účinnosti OZ 2012, a to jak v teoretických otázkách, tak 

v soudní praxi. Soudní praxe není od účinnosti OZ 2012 rozsáhlá, ovšem značně se rozvíjí 

pole teoretických otázek, které se k obecné prevenční povinnosti pojí. Na závěr kapitoly 

rozebírám otázku zásahu smluvních ujednání do zákonné prevenční povinnosti. 

 

Kapitola s názvem Odvracení škod zahrnuje tři ustanovení OZ 2012, a to 

povinnost zakročit na ochranu jiného, oznamovací povinnost a vhodná a přiměřená 

opatření k odvrácení hrozící újmy. V úvodu kapitoly jsou popsány jednotlivé změny 

v konkrétních ustanoveních po nové úpravě OZ 2012. Dále jsou každému ustanovení 

věnovány dvě podkapitoly, přičemž jedna vždy obsahuje rozbor daného ustanovení 

v soudní praxi (včetně předchozí úpravy v OZ 1964) a druhá fungování jednotlivých 

ustanovení po účinnosti OZ 2012.  

 

Samostatná kapitola je věnována i ustanovení o náhodě, které se v OZ 2012 

objevuje nově a které bude mít bezpochyby vliv na posuzování odpovědnosti za škodu. 

I v této kapitole je věnována podkapitola rozboru působení tohoto institutu na soudní 

praxi. 

 

Dva významné instituty týkající se prevence škod zakotvuje kapitola s názvem 

Zproštění odpovědnosti za škodu, a to institut nutné obrany a institut krajní nouze. U obou 

institutů se zaměřuji na výčet podmínek, za kterých je možné zproštění odpovědnosti za 

škodu aplikovat, a na vysvětlení vybraných podmínek na konkrétních případech. Dále je 

každému institutu věnována podkapitola shrnující soudní praxi v občanském právu 

a uvádějící příklady podpůrné judikatury z práva trestního. Do kapitoly o zproštění 
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odpovědnosti za škodu bylo nezbytné podřadit i ustanovení o omluvitelném vzrušení 

mysli, které připouští aplikaci nutné obrany či krajní nouze i při objektivním nesplnění 

podmínek. Podkapitola o omluvitelném vzrušení mysli dále obsahuje porovnání 

s institutem omluvitelného hnutí mysli v trestním právu, jelikož by se tyto instituty mohly 

jevit obdobnými. 

 

Celou práci uzavírá kapitola o náhradě účelně vynaložených nákladů, které je 

i v OZ 2012 posledním ustanovením v rámci úpravy věnované prevenci škod. V této 

kapitole je obdobně jako v kapitolách předchozích uvedena podkapitola věnující se 

použitelnosti tohoto institutu v praxi. 

 

V závěru práce shrnuji jednotlivé okruhy problémů, kterým se má práce věnovala, 

a vyzdvihuji zásadní otázky, jež s danou problematikou souvisely.  

 

Ve své práci vycházím z právního stavu k 1. 4. 2017. 
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1. ČÁST 
 

V první části této práce se zaměřuji na úvod do problematiky prevence škod. 

Popisuji, co je možné pod pojem prevence a pod pojem škoda podřadit, jak můžeme tyto 

dva pojmy dělit a co znamenají v občanském právu. Vybírám římskoprávní principy 

s prevencí škod spojené, a to především ty, které se promítají do prevence škod 

v současné úpravě. Další kapitola popisuje historický náhled na vývoj českého 

a československého občanského práva, především právě ve vztahu k prevenci škod. 

 

 

1. Obecně o prevenci škod 

 

Tato kapitola je věnována úvodu do prevence škod, neboli obecnému pojetí pojmu 

prevence a jeho teoretickému dělení, dále pojmu škody z teoretického pohledu 

občanského práva. Oba pojmy se snažím nastínit v co nejširším pojetí a následně vymezit 

jejich použití v této práci. Na závěr kapitoly uvádím výchozí principy prevence škod. 

 

1.1. Pojem prevence 
 

Původ samotného slova prevence je v latinském praevenire1, neboli předcházení. 

Obecně bývá chápáno jako předcházení škodlivým událostem a negativním jevům 

a uplatňuje se jako obecná zásada i mimo právní řád. Předcházet škodlivým událostem je 

žádoucí nejen v teoretické rovině, ovšem v této práci se dále budu zabývat téměř výlučně 

tzv. prevencí v právu, tedy určitou regulací společnosti právními normami. 

 

Prevence v občanském právu je sama o sobě relativně novým institutem2 

v různých formách ji však můžeme nacházet již v římskoprávních zásadách,3 ale 

například i v křesťanském desateru. Celý pohled na tuto problematiku je pak regulován 

snahou o vymezení pojmu prevence. Teorie rozlišuje nesčetně těchto dělení, 

v následujících odstavcích jsou nejfrekventovanější z nich rozvedena. 

 

                                                 
1 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK, ed. Prevention in law. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 9. 
2 viz zakotvení obecné prevenční povinnosti v Občanském zákoníku 141/1950 Sb. 
3 viz 1.4. 
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1.2. Teoretické dělení prevence 
 

Prevenci škod je dle teoretického pojetí možné dělit z hlediska časového na 

prevenci ex ante a ex post, z hlediska přístupu k dosažení výsledku na prevenci pozitivní 

a negativní, dále rozlišujeme prevenci primární a sekundární dle toho, kdy působí na 

jedince. Dalším teoretickým rozlišením prevence může být i dělení z hlediska jejího 

uplatnění na prevenci generální a speciální. 

 

1.2.1. Prevence ex ante a ex post 
 

Z hlediska časového dělí teorie prevenci na ex ante a ex post, tedy zda je prevence 

prováděna již před započetím porušujícího jednání se snahou zabránit jeho vzniku, anebo 

až po vzniku tohoto jednání se snahou zabránit jeho škodlivým následkům.4 Funkci 

ex ante tak například v rámci OZ 2012 plní obecná prevenční povinnost dle § 2900 

a funkci prevence ex post ustanovení o odvracení škod § 2901-2903. 

 

1.2.2. Prevence pozitivní a negativní 
 

Dalším dělením prevence z teoretického hlediska je dle přístupu k dosažení 

výsledku na prevenci pozitivní a negativní, tedy zda se prevence svého cíle snaží 

dosáhnout pozitivním motivováním daných subjektů, nebo porušení prevenčního chování 

podmiňuje sankcí5. Pozitivní prevenci můžeme spatřovat v některých morálních 

a náboženských normách, které poskytují jakousi nadstavbu nad věci zakázané příslibem 

odměny za větší snahu jednotlivce (například vzorným chováním dle morálních norem se 

z jedinců stává vzor pro ostatní, mají společenské uznání, časté modlitby s konkrétním 

přáním přislibují jeho uskutečnění). Jak již však praxe dokázala, není možné dosahovat 

jakéhokoliv působení na společnost pouze pozitivním motivováním, a tak se v platném 

právu uplatňuje prevence negativní, která porušení preventivního chování podmiňuje 

sankcí. V občanském právu se tato negativní prevence projevuje konkrétně vznikem 

povinnosti nahradit způsobenou škodu. 

 

                                                 
4 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK, ed. Prevention in law. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 15 
5 tamtéž 
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1.2.3 Prevence primární a sekundární 
 

Je možné dále rozlišovat prevenci primární a sekundární, kdy je primární prevence 

chápána jako obecné působení na jedince prostřednictvím obecných principů a morálních 

norem a prevence sekundární je pak souhrnem všech právních norem v právním řádu. Pro 

sekundární prevenci je důležitý motivační účinek právní normy na lidské chování.6 

K tomuto motivování dochází vyvozováním sankcí za porušení prevenční povinnosti. 

 

1.2.4. Generální a speciální prevence 
 

Generální prevence je z teoretického hlediska vnímána jako obecné působení 

prevence na všechny potenciální porušitele norem, oproti tomu speciální prevence má 

působit preventivním účinkem na konkrétního porušitele aplikací konkrétní sankce.7 

Generální prevenci lze tedy chápat jako právní vědomí společnosti, oproti tomu speciální 

prevencí je subjektivní vnímaní konkrétní sankce jednotlivcem. 

 

1.3. Pojem škoda 
 

Škodu je stejně jako prevenci možné chápat ve velmi abstraktním smyslu. 

V obecném vymezení může být škoda jakoukoliv újmou, úbytkem, či znehodnocením, 

které vznikají na věcech, zvířatech, psychické či fyzické stránce člověka. Z právního 

pojetí je pak vymezení škody velmi zajímavé, formující se s časem a především 

reflektující vývoj hodnot tak, jak je společnost v danou chvíli vnímá. 

 

OZ 1964 vnímá škodu v materiálním smyslu8, ovšem vedle hmotné škody v něm 

existuje i institut škody na zdraví, který zavádí odškodnění bolesti poškozeného, ztížení 

jeho společenského uplatnění a odškodnění pozůstalých, tedy náhradu nemajetkové 

škody v penězích. 

 

Myšlenku, že škoda není pouze újma v materiálním slova smyslu, rozvádí OZ 

2012, který navrhuje „rozejít se zcela s pojetím institutu náhrady škody v duchu 

                                                 
6 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK, ed. Prevention in law. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 16. 
7 TICHÝ, Luboš a Jiří HRÁDEK, ed. Prevention in law. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. 16, 17 
8 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 18. 11. 1970, Cpj 87/70 
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primitivního materialismu, podle něhož se poškozenému hradí výlučně škoda 

majetková.“9 Zavádí pojem újma, který pak dělí na majetkovou újmu (škodu) a jinou 

újmu vycházejíc z tradice Obecného zákoníku občanského.10 Vzhledem k tomu, že dle 

§ 2894 odst. 1 OZ 2012 „povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost 

k náhradě újmy na jmění (škody)“11 zaměřuji se ve své práci jak na prevenci škod, tak na 

prevenci jiné újmy. 

 

Škodu, tedy újmu na jmění, lze dále dělit na skutečnou škodu (damnum emergens) 

a ušlý zisk (lucrum cessans). Toto dělení v současné době vyplývá z § 2952, ale jedná se 

o přístup pocházející z římského práva a uplatňovaný v českém právu již od dob 

Obecného zákoníku občanského.12 

 

1.3.1. Skutečná škoda 
 

Skutečnou škodou zákonodárce rozumí peněžní částku, o kterou se snížil majetek 

poškozeného, tedy „negativní zásah do existujícího majetkového stavu poškozeného“13, 

neboli újmu, o kterou byl majetek zmenšen „reprezentující majetkové hodnoty, které bylo 

nutné vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu“14. Skutečnou škodou bude 

tedy penězi vyčíslená ztráta například na rozbité nebo poškozené věci, bez ohledu na to, 

zda je či není poškozenému užitečná k získávání dalšího majetku. 

 

1.3.2. Ušlý zisk 
 

Ušlý zisk se skutečnou škodou nemusí nutně souviset, ač ji často provází. Jedná 

se o omezení, případně zánik očekávaného rozmnožování majetkových hodnot 

poškozeného. Ušlým ziskem se tedy hodnotí omezení či zastavení očekávaného přínosu 

                                                 
9 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, II. Zvláštní část, K § 2894 až 2899 
10 tamtéž 
11 dle § 2894 odst. 1 OZ 2012 
12 ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 1087 a násl. 
13ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 1088 
14 ŠVESTKA, Jiří. Občanský zákoník I: komentář : § 1-459. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Velké 

komentáře, s. 1282 



8 

 

poškozenému15.  Bude tak chápána například porucha výrobního stroje, smrt chovného 

zvířete i překážka v podnikatelské činnosti. 

 

1.4. Výchozí principy prevence škod 
 

Institut prevence škod se prolíná celým právním řádem, vychází z několika 

principů, přičemž ty nejvýznamnější pro náš kontinentální právní systém mají původ 

v římském právu. Patří mezi ně princip neminem laedere, princip culpa in contrahendo, 

neméně významný institut pro současnou úpravu prevence škod diligens pater familias 

a současnou úpravou regulovaný princip casum sentit dominus. Pro chápání změn 

v současné úpravě prevence škod v OZ 2012 je dobré nastínit původní význam a působení 

těchto institutů. 

 

1.4.1. Neminem laedere 
 

Princip neminem laedere v českém překladu nikomu neškodit, nikoho 

nepoškozovat, je jeden ze základních principů soukromoprávní oblasti. Jako morální 

a zároveň právní příkaz se objevuje již v justiniánských Institucích16 a provází právní řád 

do současnosti. Nejvíce se odráží v oblasti závazkového práva deliktního. Oproti tomuto 

principu stojí zásada neminem laedit, qui iure suo utitur, tedy že nikomu neškodí ten, kdo 

vykonává své právo. V tomto případě však nelze zásah do cizího subjektivního práva (či 

majetkové sféry) kvalifikovat jako působení škody, zásahem by byl až v případě 

šikanózního výkonu tohoto práva.17 Oba principy významně zasahují do současné úpravy 

prevence škod, přičemž princip neminem laedere je přímo zakotven zákonodárcem 

v návaznosti na prevenci škod, princip neminem laedit, qui iure suo utitur pak bývá 

zneužíván k výkladu svobody jedince, kterou OZ 2012 vyzdvihuje jako vůdčí princip celé 

kodifikace.18 

 

                                                 
15 ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 1088 
16 WINTR, Jan. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: 

Karolinum, 2006. s. 159 
17 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ A KOLEKTIV. Občanské právo hmotné. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. s. 48 
18 viz další kapitoly 
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1.4.2. Culpa in contrahendo 
 

Culpa in contrahendo je institut, který byl vytvořen za účelem zlepšení právního 

postavení stran v německém právu ve druhé polovině 19. století Rudolfem Iheringem.19 

Základ tohoto institutu je v římském právu, konkrétně v žalobě actio empti, tedy žalobě, 

která umožňovala kupujícím domáhat se svých práv z kupní smlouvy i za předpokladu, 

že došlo k zrušení koupě a strany se zbavily smluvních povinností, žalobě actio venditi, 

která umožňovala odstoupení z prodeje,20 dále v žalobě z protiprávního způsobení škody 

actio legis Aquiliae (porušení zákona lex Aquilia). Zavinění bylo nejprve vyžadováno 

formou zlého úmyslu (dolus) později se aplikací rozšířilo i na nedbalostní porušení 

(culpa). Dále se k tomuto institutu váže žaloba rei-vindicatio (žaloba na vydání věci). 

Jeho základem je dobrá víra a povinnost nepůsobit škodu.21  

 

Funkcí culpa in contrahendo je zakotvení základu odpovědnosti za zavinění 

v předsmluvním stadiu22. Jinými slovy je podkladem pro vznik nároku na náhradu škody, 

které byla v předsmluvním stádiu subjektu způsobena jednáním druhé strany. Tento 

princip je bezpochyby preventivním opatřením a prevenci škod ve smyslu samostatných 

ustanovení občanského zákoníku provázel až do účinnosti OZ 2012. 

 

1.4.3. Diligens pater familias 
 

Princip diligens pater familias pochází rovněž z římského práva, je jím povinnost 

předcházet škodám, tedy chovat se jako přepečlivý či starostlivý otec rodiny.23 „Diligens 

pater familias je příklad chování člověka ze kterého byl vytvořen právní princip, jak si 

má člověk počínat: má být obezřetný, opatrný, někdo kdo se lehkomyslně nemýlí24, někdo 

kdo nejedná v zlém úmyslu a nedbale“25. Zakotvuje povinnost dostatečné pozornosti 

a zvažování případných rizik při každodenním jednání. Tento pojem je několikrát použit 

                                                 
19 HRÁDEK, Jiří. 2009. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Vyd. 1. Praha Auditorium, s.17 
20 HRÁDEK, Jiří. 2009. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Vyd. 1. Praha: Auditorium, s.22 
21 HRÁDEK, Jiří. 2009. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Vyd. 1. Praha: Auditorium, s.20 
22 SALAČ Jaroslav: Culpa in contrahendo v českém právu?, [Právní rozhledy 9/2002, s. 413] 
23 FRÝDEK, Miroslav. Principy ovládající obsah a rozsah náhrady škody podle římského práva a 

novověkých kodifikací občanského práva. 1. vyd. Praha: Leges, s.r.o., 2010. s. 122-125 
24 Dig. 22, 3, 25 pr Paulus. (cit. překladu Miroslava Frýdka ve článku Principy ovládající obsah a rozsah 

náhrady škody podle římského práva a novověkých kodifikací občanského práva s. 3) 
25 Dig. 13, 7, 22, 4 Ulpianus (cit. překladu Miroslava Frýdka ve článku Principy ovládající obsah a rozsah 

náhrady škody podle římského práva a novověkých kodifikací občanského práva s.3) 
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v justiniánských Digestech, zajímavostí je, že není uveden ve výkladové části Digest 

s názvem De verborum significatione – O významu slov26. 

 

Pojem diligens pater familias se z literatury následně vytrácí, ovšem zásada 

požadavku na určitou míru pečlivosti a předvídání případných rizik se v celém právním 

řádu rozšiřuje a rozvíjí. Vzniká zásada péče řádného hospodáře, ve které lze spatřit 

návaznost na institut diligens pater familias, ovšem dle mého názoru je princip péče 

řádného hospodáře speciálnější, aplikující se pouze na jedince určité funkce, požadující 

konkrétní znalosti a dovednosti27, zatímco princip diligens pater familias je obecnějším 

pojetím preventivní zásady, tedy princip aplikovatelný na všechna ustanovení požadující 

určitou míru uvědomění si svých činů. 

 

Přímo ve vztahu k prevenci škod má tento princip význam především z hlediska 

požadavku na předvídání nebezpečí, které lze od jednotlivce v konkrétním případě 

vyžadovat. 

 

1.4.4. Casum sentit dominus 
 

Princip casum sentit dominus vyjadřuje zásadu, že „škoda na majetku prioritně 

stíhá toho, v jehož majetkové sféře nastala.“28 Presumuje tedy odpovědnost vlastníka. 

Domáhá-li se vlastník vůči někomu jinému náhrady způsobené újmy, musí prokázat jeho 

odpovědnost za tuto újmu. Zatímco předchozí občanské zákoníky na území České 

a Československé republiky dle této zásady postupovaly (již od Obecného zákoníku 

občanského29) OZ 2012 se od této zásady částečně odchyluje zakotvením ustanovení 

o náhodě.30 

 
 

Výše uvedené principy položily základy odpovědnosti za škodu, jak ji známe 

v současném právu. OZ 2012 vychází „..mimo jiné z faktu, že základem evropské právní 

kultury je římské právo, jehož instituty mají zejména v oblasti majetkových práv 

                                                 
26 FRÝDEK, Miroslav. Principy ovládající obsah a rozsah náhrady škody podle římského práva a 

novověkých kodifikací občanského práva. 1. vyd. Praha: Leges, s.r.o., 2010. s. 122-125 
27 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, K § 151 až 160 
28 ELIÁŠ Karel: Prvních sto jedna, [Právní rozhledy 10/2001, s. 1] 
29 více k Obecnému zákoníku občanskému v podkapitole 2.1. 
30 viz kapitola 6. 
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rozhodující vliv i na moderní občanské zákoníky..“31 Jejich působení na současnou právní 

úpravu spolu s dalším vývojem této problematiky bude podrobněji rozebráno v dalších 

kapitolách. 

 

2. Vývoj prevence škod v československém a českém 

soukromém právu  

 

Významný vliv na úpravu současné prevence škod v soukromém právu má vývoj 

právních kodifikací a judikatury na území Československého (později Českého) státu. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla věnovat pozornost Obecnému zákoníku občanskému, 

který skrze reciproční normu do československého právního systému zasahoval, dále je 

zmíněn Občanský zákoník 141/1950 Sb., a to především z toho důvodu, že jako první 

zavádí obecnou prevenční povinnost jako samostatnou normu. OZ 1964 se v této části 

věnuji jen okrajově, přičemž podrobnější rozbor jím upravené prevence škod, včetně 

judikatury, je rozepsán dále. Stejně tak OZ 2012 tuto kapitolu pro úplnost uzavírá, jelikož 

jsou jeho podrobnému rozboru a právě porovnání s OZ 1964 věnovány další kapitoly. 

Popis prevence škod v OZ 2012 tak z této kapitoly přechází do druhé části diplomové 

práce, která je věnována současné úpravě. 

 

2.1. Obecný zákoník občanský (ABGB) 
 

Prvním významným kodexem zasahujícím svou platností do českého soukromého 

práva byl Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer 

der Österreichischen Monarchie, neboli Obecný zákoník občanský32 vyhlášený císařským 

patentem roku 1811, účinný od roku 1812. Obecný zákoník občanský neobsahoval 

ustanovení přímo zakotvující princip prevence škod tak, jak jej známe ze současné právní 

úpravy. Obsahoval pouze právo na náhradu škody a zadostiučinění v hlavě třinácté, 

blízkým principem prevence škod je v Obecném zákoníku občanském i ustanovení § 878, 

které postihovalo uzavření smlouvy, pokud byla subjektu nemožnost plnění známa již při 

jejím uzavření a ustanovení § 932 upravující odpovědnost za záruky33. 

                                                 
31 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz,, I. Obecná část, B. Hlavní zásady odst. 1 a) 
32 viz dále 
33 HRÁDEK, Jiří. 2009. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 

s.52 a násl. 
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2.1.1. Povinnost nepůsobit škodu 
 

Obecná povinnost nepůsobit škodu v Obecném občanském zákoníku zakotvena 

nebyla, dle některých teorií vyplývá z ustanovení § 1295 a násl. O povinnosti k náhradě 

škody, ovšem dle současné struktury dělení OZ 2012 i dle předchozího OZ 1964 jsou 

instituty prevence škod a náhrady škody odděleny. Výklad, kterým lze ustanovením 

§1295 a násl. přičíst preventivní funkci, bude výklad považující veškeré zakotvení 

určitých povinností za prevenci, ale ustanovení o prevenci škod jako takové bude 

samostatně v zákonech zakotveno až o něco později.  

 

2.1.2. Nemožnost plnění 
 

Obecný zákoník občanský vyvozuje odpovědnost náhrady škody v § 878 věta 3., 

a to „kdo při uzavírání smlouvy věděl nebo musel vědět o nemožnosti plnění, má povinnost 

druhé straně, pokud o ní neplatí totéž, nahradit škodu, kterou utrpěla, když důvěřovala 

v platnost smlouvy“34. Tedy povinnost předcházet uzavírání smluv, které mohou 

v budoucnu způsobit škodu druhé straně jednající v dobré víře. Zakotvuje zde pro 

prevenci škod velmi významnou zásadu culpa in contrahendo, a ač není přímo 

preventivním ustanovením ve smyslu současné úpravy, lze mu preventivní funkci také 

přičíst. 

 

2.1.3. Odpovědnost za záruky 
 

Dalším ustanovením Obecného zákoníku občanského, ve kterém lze nalézt 

preventivní funkci, je ustanovení § 932, které zakotvuje odpovědnost za záruky. 

Preventivní funkce tohoto ustanovení může být dovozována i z komentáře Koziola 

a Welsera35 „extrahována povinnost v předsmluvním stádiu sdělovat druhé straně 

veškeré skutečnosti již v předsmluvním stadiu, a to zejména charakter a kvality prodávané 

věci, neboť předá-li prodávající kupujícímu věc, která je vadná již v okamžiku uzavření 

                                                 
34 Obecný zákoník občanský 946/1811 Sb.zák.soud. § 878 
35 Výtah z díla Verschulen, s. 283 a Kommentar, s. 1331 v rámci publikace HRÁDEK, Jiří. 2009. 

Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Vyd. 1. Praha: Auditorium, s.54 
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smlouvy, neporušuje tím svoji hlavní povinnost ze smlouvy a může nastoupit jen 

odpovědnost z porušení povinností v předsmluvním stadiu.“36 

   

Zákonem č. 11/1918 Sb. byl Obecný zákoník občanský převzat právním řádem 

Československé republiky a po vzniku republiky získal své označení Obecný zákoník 

občanský37. Zajímavostí je, že Obecný zákoník občanský neplatil (vyjma krátkého úseku 

v 19. století) na Slovensku, a právě toto roztříštění na Českou a Slovenskou úpravu 

soukromého práva podporovalo snahy o revizi a vytvoření jednotného Občanského 

zákoníku pro Československo.38 Tak se po neúspěšných snahách v roce 193739 podařilo 

až po druhé světové válce vytvořit Občanský zákoník 141/1950 Sb. Obecný zákoník 

občanský byl tedy na území Československa platný až do roku 1950, kdy jej od 1. 1. 1951 

nahradil Občasný zákoník č. 141/1950 Sb.   

 

2.2. Občanský zákoník 141/1950 Sb. 

 

Po 2. světové válce rostoucí vliv Komunistické strany Československa postupně 

vstupoval i do legislativního procesu. Dekrety prezidenta republiky s navazujícími 

konfiskacemi majetku majícími za cíl tzv. socialistické vlastnictví k výrobním 

prostředkům a tzv. osobní vlastnictví prostředků osobní potřeby.40 

 

Unifikace československého práva pak proběhla prostřednictvím Občanského 

zákoníku č. 141/1950 Sb., který byl inspirován tehdejším právem stalinské diktatury. 

Byla vyzdvihována především jeho odlišnost od principů starého buržoazního 

občanského zákoníku.41 Jeho nejvýznamnějšími institucemi byly socialistické vlastnictví 

a hospodářský plán.42 Účinnosti nabyl dne 1. 1. 1951 a byl platný jen krátkou dobu, do 

účinnosti OZ 1964 1. 4. 1964.  

 

                                                 
36 HRÁDEK, Jiří. 2009. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. Vyd. 1. Praha: Auditorium, s.54 
37 HOLUB, Milan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Linde, 2002. aktualizované vydání, s. 10 
38 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část , 1. Vývoj soukromého práva. 

Zhodnocení platné právní úpravy A. Vývoj právní úpravy soukromého práva 
39 Vládní návrh československého občanského zákoníku z roku 1937 
40 HOLUB, Milan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Linde, 2002. 2. aktualizované vydání, Praha s. 12 
41 Prohlášení tehdejšího ministra spravedlnosti Štefana Raise na Národním shromáždění dne 25. 10. 1950 
42 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, 1. Vývoj soukromého práva. 

Zhodnocení platné právní úpravy A. Vývoj právní úpravy soukromého práva 
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Prevenci škod upravoval Občanský zákoník 141/1950 Sb. v ustanovení § 353, a to 

pouze prevenci formou soudního rozhodnutí v případě vážného ohrožení. Dále toto 

ustanovení říká, že se ochrany nelze domáhat, jde-li o činnost úředně schválenou. 

 

2.3. Občanský zákoník 40/1964 Sb. 
 

OZ 1964 byl ovlivněn politickým klimatem tehdejší doby i relativně čerstvou 

ústavou Československé socialistické republiky, jež plně vycházela ze sovětské 

ústavněprávní teorie43 a z premisy, že byl v Československu vybudován socialismus44, 

jak dokazuje i důvodová zpráva tohoto zákona. OZ 1964 proti předchozímu, 

socialistickým pojetím ovlivněnému občanskému zákoníku, ztratil navíc funkci obecného 

kodexu. Nepředstavoval již kodex soukromého, nýbrž spotřebitelského práva a byla 

od něj oddělena některá odvětví a instituty, například právo rodinné či úprava pracovní 

smlouvy, čímž vznikl prostor pro jejich úpravu v rámci socialistického práva.45 Politické 

klima vzniku tohoto zákona se odrazilo i v oblasti úpravy prevence škod, konkrétně 

úprava obecné prevenční povinnosti je budováním socialistické společnosti přímo 

odůvodněna.46 

 

Prevence škod se v OZ 1964 nachází v části šesté, hlavě první, ustanoveních 

§ 415 - 419. První ustanovení této části  (§ 415) na rozdíl od předchozí úpravy prvně 

zakotvuje obecné pojetí prevenční povinnosti. Speciální prevence se pak nachází 

v ustanoveních § 416 - 419. Preventivní prvky obsahuje i mnoho dalších ustanovení 

OZ 1964, například ustanovení § 162 odst. 1, které stanoví povinnost péče řádného 

hospodáře zástavního věřitele, stejně tak podle § 661 odst. 1 je vypůjčitel povinen chránit 

vypůjčenou věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Ustanovení bytového práva, 

například § 670, podle kterého je nájemce povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla 

škoda.47 

 

                                                 
43 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 2001, Praha s. 235 a násl. 
44 HOLUB, Milan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Linde, 2002, 2. aktualizované vydání, Praha s. 12 
45 Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, 1. Vývoj soukromého práva. 

Zhodnocení platné právní úpravy A. Vývoj právní úpravy soukromého práva 
46 viz 4.1. 
47 FIALA, Josef. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 633 a násl. 

aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523162'&ucin-k-dni='1.1.2009'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523661'&ucin-k-dni='1.1.2009'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523670'&ucin-k-dni='1.1.2009'


15 

 

Rozsáhlými novelami OZ 1964, které souvisely především s politickým 

převratem a zcela opačným pohledem na pojetí soukromého práva, však nebyla úprava 

prevence škod téměř48 dotčena. 

 

2.4. Občanský zákoník 89/2012 Sb. 
 

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, OZ 2012 se snaží odvrátit od marxisticko-

leninské koncepce právního systému a jeho funkcí restitucí ideje dualismu práva 

soukromého a veřejného. Jeho hlavním záměrem je tedy posílení funkce 

soukromoprávního odvětví práva se snahou o vytvoření občanského zákoníku jako 

obecného kodexu soukromého práva, a to především jeho očištěním od socialistických 

prvků. Základním ideovým zdrojem rekodifikace byl vládní návrh občanského zákoníku 

bývalého Československa z r. 1937  a to z důvodu, že „se jednalo o návrh myšlenkově 

soudržný, s jasným filosofickým zázemím převzatým z rakouského zákoníku, koncepčně 

navazující na tradice středoevropského právního myšlení.“49 Dále bylo při jeho tvorbě 

přihlíženo k občanským kodexům z okruhu evropské kontinentální kultury, 

nejmodernějším úpravám i mezinárodním smlouvám a nařízením i směrnicím přijatých 

na úrovni Evropské unie, samozřejmě také k ústavnímu pořádku České republiky.50 

  

                                                 
48 Novelou 509/1991 Sb. bylo odstraněno ustanovení § 416 a změněna textace § 415 a § 419 (viz další 

kapitoly) 
49 Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, 2. Hlavní zásady navrhované 

právní úpravy, A. Obecně 
50 tamtéž 
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2. ČÁST 
 

 

Preventivní povinnosti zakotvuje OZ 2012 v části IV. v ustanoveních § 2900 - 

2908 přičemž i zde se odráží zásada tvůrců občanského zákoníku řadit ustanovení od těch 

méně komplikovaných po ta složitější51, vymezit se proti předchozí úpravě a vyzdvihovat 

soukromoprávní funkci každé z těchto norem. Prvním ustanovením je úprava generální 

povinnosti prevence škod (§ 2900), následuje úprava odvracení újmy, rozdělená na 

povinnost zakročit na ochranu jiného (§ 2901), oznamovací povinnost  (§ 2902) a vhodná 

a přiměřená opatření k odvrácení hrozící újmy (§ 2903). Další část úpravy prevence škod 

je věnována náhodě (§2904), ustanovením zprošťující odpovědnosti za škodu (§ 2905, 

§ 2906, § 2907) a náhradě účelně vynaložených nákladů (§ 2908). V jednotlivých 

ustanoveních je reflektována změna společenských poměrů, vývoj judikatury i vznik 

speciálních zákonů. Podrobnějšímu rozboru jednotlivých ustanovení se věnují následující 

kapitoly. 

 

3. Obecná prevenční povinnost v Občanském zákoníku 

40/1964 Sb. a Občanském zákoníku 89/2012 Sb. 
 

Obecná povinnost prevence škod se prvně objevuje v OZ 1964, a to 

s odůvodněním, že je třeba prevence „hrozbou naturální, popřípadě relutární, restituce 

není vzhledem ke stupni budování socialistické společnosti a hospodářství dostatečná“52. 

Tato generální klauzule byla zakotvena v ustanovení § 415 „Každý je povinen počínat si 

tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 

prostřední“53, přičemž povinnost předcházet škodám na životním prostředí a přírodě byla 

doplněna až novelou č. 509/1991 Sb. V OZ 2012 upravuje generální povinnost prevence 

škod ustanovení § 2900 „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 na vlastnictví jiného.“54  

                                                 
51 Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, 2. Hlavní zásady navrhované 

právní úpravy, A. Obecně 
52 KRATOCHVÍL, Zdeněk, ed. Nové občanské právo. Praha: Orbis, 1965. Praktické příručky (Orbis) s. 

553.  
53 § 415 OZ 1964 
54 § 2900 OZ 2012 
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Na první pohled je zřejmé, že § 415 OZ 1964 postihuje mnohem širší 

problematiku než ustanovení § 2900 OZ 2012. Obecná prevenční povinnost je však dle 

mého názoru také ukázkovým příkladem provedení záměru tvůrců OZ 2012 o naprosté 

„vyčištění“ současné úpravy od pozůstalých socialistických prvků, snahy o vyzdvihnutí 

soukromého práva jako samostatného odvětví a jednotlivce s individuálními zájmy nad 

zájem společnosti. 

 

3.1. Společnost vs. individualita 
 

Zřejmou změnou ve znění ustanovení § 2900 OZ 2012  oproti § 415  OZ 1964 je 

intenzita uložení povinnosti subjektům. Zatímco původní úprava stanoví, že má povinnost 

předcházet škodám každý, současná úprava přidává požadavek, aby bylo předcházení 

podmíněno okolnostmi případu nebo zvyklostmi soukromého života. Můžeme zde tedy 

z teoretického hlediska spatřovat vyzdvihnutí individuality jednotlivce, kdy až okolnosti 

případu, či zvyklosti soukromého života mohou někoho nutit, aby za předpokladu, že 

něco koná, nesl následky případné újmy. Zároveň vymezení zvyklostí pouze soukromého 

práva naznačuje snahu o co největší omezení vlivu veřejnoprávních úprav. Domnívám se 

však, že vymezení okolností případu a zvyklostí soukromého života může být 

v konkrétním případě i rozšířením požadavku na prevenční jednání oproti obecné 

prevenční povinnosti dle OZ 1964, jak částečně naznačuje i současná judikatura.55 

 

V návaznosti na individualitu jednotlivce je také důležité zaznamenat změnu 

oproti předchozí úpravě § 415 OZ 1964, kdy ustanovení § 2900 OZ 2012 zdůrazňuje 

možnost porušit prevenční povinnost konáním, tedy „aktivním postupem jednající 

osoby“56 jímž odráží snahu zákonodárce rozlišit prevenční povinnost v souvislosti 

s jednáním, porušujícím zájmy chráněné obecnou prevenční povinností a prevenci 

zvláštní, kdy má nebezpečí újmy svůj základ ve zvlášť upravených situacích.  

 

Další změnou výkladu je podmínění aplikace ustanovení obecné prevenční 

povinnosti vznikem újmy na právech jiného, nikoliv svých vlastních, jež opět podtrhuje 

                                                 
55 viz 4.1.2. 
56 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, II. Zvláštní část, K § 2900 až 2903 
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možnost individuality neukládáním sankce za způsobení škody na vlastním těle či 

majetku.  

 

Nové ustanovení je navíc zásadně rozdílné v uvedeném výčtu práv, která má 

obecná prevenční povinnost chránit.  Zatímco pojetí § 415 se zaměřuje se zdraví, majetek, 

přírodu a životní prostředí, tedy především na ochranu zájmů společnosti (i majetkem je 

zde míněn především majetek socialistický57), nová úprava OZ 2012 upřednostňuje 

individualitu jednotlivce, ochranu jeho svobody, života, zdraví a majetku. Úpravu 

ochrany přírody a životního prostředí ponechává OZ 2012 na odvětví veřejnoprávním,58 

konkrétně na zákonech patřících pod právo životního prostředí a podtrhává tím vymezení 

OZ 2012 jako soukromoprávního kodexu. 

 

Domnívám se, že výše rozvedené změny v ustanovení o obecné prevenční 

povinnosti mnohem lépe vystihují soukromoprávní funkci prevence škod v rámci 

občanského zákoníku. Také odráží již diametrálně odlišné poměry ve společnosti. Tvůrce 

současné úpravy tak v ustanovení o obecné prevenční povinnosti přesně provedl téměř 

všechny myšlenky z úvodu důvodové zprávy, především tedy zdůraznil soukromoprávní 

pojetí, individualitu jedince a ochranu svobody. 

 

3. 2. Vliv obecné prevenční povinnosti na praxi, střet Občanského 
zákoníku 40/1964 Sb. a 89/2012 Sb. 
 

Otázkou je, zda logická a z teoretického hlediska pochopitelná změna v dikci 

zákona nezpůsobí komplikace při své aplikaci a výkladu soudní praxí. Předchozí úprava 

§ 415 byla provázena řadou diskuzí a judikatury, přičemž postupně vykrystalizovala 

odvětví a případy, na které se obecná prevenční povinnost zřejmě aplikovat bude a na 

které nikoli. Ustanovení §2900 OZ 2012 na první pohled mění a omezuje odvětví, na 

která se bude aplikovat, a to především s odůvodněním, že předchozí aplikace § 415 byla 

nepřiměřeně široká a porušení preventivní povinnosti má být pouze „porušení 

                                                 
57 Důvodová zpráva šesté části Občanského zákoníku 40/1964 Dz „.. osnova již v hlavních zásadách 

občanskoprávních vztahů vyžaduje od všech občanů, aby dbali o ochranu, upevnění a další rozvoj 

socialistického společenského vlastnictví.“ 
58  Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, C. Všeobecně ke skladbě, úpravě 

institutů a názvosloví „Navrhovaný zákon nemá dopad na životní prostředí.“ 
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oznamovací či zabraňovací povinnosti“59. Nové ustanovení nadále přebírá přístup 

zakotvující zásadu neminem laedere, „byť nikoliv tak komplexně a dogmaticky, jak platil 

do konce platnosti občanského zákoníku. Toto ustanovení již nemá být vykládáno jako 

bezbřehá norma chování, ale jako vymezení základní zásady pro jednání právních 

subjektů.“60 a zásadu vlastnictví zavazuje.  

 

Omezení obecné prevenční povinnosti se zřejmě promítne do rozhodování soudů. 

V jakých oblastech se bude obecná prevenční odpovědnost aplikovat i dle současné 

úpravy (můžeme očekávat podobná rozhodnutí soudů jako dle § 415) a v jakých oblastech 

již nebude aplikovatelná je předmětem řady teoretických rozborů. Vybrala jsem si 

z judikatury pojící se k § 415 OZ 1964 několik okruhů, na kterých jsem se pokusila dopad 

změn (nejen) s účinností OZ 2012 rozebrat. Pro naznačení šíře této problematiky jsem 

zvolila okruhy co nejvíce odlišné, konkrétně okruh judikatury rozhodující dle zásady 

vlastnictví zavazuje, okruh věnující se odpovědnosti sportovců, rodinnému právu, 

aplikaci principu cupla in contrahendo, poskytování lékařských/zdravotnických služeb 

a několika dalším, dle mého názoru přínosným rozhodnutím, přičemž se v následujících 

kapitolách pokusím nastínit dopad omezení obecné prevenční povinnosti na tyto, 

konkrétně vybrané, případy. 

 

3.2.1. Vlastnictví zavazuje 
 

Jedním z okruhů judikatury dle ustanovení § 415 OZ 1964 byla rozhodnutí řešící 

otázku věcných práv. Tato rozhodnutí podtrhují zásadu vlastnictví zavazuje, tedy 

nemožnost výkonu vlastnického práva způsobem ohrožujícím práva ostatních.61 

Významným rozhodnutím v této oblasti je Rozsudek 25 Cdo 2471/2000 o náhradě škody 

za pád stromu ze sousedního lesního pozemku, ve kterém Nejvyšší soud judikoval, že 

„Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám (§ 415 obč. zák.), znamená pro 

vlastníka nemovitosti povinnost užívat a spravovat svůj majetek tak, aby jeho stav 

nezpůsobil škodu jinému, tedy dbát i o to, aby na jeho vlastním pozemku byla provedena 

opatření zamezující či snižující možnost vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných 

                                                 
59 ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 891 
60 ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 891 
61 KOBLIHA Ivan a kol., Náhrada škod podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, 

v oblasti průmyslového vlastnictví a podle zákona. Praktická příručka. Praha: Leges, 2012 s.16 
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hodnotách, a pokud již škoda hrozí, učinit opatření k jejímu odvrácení.“62 Další 

rozhodnutí stanovilo například povinnost vlastníka pozemku provést „..opatření 

zamezující či snižující možnost sesuvu sněhu a pádu se střechy domu na veřejně přístupná 

místa, nebo alespoň na možnost takového nebezpečí v daném místě upozornit.“63 

Odpovědnost za škody způsobená nedostatečnými preventivními opatřeními je pak 

omezena rozhodnutím 1 Cz 25/86 které stanovilo, že vlastník pozemku, jež nemá povahu 

chodníku, není povinen zajistit bezpečnou chůzi přes pozemek ani za předpokladu, že je 

pozemek jako chodník fakticky využíván. Je pouze povinen odpovídajícím způsobem 

zabezpečit nebezpečná špatně viditelná místa a nebezpečná zařízení před přístupem.64 

 

Zásada vlastnictví zavazuje zakládá v neposlední řade odpovědnost majitele za 

škodu způsobenou zvířetem. Často se jedná o ublížení na zdraví způsobené zvířetem 

a otázka odpovědnosti majitele má pak přesah až do trestněprávní roviny. Zavinění se 

presumuje, v konkrétních rozhodnutích pak bylo judikováno, že u problémového zvířete 

je třeba předvídat, že se nebezpečné chování bude opakovat.65 Naopak tomu ale bylo 

v případě Rozsudku 3 Cz 31/79, kdy byl obžalovaný ze škody způsobné svým splašeným 

koněm dovoláním této žaloby zproštěn s odůvodněním, že soudy nižších stupňů 

nedostatečně provedly důkazy svědčící o negativních vlastnostech koně a s ohledem na 

tvrzení žalovaného, že kůň je klidný a že jeho ovládání zvládá.66  

 

Zásada vlastnictví zavazuje je stále zakotvena v  ústavním pořádku České 

republiky67 a právě ona se společně s principem neminem laedere podílela na zachování 

ustanovení § 2900 s „ přihlédnutím k Principům evropského deliktního práva a některým 

zahraničním vzorům.“68 Lze tedy předpokládat, že v oblastech týkajících se problematiky 

vlastnických práv bude i nadále rozhodováno dle ustanovení o obecné prevenční 

povinnosti. Zúžení obecné prevenční povinnosti na okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života ponechává prostor soudům pro relativně široký výklad. „Soud…bude 

muset posoudit, jak moc bylo nebezpečí předvídatelné, jaký byl význam zájmu konající 

osoby a zájmu osoby, které by mohla vzniknout újma a do jaké míry bylo možné této újmě 

                                                 
62 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2002, sp. zn. 25 Cdo 2471/2000 
63 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. července 2001, sp. zn. 25 Cdo 2264/2000 
64 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 30. 6. 1986, 1 Cz 25/86 
65 Usnesení ze dne 18. července 2002, sp. zn. 7 Tdo 382/2002 
66 Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 25. 5. 1979, 3 Cz 31/79 
67 čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 
68 Důvodová zpráva občanského zákoníku 89/2012 Dz s.281 
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předejít preventivními opatřeními (včetně posouzení jejich případné náročnosti či 

nákladnosti).“69  

 

Část rozhodnutí této problematiky přebírá také nově vzniklé ustanovení § 2901 

OZ 2012 upravující speciální prevenční povinnost v případech, kdy škůdce danou situaci 

způsobil, má nad ní kontrolu, odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami, nebo může-

li někdo podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí 

vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit70. Přičemž 

zásadní rozdíl v těchto dvou ustanoveních je především ten, že ustanovení § 2901 

vyvozuje odpovědnost škůdce ve zvláštních případech.71 

 

3.2.2. Odpovědnost sportovců 
 

Otázka aplikace práva na sportovní události a odpovědnost sportovců byla 

v českém právu řešena přibližně od 80. let, a to na úrovni tehdejšího Ústředního výboru 

Československého svazu tělesné výchovy, z důvodu negativních jevů ve sportu, 

způsobujících více úrazů. I přes různé legislativní snahy a zákon č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, eliminaci regulace právních aspektů sportovce jednotlivce, se 

nepodařilo speciální úpravu týkající se odpovědnosti sportovců zakotvit.72 

 

Tuto funkci tedy přebrala generální klauzule OZ 1964, ke které přibyla za dobu 

platnosti tohoto občanského zákoníku rozsáhlá judikatura tvořící rozhodnutí ohledně 

aplikace § 415 občanského zákoníku na sportovní pravidla. V této souvislosti bylo 

judikováno, že porušení pravidel hry je i porušením obecné prevenční povinnosti 

předcházet škodám73 a tím zakládá odpovědnost za škodu (R 16/1980 - nedodržení 

pravidel sportovní hry (kopané)74; 1 Cz 37/1981 – škoda způsobená divákovi při 

nedodržení povinností a neprovedení opatření, jež jsou pořadatelům sportovního utkání 

                                                 
69 GÜRLICH , Richard: Náhrada škody - prevenční povinnost, [Novinky z rekodifikace - advokátní 

kancelář GÜRLICH & Co. 31/2013, s. 1] 
70 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1517 
71 ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 896 
72 KRÁLÍK, Michal: Civilněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (aktuální vývojová 

východiska a nový český občanský zákoník), [Bulletin advokacie 7-8/2015, s. 37] 
73 KOBLIHA Ivan a kol., Náhrada škod podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, 

v oblasti průmyslového vlastnictví a podle zákona. Praktická příručka. Praha: Leges, 2012 s.16 
74 Rozsudek městského soudu v Praze ze 17. 5. 1978, 10 Co 190/76 
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uloženy soutěžním řádem75) nebo odpovědnost za škodu za splnění dalších podmínek 

připouští (úder v karate v rozporu s pravidly 25 Cdo 1960/200276). Oproti tomu  jakousi 

regulaci odpovědnosti za škodu dle §415 stanovil Nejvyšší soud v Rozsudku ze dne 

20. 5. 2015 „K tomu, aby porušení pravidel sportovní hry vedoucí ke škodě na zdraví 

mohlo být považováno za porušení prevenční povinnosti ve smyslu § 415 obč. zák., musí 

mít určitou vyšší intenzitu, tedy musí podstatným způsobem vybočovat z běžného způsobu 

hry.“77 Nejvyšší soud tedy zpřísnil podmínky, za kterých lze z porušení sportovních 

pravidel vyvozovat porušení prevenční povinnosti dle OZ 1964. 

 

Pro zařazení odpovědnosti sportovců dle OZ 2012 existuje více možností, a to 

odpovědnost dle ustanovení § 5 OZ 2012, které stanoví „Kdo se veřejně nebo ve styku 

s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo 

stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 

povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži“78, 

přičemž sportovci jsou k tomuto ustanovení uvedeni i v demonstrativním výčtu důvodové 

zprávy, nebo odpovědnost dle obecné prevenční povinnosti § 2900. Obecná prevenční 

povinnost bude s největší pravděpodobností i nadále spojena s odpovědností za porušení 

sportovních pravidel, od účinnosti OZ 2012  však především jako speciální ustanovení 

k § 5.79 

 

3.2.3. Rodinné právo 
 

Ustanovení § 415 OZ 1964 bylo použito i v souvislosti s rodinným právem, 

zejména ve věcech náhrady škody při zmaření styku dítěte s druhým rodičem, jak uvádí 

rozhodnutí R 48/1963, kdy soud rozhodl o povinnosti matky, která se nedomluvila 

s otcem na předání dítěte, nahradit škodu, jež mu vznikla zbytečnou cestou za účelem 

převzetí dítěte,80 nebo při nedostatečném informování druhého rodiče o překážce 

znemožňující styk s dítětem R 12/1990 „Rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do 

výchovy, odpovídá za škodu vzniklou druhému z rodičů v důsledku zmaření styku s dítětem 

i tehdy, když tohoto rodiče včas neinformoval o objektivní překážce (např. o onemocnění 

                                                 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 29. 12. 1981, 1 Cz 37/81 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2003, sp. zn. 25 Cdo 1960/2002 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015 
78 § 5 OZ 2012 
79 Odpovědnost za porušení sportovních pravidel je komentáři nadále spojována s § 2900 
80 Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. října 1962, 5 Co 47/62 
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dítěte), bránící uskutečnění styku s nezletilcem ve stanovenou dobu.“81 Na pomezí těchto 

rozhodnutí je pak Rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 2289/2002, který stanovil jak 

odpovědnost matky při zmaření styku otce s dítětem, tak povinnost náhrady škody při 

nedostatečném informování otce (druhého rodiče) o překážce znemožňující setkání otce 

s dítětem ve stanoveném termínu.82 

 

K odpovědnosti za porušení prevenční povinnosti v rodinném právu stanovil 

OZ 2012 speciální ustanovení v rámci své druhé části týkající se rodinného práva, a to 

ustanovení §888, které stanoví, že „..Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk 

s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při 

výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem 

spolupracovat.“83 Obecná prevenční povinnost dle § 2900 se tedy zřejmě již na případy 

podobného charakteru aplikovat nebude. 

 

3.2.4. Culpa in contrahendo 
 

K výše zmíněnému principu culpa in contrahendo a jeho aplikaci v rámci 

ustanovení § 415 se váže například judikát 29 Odo 1166/2004, který stanovil, že  

„odpovědnost za škodu vzniklou porušením předsmluvní povinnosti - bezdůvodným 

ukončením jednání o uzavření smlouvy - se posuzuje podle ustanovení § 415 a § 420 obč. 

zák.“84 Dále Rozsudek 25 Cdo 127/2007, kterým bylo vysloveno, že „Při respektování 

zásady smluvní volnosti a rovného postavení účastníků lze chování jednoho 

z potencionálních (budoucích) smluvních partnerů považovat za protiprávní ve smyslu 

ustanovení § 415 obč. zák. za předpokladu, že jednání o uzavření smlouvy dospělo do 

stadia, kdy jedna ze stran byla v důsledku chování druhé strany v dobré víře, že smlouva 

bude uzavřena, a druhá strana ukončila jednání o uzavření“85, aby však byly splněny 

podmínky odpovědnosti za škodu, musí být splněny podmínky dle ustanovení § 420 OZ 

1964 a jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§ 424). Tedy nejen teorie86, ale 

i judikatura se shoduje, že se princip culpa in contrahendo (za splnění dalších podmínek, 

především vzniku škody) bude na § 415 OZ 1964 aplikovat. 

                                                 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 22. 12. 1987, 1 Cz 63/87 
82 Rozsudek nejvyššího soudu ze dne 30.9.2003 25 Cdo 2289/2002 
83 §888 OZ 2012 in fine 
84 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 1166/2004 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2008 sp. zn. 25 Cdo 127/2007  
86 SALAČ Jaroslav: Culpa in contrahendo v českém právu?, [Právní rozhledy 9/2002, s. 413 
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Otázka aplikace tohoto principu v rámci OZ 2012 je pak vyřešena vkladem 

samostatného ustanovení § 1728 odst. 2: „Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní 

strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, 

tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl 

každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“87 Princip culpa in contrahendo se tedy 

v současné úpravě díky zakotvení ve speciálním ustanovení od obecné prevenční 

povinnosti odděluje. 

 

3.2.5. Poskytování lékařské/zdravotní péče  
 

Významnou část judikatury spojené s § 415 tvořila rozhodnutí v oblasti 

poskytování zdravotní péče. Vznikala judikatura týkající se především otázky postupu 

de lege artis v případech, ve kterých nemocnice nepředvídala jednání pacienta. Mezi tato 

rozhodnutí patří spor o náhradu škody rodičce, která v průběhu první fáze porodní, ve 

chvíli, kdy byla zanechána bez dozoru, vyskočila z okna porodnice a kromě poranění na 

svém těle dosud nenarozené dítě pádem usmrtila. Po sporném dokazování bylo Nejvyšším 

soudem judikováno, že nemocnice vzhledem k fázi porodu a vzhledem k tomu, že rodička 

nevykazovala známky potřeby zvýšené péče, nepochybila.88 Obdobně, co se týče 

odpovědnosti pečujícího zařízení, bylo judikováno i v žalobě poškozeného pacienta 

psychiatrické léčebny, který vyskočil z okna této léčebny, ač musel překonat překážky 

útěku oknem zabraňující a způsobil si tím zlomeninu nohy, žeber a pohmoždění dalších 

částí těla. Žaloba byla soudem prvního stupně zamítnuta, odvolací soud následně potvrdil 

rozsudek soudu prvního stupně a dovolání bylo odmítnuto s odůvodněním že, „byla-li 

škoda způsobena výlučně zaviněním poškozeného, nese ji sám (§ 441 obč. zák.), a podle 

ustálené judikatury to platí i v případě, že by škoda vznikla následkem jednání 

poškozeného, jemuž pro nedostatek schopnosti ovládnout své jednání a posoudit jeho 

následky nelze přičítat zavinění.“89  

 

Tato problematika byla z ustanovení § 415 částečně odejmuta účinností zákona č. 

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v roce 2012, který 

                                                 
87 § 1728 odst. 2 OZ 2012 
88 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2002 sp. zn. 25 Cdo 1400/2000 
89 Usnesení ze dne 16. května 2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001 
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již upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování speciálně90. Následně byla 

úprava poskytování lékařské/zdravotní péče zakotvena v OZ 2012, v ustanovení § 2636 

a násl., jež zavádí smlouvu o péči o zdraví.91 Smlouvu o péči o zdraví pak uzavírá 

poskytovatel zdravotních služeb s pacientem (ač nemusí mít písemnou formu, musí 

existovat alespoň předpoklad, že s ní pacient souhlasí92). Odpovědnost z porušení této 

smlouvy existuje i mimo obecnou prevenční povinnost a lze ji nárokovat bez aplikace 

ustanovení o obecné prevenční povinnosti93. Ustanovení § 415 se tedy od té doby pro svůj 

obecný charakter ve vztahu k zákonu o zdravotních službách neaplikovalo, a ze stejného 

důvodu (navíc s přihlédnutím k úpravě smlouvy o péči o zdraví) i nastoupivší ustanovení 

§ 2900 OZ 2012 bude mít ve vztahu k této problematice subsidiární charakter. 

 

3.2.6. Ostatní 
 

Mimo výše uvedené skupiny se řadí například rozhodnutí v rámci § 415 OZ 1964 

o odpovědnosti provozovatelů ubytovacích služeb94, o odpovědnosti řidičů motorových 

vozidel,95 nebo i o dostatečné pozornosti myslivců a omezení možnosti střílet po volně 

pobíhajících psech s cílem chránit zdraví a život jejich (s velkou pravděpodobností) 

v blízkosti se nacházejících majitelů,96 která opět ukazují na rozmanitost oblastí, které 

mohou být posuzovány dle obecné prevenční povinnosti. 

 

I v těchto případech bude ustanovení § 2900 OZ 2012 aplikováno dle předchozích 

vzorců, tedy vzhledem k tomu, že se má i nadále jednat o obecnou prevenční povinnost, 

budou mít veškerá speciální ustanovení týkající se dané problematiky aplikační přednost. 

Zároveň dle současného ustanovení zůstává na úvaze soudů, zda se jedná o situaci, kdy 

prevenční jednání vyžadují okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, jak již 

bylo uvedeno výše. 

 

                                                 
90  § 1 Zákona 372/2011 Sb o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách) 
91 § 2636  odst. 1 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči 

příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať již je 

jím příkazce nebo třetí osoba.“ 
92 ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 178 
93 Viz 4.2.2. 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 28. 4. 1984, 6 Cz 7/84 
95 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 24. 1. 1986 sp. zn. 8 Tz 106/85 
96 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR z 19. 5. 1983 sp. zn. 1 Tz 18/83 
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4. Obecná prevenční povinnost po účinnosti Občanského 

zákoníku 89/2012 Sb.  
 

Zatímco se předchozí kapitola věnuje převážně predikci možných rozhodování 

okruhů dle § 415 OZ 1964, tato kapitola je (vzhledem k tomu, že je OZ 2012 účinný již 

déle než dva roky) zaměřena na nově vznikající problémy a fungování samotného 

ustanovení § 2900 OZ 2012 v praxi. 

 

4.1. Současná judikatura a její směřování 
 

Dosavadní judikatura související s obecnou prevenční povinností po účinnosti 

OZ 2012 je zatím z důvodu krátkého časového úseku velmi omezená, proto do následující 

kapitoly řadím jak rozsudky po jeho účinnosti, tak i rozsudky na pomezí platnosti 

OZ 1964 a současné úpravy, které se k § 2900 OZ 2012 vztahují. 

 

Rozsudky na pomezí účinnosti OZ 1964 a OZ 2012, tedy v době, kdy již byl 

platný OZ 2012, jsem zařadila do samostatné kapitoly z toho důvodu, že se zde mimo jiné 

nabízí úvaha, zda povědomí soudců o nové úpravě prevenční povinnosti, která 

předestírala další směřování tohoto ustanovení, mohlo jejich výklad nepřímo ovlivnit. 

 

4.1.1. Judikatura na pomezí účinnosti Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
 

K ověření výše uvedené hypotézy jsem z velmi úzkého okruhu judikatury na 

pomezí dvou občanských zákoníků vybrala několik případů. Otázka obecné prevenční 

povinnosti se objevuje v Rozsudku 25 Cdo 3997/2013 vydaného za účinnosti OZ 2012, 

kterým bylo zamítnuto dovolání žalobců požadující náhradu škody za usmrcení jejich 

matky, jež zemřela v  důsledku pádu stromu na parcele ve vlastnictví žalovaného. Je 

nezbytné poznamenat, že tato žaloba byla zamítnuta již prvostupňovým soudem 

a zamítnutí žaloby potvrdil soud odvolací, přičemž oba soudy rozhodovaly dle § 415 OZ 

1964 (jelikož ke škodě došlo ještě za účinnosti tohoto zákona) a oba soudy dospěly 

k závěru, že žalovaný dodržel dostatečné preventivní opatření při pravidelných 

kontrolách porostu parku a za pádem stromu stála z rozhodující části vichřice. Judikát 

stanovil, že požadavek žalobců „by se rovnal odpovědnosti objektivní, kterou z generální 
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prevence podle § 415 obč. zák. dovodit nelze.“97  Dle § 2900 OZ 2012 objektivní 

odpovědnost také dovozovat nelze, vzhledem k časové působnosti zákonů se však 

OZ 2012 aktivně nezapojil. Stejně tak Rozsudek Vrchního soudu v Praze 

č.j. 1 Cmo 303/2013-16698, ve kterém se řešila otázka, zda nepojištění věci znamená 

samo o sobě porušení prevenční povinnosti a bylo stanoveno, že nikoli, byla rozhodována 

dle OZ 1964 (avšak za platnosti OZ 2012). 

 

Ani jeden z těchto případů neprokazuje posuzování změn v rozhodování soudů 

s povědomím o nové úpravě, jelikož oba žalované nároky byly značně za vymezením 

obecné prevenční povinnosti i dle § 415. S největší pravděpodobností by na rozhodování 

soudů nemělo žádný vliv ani posuzování výše uvedených rozhodnutí dle § 2900 OZ 2012, 

jelikož ustanovení nové úpravy má za účel obecnou prevenční povinnosti pojmout (pokud 

se jedná o oběma ustanoveními chráněná práva) v užším a speciálnějším pohledu než 

rozhodování dle § 415, a obě rozhodnutí stanovila, že by se na dané případy neaplikovalo 

ani  ustanovení § 415 OZ 1964. Ke stejnému názoru by soudy zřejmě dospěly i za 

předpokladu, že by na výše uvedené případy bylo aplikováno ustanovení o speciální 

povinnosti § 2901.99  

 

Další judikatura tohoto časového úseku, ve které bylo ustanovení § 415 

aplikováno, vesměs používá § 415 stejně, jako před platností OZ 2012.100 Jediným, lehce 

vybočujícím rozhodnutím z předešlých vzorců v rámci této etapy, je zřejmě výše již 

rozvedený Rozsudek sp. zn. 25 Cdo 493/2015, který reguluje odpovědnost sportovců. 

Oproti předchozím výkladům zpřísňuje podmínky vyvození odpovědnosti za porušení 

sportovních pravidel. Lze tedy tvrdit, že v rámci tohoto rozhodnutí byly zohledňovány 

striktnější podmínky na aplikaci § 415 OZ ve chvíli, kdy byl platný § 2900 OZ, který 

tento záměr uvádí. 

 

Na zhodnocení, zda bylo na rozhodování soudů patrné ovlivnění povědomím 

o nastávající úpravě obecné prevenční povinnosti, bohužel nebylo vydáno dostatečně 

                                                 
97 Rozsudek Nejvyššího soudu 1. 4. 2014, sp. zn. 25 Cdo 3997/2013 
98 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. února 2014, č.j. 1 Cmo 303/2013-166 
99 o rozdílech a aplikaci ustanovení § 2901 oproti § 2900 viz kapitola 5.1. 
100 např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 244/2015 (napaden ústavní 

stížností III.ÚS 3558/15), nebo Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2015, sp. zn. 25 Cdo 

244/2015 
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relevantních rozhodnutí, avšak z dostupných judikátů spíše vyplývá, že nikoli. Otázku, 

zda naopak rozhodování soudů za účinnosti OZ 2012 nebude ovlivňováno povědomím 

o úpravě předchozí, si bude možné pokládat zřejmě až s rozvojem judikatury pojící se 

k této problematice, jelikož dosavadní zdroje nejsou dostačující na kvalifikované závěry. 

Zatím je z judikatury zasahujícího do obecné prevenční povinnosti dle § 2900 dostupných 

pouze několik rozhodnutí, přičemž vybrané z nich si dovoluji rozebrat níže.  

 

4.1.2. Obecná prevenční povinnost za účinnosti Občanského zákoníku 
89/2012 Sb. 
 

Mezi případy spadající do účinnosti OZ 2012 patří otázka posouzení případu 

vzhledem k možnosti porušení § 2900 OZ 2012, jež byla řešena Usnesením Nejvyššího 

soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 8 Tdo 90/2016, kdy potvrzený rozsudek soudu prvního 

stupně řešící případ psa, který vběhl do jízdní dráhy motocyklisty a způsobil tím pád 

motocyklisty na vozovku, stanovil že „obviněná tím, že nezajistila svého psa na pozemní 

komunikaci, nesplnila ani obecnou povinnost vyplývající z § 2900 obč. zákoníku 

č. 89/2012 Sb.“101 Mimo odkázání poškozených na civilní řízení byl tedy obviněné za 

nevedení psa na vodítku uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců (který byl 

podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku). Zajímavostí je, že toto rozhodnutí 

nijak nezužuje působnost §2900 OZ 2012 v odpovědnosti majitelů zvířat, ale v porovnání 

s předchozí judikaturou pojící se s § 415 OZ 1964 (například v porovnání s výše 

uvedeným Rozsudkem 3 Cz 31/79, o vyvinění majitele splašeného koně, jelikož nemohl 

jeho reakci předvídat) spíše zpřísňuje jejich prevenční povinnost. 

 

Posouzení případu vzhledem ke konkrétním okolnostem bylo řešeno také 

rozhodnutím ze dne 27. 1. 2016, které stanovilo, že „Každý provozovatel restauračního 

zařízení by měl předvídat, že v prostorách jeho podniku může dojít ke škodě na životě, 

zdraví nebo majetku a měl by neustále a průběžně plnit svoji zákonnou povinnost 

uloženou mu ustanovením § 2900 zákona č. 89/2012 Sb.“102 Tedy stejně jako Rozsudek 

8 Tdo 90/2016 zpřísňuje odpovědnost v konkrétních případech. 

 

                                                 
101 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 8 Tdo 90/2016 
102 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 8 Tdo 1623/2015 
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Za více než dva roky účinnosti OZ 2012 nelze v soudní praxi spatřovat výrazné 

rozdíly v aplikaci ustanovení § 2900 oproti původnímu § 415 OZ 1964. Zatím se však 

z hlediska soudní praxe jedná o velice krátký časový úsek a rozdíl v rozhodování dle 

těchto dvou ustanovení se dá vzhledem k jejich značně rozdílnému pojetí prevenční 

povinnosti očekávat. Budou-li soudy i nadále rozhodovat obdobně, jako tomu bylo 

v uvedených rozsudcích, bude na jedné straně možné ustanovení o obecné prevenční 

povinnosti obejít argumentací, že se v daném případě nejednalo o prevenční jednání, které 

by vyžadovaly okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, na druhé straně však 

(v případě, kdy bude stanoveno, že danou prevenci okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života vyžadovaly) bude soud při uložení sankce postupovat přísněji, než jak 

tomu bylo dle předchozího ustanovení § 415 OZ 1964.  

 

Dalším aspektem, který zřejmě povede k odlišnému směřování judikatury 

upravující prevenční povinnost dle OZ 2012, je rozdílný výčet chráněných práv, jehož 

problematika, již existující na teoretické úrovni, především v rámci střetu svobody 

jednotlivce a obecné prevenční povinnosti, je rozvedena dále. 

 

  

4.2. Svoboda jednotlivce podřízená obecné prevenční povinnosti 
 

 

Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, obecná prevenční povinnost dle 

OZ 2012 mění výčet práv, které jsou jí chráněny. Významným prvkem, který předchozí 

úprava neuvádí a který naopak současná úprava vnímá jako promítnutí nejvyšší zásady 

soukromého práva, je ochrana svobody jednotlivce. Důvodová zpráva OZ 2012 stanovila, 

že „funkční určení soukromého práva je sloužit člověku jako prostředek k prosazování 

jeho svobody“103 přičemž autonomie vůle stanovená článkem 8 Listiny základních práv 

a svobod je dokonce považována za první zásadu soukromého práva.104 

 

Ač je ochrana svobody jednotlivce vůdčí ideou OZ 2012, jeho obecná prevenční 

povinnost ji ve svém důsledku spíše omezuje, když stanoví, že každý musí (vyžadují-li 

to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života) při svém konání dbát na ochranu 

                                                 
103 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, B. Hlavní zásady 
104 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, I. Obecná část, B. Hlavní zásady „..se za první 

zásadu soukromého práva nepokládá rovnost osob, ale zásada autonomie vůle“ 
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přirozených práv jiného. Textace tohoto ustanovení je ideálním příkladem aplikace 

ústavní zásady, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného,105 jak 

vystihuje citát nejčastěji připisovaný filosofovi Johnu Lockovi: „Svoboda tvé pěsti končí 

na špičce mého nosu.“ 

 

Otázka upřednostnění svobody jednotlivce nade všechna ostatní práva v současné 

době však slouží jako častý argument v řadě právních či politických diskuzí. Z těchto si 

v následující kapitole vybírám pro zajímavost velice medializovanou otázku zákazu 

kouření a již méně výraznou, ovšem pro právní systém o to více zásadní, otázku střetu 

smluvní svobody a prevenční povinnosti. Dále je možné i pod výklad obecné prevenční 

povinnosti řadit problematiku odvětví souvisejících s rozvojem současných technologií. 

Z těchto vybírám odpovědnost provozovatelů elektronických úložišť a problematiku 

poskytování genetických informací příbuzným, tyto jsou však, vzhledem k tomu, že se 

váží i k ustanovení § 2901, rozvedeny až v podkapitole 5.2.1. 

 

4.2.1. Zákaz kouření 
 

Stále aktuální problematikou, do které se omezení absolutní svobody každého 

jednotlivce promítá, je otázka zákazu kouření v přítomnosti jiných osob, kterou je možné 

mimo politickou rovinu vnímat i na úrovni soukromoprávní, konkrétně právě v úpravě 

obecné prevenční povinnosti. Vzhledem k tomu, že obecná prevenční povinnost již 

nechrání pouze zdraví jednotlivce, ale i jeho svobodu, vznikají snahy tak celý střet 

vykládat v rámci jednoho ustanovení, a to v rámci prevenční povinnosti dle § 2900 

OZ 2012. V rámci předchozí úpravy § 415 OZ 1964 by argumentace ochranou svobody 

kuřáka a majitelů prostor, ve kterých je kouření zvykem, a kteří se v návaznosti na jeho 

omezení obávají ztráty zisku, nepřicházela v úvahu.  

 

OZ 2012 se mimo jiné, vzhledem k upřednostnění myšlenky individuality 

jednotlivce a jeho štěstí,106 ke svobodě jako důležitému institutu přiklání. Zda by měla 

mít v tomto konkrétním případě ochrana svobody přednost před ochranou zdraví je 

předmětem řady diskuzí, a to jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Evropské unie. 

                                                 
105 Například nález ÚS z 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04 (44/2007 USn.), odst. 25. 
106 § 3 odst. 1 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i 

jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým 

způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ 
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Problematice tabákových výrobků a zákazu kouření vzhledem k § 2900 OZ 2012 se 

věnuje například JUDr. Tomáš Kindl, který striktně zastává přednost zásady neminem 

laedere a důležitost ochrany zdraví, před zásadou svobodného podnikání.107  

 

Směřování teoretického výkladu v rámci střetu dvou práv zakotvených obecnou 

prevenční povinností v případě zákazu kouření ulehčuje fakt, že na straně nekuřáka je 

vedle zájmu na jeho zdraví navíc také aspekt ochrany jeho svobody a svobodného 

pohybu. Oproti tomu, jak uvádí JUDr. Kindl, ochrana prokuřáckých úprav staví 

především na ochraně svobody podnikání, nikoli na ochraně svobody jednotlivce jako 

takového. Přihlédneme-li navíc ke kontextu Evropského práva,108 je omezení prostor, ve 

kterých je kouření dovoleno v rámci výkladu dle obecné prevenční povinnosti nanejvýš 

opodstatnitelné. Pro úplnost je třeba zmínit nový zákon 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek na území České republiky, který tuto problematiku 

od 31. 5. 2017109 již upravuje speciálně. 

 

4.2.2. Vliv smluvních ujednání na zákonnou prevenční povinnost 
 

Další otázkou, která v návaznosti na hlavní ideu o svobodě jednotlivce v OZ 2012 

vyvstává, je otázka střetu svobody se zájmy chráněnými obecnou prevenční povinností 

v rámci uzavírání smluv. Do povinnosti nahradit škodu vzniklou porušením prevenční 

povinnosti tak tedy v rámci OZ 2012 zasahuje i další, velice důležitá zásada navazující 

na svobodu jednotlivce, a to zásada smluvní volnosti. V případě střetu s  prevenční 

povinností se bude jednat především o ustanovení zakotvující smluvní povinnost dle § 

2913 OZ 2012 110, které může prevenční povinnosti konkurovat a zásadu smluvní 

volnosti, dle které je teoreticky111 možné ujednat i zákaz aplikace ustanovení o (například 

obecné) prevenční povinnosti. 

 

                                                 
107 KINDL, Tomáš: Zákaz kouření chrání svobodu, [Právní rozhledy 12/2015, s. 442] 
108 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a 

souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES 
109 Zákon 65/2017 nabyde účinnosti dle 31. 5. 2017 
110 § 2913 odst. 1 „Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně 

nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit“ 
111 viz dále 
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Tato podkapitola se tedy věnuje vlivu smluvních ujednání na zákonnou prevenční 

povinnost obecně, nikoli jen na obecnou prevenční povinnost dle ustanovení § 2900 OZ 

2012. 

 

Jelikož by rozbor smluvní odpovědnosti a smluvní volnosti vydal na samostatné 

zpracování (jedná o problematiku komplexní a teorií rozdílně vnímanou), v této práci 

pouze nastíním principy fungování smluvní odpovědnosti a smluvní volnosti v OZ 2012, 

abych mohla dále pokračovat v jejich vztahu k prevenční povinnosti v rámci tohoto 

zákona. 

 

K smluvní odpovědnosti je třeba předně uvést, že je pro účely této podkapitoly 

vnímána dle § 2913 OZ 2012, tedy jako porušení povinnosti z již uzavřené smlouvy, 

nikoli odpovědnost dle §1728 a násl. (předsmluvní odpovědnosti dle principu culpa in 

contrahendo jsou věnované jiné podkapitoly této práce). 

 

Zákonná ustanovení pouze stanoví rámec fungování smluvní odpovědnosti na 

obecné úrovni. Porušení povinnosti ze smlouvy tak nemusí zakládat povinnost nahradit 

vzniklou újmu ani nemusí být občanskoprávním deliktem, avšak je možné porušit 

smluvní povinnost i bez zavinění (zajímavostí je, že zakotvení odpovědnosti za porušení 

smluvní povinnosti bez ohledu na zavinění není v jiných evropských právních úpravách 

úplně běžné).112 Může nastat situace, kdy vzniká porušiteli povinnost nahradit škodu jak 

ze zákona, tak ze smlouvy, v tomto případě si strany mohou vybrat, ovšem za dodržení 

zásady, že tatáž újma se hradí pouze jednou113.  

 

Mimo smluvní ujednání zákon stanoví možnosti, kdy povinnost nahradit škodu 

i přes její zakotvení ve smlouvě nevznikne, tedy jakousi paralelu zproštění odpovědnosti 

za škodu v rámci prevenční povinnosti ze zákona. Tyto podmínky uvádí OZ 2012 

v ustanovení § 2913 odst. 2 „Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu 

ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 

                                                 
112 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře., s. 1566 
113 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře., s. 1567 
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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.“114 

 

Dalším významným prvkem smluvní odpovědnosti dle OZ 2012 je vznik škody 

porušením smluvní povinnosti i jiné, než smluvní straně a zároveň zakotvením 

odpovědnosti porušitele i vůči této, nezúčastněné, straně. Tato úprava byla dle důvodové 

zprávy zavedena vzhledem k dosavadnímu širokému výkladu soudní praxe za účelem 

jeho zpřesnění.115 V konkrétních případech si pak pod třetí osobou, které porušením 

smluvní povinnosti vznikne škoda, můžeme představit například děti poškozeného 

pacienta, členy nájemcovy domácnosti či ocenění nemovitosti ve vztahu k poskytovateli 

úvěru.116 

 

Smluvní volnost v OZ 2012 pak vyplývá především v ustanovení § 1725 

„Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. V mezích právního řádu je 

stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.“117 Lze tedy 

říci, že působí jako další provedení legální licence, tedy ústavněprávní zásady „co není 

zakázáno, je dovoleno“118 

 

Odpovědnost na základě porušení smluvní i zákonné povinnosti, nebo pouze 

v jednom z těchto případů, je tedy po teoretické rovině v rámci OZ 2012 relativně jasná, 

fungování principu smluvní volnosti zřejmě také. Otázka však nastává ve chvíli, kdy 

jedna úprava vylučuje odpovědnost z druhé. V případě zákona má proti kogentním 

ustanovením samozřejmě smluvní úprava subsidiární charakter a ve chvíli, kdy bude 

smlouva v rozporu s platným právem, bude celá, nebo v konkrétních ustanoveních 

neplatná.119 Omezení smluvní volnosti je pak stanoveno především § 2898: „Nepřihlíží 

se k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené 

člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; 

                                                 
114 § 2913 odst. 2 OZ 2012 
115 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 2012/89 Dz , II. Zvláštní část, K § 2894 až 2899 
116 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře., s. 1569 
117 § 1725 OZ 2012 
118 např. Čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ 
119 Neplatnost jednotlivých ustanovení nezakládá neplatnost smlouvy, špatná forma ano (např. je-li 

zákonem stanoveno, že smlouva musí mít písemnou formu) 
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nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na 

náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně 

vzdát.“120 

 

Dle současné úpravy tedy již neplatí zákaz všech dohod, kterými se někdo vzdává 

práva, jež má vzniknout teprve v budoucnu (dříve zakotveného v § 574 odst. 2 OZ 1964) 

a vyvstává otázka, jak budou posuzovány situace, kdy si na základě smluvní volnosti 

jedna ze stran stanoví, že nebude odpovídat za škodu na prevenční povinností chráněných 

zájmech druhé strany. 

 

Typickým příkladem k této problematice může být oznámení „provozovatel za 

věci odložené v šatně neodpovídá“ v bazénech, divadlech, hospodách a jiných prostorách 

určených k podnikatelské činnosti, oznámení v rámci jednání mezi rovnými subjekty, či 

tabulka „pozor pes“ na plotě souseda.  

 

 Pro bližší rozbor je vhodné rozdělit osoby zprošťující se odpovědnosti do dvou 

skupin, přičemž do jedné skupiny budou zařazena „zproštění“ vyvěšená či prohlášená 

podnikatelem. Tato jsou jednáním v rámci vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, 

a nebude k nim tudíž přihlíženo, jak vyplývá i z ustanovení § 1814 písm. a) OZ 2012.121  

Ve druhé skupině pak budou oznámení a smlouvy o vzdání se odpovědnosti mezi 

rovnými subjekty nejednajícími v obchodním vztahu, například oznámení „pozor pes“, 

„cesta se v zimě neudržuje“, či ústní prohlášení v rámci výpůjčky. Případy patřící do 

druhé skupiny rozebírají následující odstavce. 

 

OZ 2012 zachovává princip, že „není jednostranně možné vzdát se povinnosti 

k náhradě újmy do budoucna“122 ovšem vyvstává otázka, jaké prohlášení lze považovat 

za jednostranné, zda například postup druhé strany v jednání i přes vědomí této informace 

není konkludentním souhlasem s tímto prohlášením.  

 

                                                 
120 § 2898 OZ 2012 
121 „Zvláště se zakazují ujednání, která a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění 

nebo na náhradu újmy,..“ 
122 GÜRLICH, Richard: Náhrada škody – nutná obrana a krajní nouze, [Novinky z rekodifikace - 

advokátní kancelář GÜRLICH & Co. 32/2013, s. 1] 
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Na posouzení této problematiky existuje více názorů, přičemž jeden názorový 

proud tvrdí, že bude k jednostrannému prohlášení přihlíženo jako k jakémusi varování, 

které by mělo průměrně rozumného člověka připravit na možnost, že takové ohrožení 

nastane, popřípadě ho přimět, aby včas zvážil, zda je schopný mu sám předejít.123 

S určitostí tak stanoví důvodová zpráva u prohlášení, která jsou v rozporu s § 2989, kdy 

uvádí, že je možné považovat tato prohlášení za varování. Odpovědnost „varovatele“ 

bude v těchto případech posuzována s přihlédnutím ke konkrétnímu varování, ač jej 

odpovědnosti zprostí zřejmě jen v případě druhou stranou zaviněné náhody.124  

 

Dle mého názoru by mohla nastat situace, kdy prohlášení zprostí „varovatele“ 

odpovědnosti zcela. Domnívám se, že by tak mohlo být v případě, kdy by poškozený 

svým jednáním potvrdil, že bere varování na vědomí a i přes toto varování podstoupil 

dané riziko. Podmínkou v těchto případech by pak samozřejmě bylo, aby na danou situaci 

nedopadalo ustanovení § 2989. 

 

Občanský zákoník tak opět klade důraz na princip, jež provází svobodu 

jednotlivce, a to na schopnost nést odpovědnost za své činy. Rozšiřuje posuzování každé 

konkrétní situace na okolnosti, které jí provází a také zohledňuje přičinění dalších osob. 

Stává se tak značně flexibilnější, než předchozí úprava občanského práva, což je 

bezpochyby od kodexu upravujícího soukromoprávní vztahy žádoucí.  

 

5. Odvracení škod 

 

Ustanovení upravující odvracení škody byla z části přejata z OZ 1964, a to z 

ustanovení § 417 „(1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit 

způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. (2) Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený 

právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměření opatření k odvrácení 

hrozící škody.“125 Toto ustanovení zakotvuje povinnost tzv. speciální prevence, neboli 

aplikace prevenčního principu na konkrétní případy a možnost soudní ochrany, tedy 

ochrany formou předběžného opatření (dle § 76 o.s.ř.)  anebo rozhodnutím ve věci 

                                                 
123 GÜRLICH, Richard: Náhrada škody – nutná obrana a krajní nouze, [Novinky z rekodifikace - 

advokátní kancelář GÜRLICH & Co. 32/2013, s. 1] 
124 viz kapitola 6. 
125 § 417 OZ 2012 
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samé.126 § 417 v druhém odstavci navazuje na §353 občanského zákoníku 141/1950 Sb., 

s výjimkou zákazu této ochrany „jde-li o činnost úředně schválenou“127, který se již do 

ustanovení § 417 nepřenesl. Ustanovení § 417 nezaznamenalo po celou dobu platnosti 

OZ 1964 žádných změn. 

 

Na předchozí úpravu navázal OZ 2012 širším zakotvením možností předcházet 

újmám a to  tzv. povinností zakročit na ochranu jiného v ustanovení § 2901 „Vyžadují-li 

to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu 

jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo 

odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle 

svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící 

závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“128 V § 2902 převzal OZ 

2012 ustanovení o oznamovací povinnosti z § 377 Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. 

„Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez 

zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné 

následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, 

které mohl po oznámení zabránit.“129 A téměř beze změny přejímá znění původní úpravy 

§ 417 v ustanovení § 2903 „(1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení 

způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit. (2) Při vážném 

ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k 

odvrácení hrozící újmy.“130 

 

Povinnosti zakročit na ochranu jiného, oznamovací povinnosti a vhodným a 

přiměřeným opatřením k odvracení hrozící újmy se věnují jednotlivě následující 

podkapitoly. Rozebírají judikaturu pojící se k danému ustanovení i dle předchozí úpravy 

OZ 1964 a vliv konkrétního institutu na současnou problematiku (po účinnosti OZ 2012). 

 

 

 

                                                 
126 HOLUB, Milan. Občanský zákoník: komentář. Praha: Linde, 2002 2. Vydání Praha, s. 436 a násl. 
127 §353 občanského zákoníku 141/1950 Sb. 
128 § 2901 OZ 2012 
129 § 2902 OZ 2012 
130 § 2903 OZ 2012 
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5.1. Povinnost zakročit na ochranu jiného v soudní praxi 
 

Ustanovení § 2901 je speciální ustanovení k § 2900, obecné prevenční povinnosti 

OZ 2012, a to především z toho důvodu, že stanoví prevenční povinnost ve zvláštních 

případech a dále jen v situacích „kdy lze hrozící újmu snadno odvrátit a kdy následky 

hrozící újmy zjevně převyšují námahu a úsilí, které je třeba k zákroku vynaložit.“131 

Částečně přebírá myšlenku § 416 o oznamovací a zakročovací povinnosti OZ 1964132. 

Vzhledem k tomu, že za dobu platnosti ustanovení § 416 OZ 1964 bylo vydáno pouze 

jedno rozhodnutí, ze kterého navíc odpovědnost vyvozena nebyla,133 a ustanovení § 416 

bylo následně vypuštěno novelou  s odůvodněním, že se v praxi ukázalo být 

„neživotné“134, lze k současnému ustanovení § 2901 z judikatury dle předchozího 

Občanského zákoníku řadit spíše ustanovení o obecné prevenční povinnosti § 415, a to 

především ta, která upravují porušení prevenční povinnosti ve zvláštních případech. 

 

5.1.1. Použitelná judikatura dle obecné prevenční povinnosti Občanského 
zákoníku 40/1964 Sb. 
 

Jak již bylo uvedeno výše, na prevenční povinnosti dle § 2901 OZ 2012 bude 

použitelná část judikatury pojící se k obecné prevenční povinnosti předchozího zákoníku. 

Dle mého názoru by tak mohlo pod porušení prevenční povinnosti dle § 2901 spadat 

například rozhodnutí o povinnosti majitele kasina zakročit proti zaměstnanci, který chystá 

trestný čin, ve kterém bylo stanoveno, že „Nebyly-li zjištěny jakékoliv náznaky, že 

zaměstnanec chystá trestný čin proti zákazníku (výherci)“135 nelze majiteli kasina přičítat 

porušení prevenční povinnosti, když nezajistil konkrétní opatření ve vztahu ke svým 

zaměstnancům proti přepadení zákazníka. Dále například rozhodnutí o odpovědnosti 

majitele restauračního zařízení za újmu na zdraví opilého hosta v případě, kdy majitel 

zpřístupnil prostory, ve kterých byly prováděny stavební práce a které jsou „v pozdních 

                                                 
131 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012, II. Zvláštní část, K § 2900 až 2903 
132 Ustanovení § 416 občanského zákoníku 40/1964 Sb. zní „(1)Každý je povinen upozornit příslušné 

orgány na hrozící závažnou škodu. Zakročit je povinen, je-li k odvrácení škody zákroku neodkladně třeba; 

nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe 

nebo osoby sobě blízké. (2)Ustanovení odstavce 1 platí i o hrozícím závažném neoprávněném majetkovém 

prospěchu.“ 
133 Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 21. 10. 1969, 3 Cz 29/69 
134 509/1991 Dz 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 29. 5. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3979/2011 
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večerních hodinách svou povahou nebezpečné“136 odpovídal za vzniklou újmu na zdraví 

ve větší míře, než poškozený (poškozenému soud přiřkl 30% zavinění). 

 

5.1.2. Judikatura na pomezí účinnosti Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
 

 

Značnou část převzaté judikatury tvoří rozhodnutí týkající se provedení zásady 

vlastnictví zavazuje. Například  Rozsudek 25 Cdo 2819/2011, který stanovil, že za škodu 

způsobenou pádem stromu  „odpovídá vlastník (správce) lesa, jestliže porušil povinnost 

předcházet škodám tím, že nereagoval na závažné postižení porostu dřevokaznou houbou 

v přilehlých místech, ač bylo zjistitelné i bez složitějších technických postupů, a že 

nepřijal opatření k zabránění pádu narušeného stromu na turisticky frekventovanou 

cestu.“137 Soud vychází především ze skutečnosti, že vlastník byl profesionálem, a lze na 

něj tudíž klást požadavek, aby v rámci své specializované činnosti byl informován o stavu 

porostu ve frekventovaných místech a vyhodnotil rizika, která hrozí v blízkosti turisticky 

využívané cesty.  

 

Provedením zásady vlastnictví zavazuje ve vztahu ke speciální prevenční 

povinnosti se zabýval dokonce i Nejvyšší soudní dvůr v Rozsudku 8 Ob 79/13w o imisích 

ze sousedních pozemků, v němž stanovil, že „Přímé přivádění nebo vnikání rozměrných 

předmětů na sousední pozemek jsou imisemi, proti kterým se lze bránit negatorní žalobou. 

Předpokladem úspěšnosti této žaloby však je to, že byly způsobeny ovlivnitelným lidským 

jednáním…. Pouze nebezpečné využívání sousedního pozemku zakládá odpovědnost za 

tím způsobené přírodní účinky.“138  

 

Zatím není dostupná judikatura, ve které by bylo rozhodováno přímo aplikací 

§ 2901 OZ 2012. Od tohoto ustanovení se však dle komentářů očekává, že přebere část 

problematiky dříve spadající pod § 415 a to především tu, ve které (jak již bylo uvedeno 

výše) vzniká subjektu speciální povinnost. 

 

 

                                                 
136 Usnesení ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1054/2007 
137 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 25 Cdo 2819/2011 
138 Rozsudek Nejvyššího soudního dvora z 29. 8. 2013, sp. zn. 8 Ob 79/13w 
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5.2. Povinnost zakročit na ochranu jiného - současná problematika 
 

Jak již bylo uvedeno, k ustanovení § 2901 OZ 2012 se zatím neváže žádná 

judikatura, která by mapovala rozhodování soudů přímo dle tohoto ustanovení. Stejně 

jako u obecné prevenční povinnosti však v této oblasti vznikají teoretické otázky, které 

se k dané problematice vztahují. Ustanovení o povinnosti zakročit na ochranu jiného je 

schopné pojmout řadu rozmanitých a pro současnou společnost velice perspektivních 

problémů, mezi tyto patří dle mého názoru například problematika elektronických úložišť 

dat a problematika poskytování genetických informací příbuzným, kterým se budu 

věnovat v následujících podkapitolách. 

  

5.2.1. Elektronická úložiště dat 
 

Pod ustanovení § 2901 OZ 2012 může být podřazena i velice aktuální otázka 

schopnosti postihnout problematiku vznikající  v sítích elektronických komunikací, 

spojenou s elektronickými úložišti dat. Tedy odpovědnost provozovatelů elektronických 

úložišť za obsah, který je na jejich elektronických úložištích, bez ohledu na to, kdo jej na 

dané úložiště nahrál. „Věcnou podstatou a smyslem internetové ukládací služby je totiž 

„samoobsluha“ veřejnosti, kdy zákaznická veřejnost si sama elektronicky vkládá, 

shromažďuje, vzájemně sdílí (sděluje) na veřejnosti či jen v omezeném okruhu, anebo 

naopak vymazává, informační obsah.“139  

 

Zda a jakým způsobem je třeba odpovědnost provozovatelů elektronických 

úložišť regulovat, je předmětem řady diskuzí, přičemž jako zástupce za stranu zastávající 

nutnost této regulace dle OZ 2012 jsem zvolila prof. JUDr. Iva Telce a za stranu opoziční 

jsem zvolila JUDr. Martina Maisnera PhD., praktikujícího advokáta. 

 

Problematice elektronických úložišť se v obecné rovině věnovala Směrnice EU 

o elektronickém obchodu z roku 2000140, jež však provedení konkrétních povinností, 

které je možné rozumně požadovat po poskytovatelích elektronických úložišť, nechává 

na členských státech. Prof. Telec se domnívá, že se na regulaci odpovědnosti 

                                                 
139 TELEC, Ivo: Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat, [Bulletin 

advokacie 1-2/2015, s. 19] 
140 Směrnice 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu (t.j. "směrnice o elektronickém obchodu") 
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provozovatelů elektronických úložišť měl, dle směrnice EU, vztahovat zákon 480/2004 

Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, který však 

povinnost provozovatelům elektronických úložišť nestanovil a tudíž tvrdí, že „v České 

republice nevznikl speciální zákon upravující tuto problematiku a tak se nabízí chápat 

činnost elektronického úložiště, které propojuje přístup k nelegálnímu obsahu (mimo 

např. deliktu nekalé soutěže či deliktu zákazu těžení z nepoctivého nebo protiprávního 

činu) i jako delikt proti prevenci spočívající v porušení obecné anebo zvláštní zakročovací 

povinnosti ze strany poskytovatele uvedených služeb.141 

 

 Postihování provozovatelů elektronických úložišť je v praxi však velice složité. 

Prof. Telec se domnívá, že by tak mělo být činěno pokud možno co největší kumulací 

právních opatření (uplatněním nároku na vydání bezdůvodného obohacení, náhradou 

eventuální nemajetkové újmy aplikace nekalosoutěžního zdržovacího (zakazovacího) 

nároku), aby se zvýšila pravděpodobnost jejich účinnosti.142 

 

 JUDr. Martin Maisner s tvrzením prof. Telce, uvedeném v článku o zakázaném 

těžení,143 nesouhlasí. V reakci na něj napsal článek  Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé 

absence výslovné legislativní úpravy a nebezpečná situace pro poskytovatele služeb 

informační společnosti 144, ve kterém k článku prof. Telce uvádí, že „aplikací závěrů 

z citovaného článku by mohla vzniknout daleko nebezpečnější situace, než kterou článek 

popisuje“145.  JUDr. Maisner vnímá internet jako další, rychlejší a modernější prostředek 

distribuce pro filmový i hudební průmysl. Navíc poukazuje na fakt, že i v České republice 

vznikají různé distribuční služby (Spotify či Netflix) a internet tedy jako médium vhodné 

pro legální distribuci filmů a hudby funguje. 

 

 Dále poukazuje na skutečnost, že zákon 480/2004 Sb. o některých službách 

informační společnosti problematiku odpovědnosti provozovatelů elektronických úložišť 

                                                 
141 TELEC, Ivo: Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat, [Bulletin 

advokacie 1-2/2015, s. 19] 
142 TELEC, Ivo: Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat, [Bulletin 

advokacie 1-2/2015, s. 19] 
143 TELEC, Ivo: Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat, [Bulletin 

advokacie 1-2/2015, s. 19] 
144 MAISNER, Martin: Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé absence výslovné legislativní úpravy a 

nebezpečná situace pro poskytovatele služeb informační společnosti - LIT160444CZ-článek Aspi 
145 TELEC, Ivo: Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat, [Bulletin 

advokacie 1-2/2015, s. 19] 
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upravuje, a to tak, že odpovědnost provozovatelů za uložený rozsah nepřipouští. Dle něj 

tedy nelze diskutovat úpravu v rozporu s tímto zákonem. Ustanovení zákona 480/2004 

Sb. o některých službách informační společnosti navíc potvrzuje i judikatura Soudního 

dvora EU. JUDr. Maisner dále dovozuje, že uložení obecné prevenční povinnosti není 

přípustné nejen dle zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, 

který je k OZ 2012 speciální, ale i dle směrnice, kterou tento zákon provádí. Případný 

střet tohoto zákona se zákony jinými je pak třeba vykládat eurokonformě.  

 

 V dané souvislosti současně uvádí, že zákon 480/2004 Sb. o některých službách 

informační společnosti sice „vylučuje odpovědnost poskytovatelů za obsah poskytnutý 

uživateli a za jednání jejich uživatelů, avšak jen v případě, kdy poskytovatel vždy, jakmile 

se dozví o protiprávní povaze takového obsahu nebo jednání, takový obsah odstraní nebo 

znepřístupní.“ 146 Úprava ochrany před porušováním autorských práv tedy v rámci 

zákona zakotvená je a zavedení absolutní odpovědnosti provozovatelů elektronických 

úložišť za obsah na těchto úložištích obsažený by současně vedlo k likvidaci služeb, které 

umožňují vkládání uživatelského obsahu, například služby Youtube, Facebooku či 

Dropboxu a ke komplikaci zveřejňování obsahu například v e-shopech či v rámci 

vlastních blogů. 

 

S ohledem na argumentaci uvedenou výše, která představuje hlavní dva směry 

názorů na úpravu problematiky elektronických úložišť v rámci prevenční povinnosti dle 

OZ 2012, bych se přikláněla spíše k názorům JUDr. Maisnera, který vedle argumentace 

Evropskou úpravou a speciálnosti zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační 

společnosti vůči občanskému zákoníku uvádí, že fungování absolutní regulace 

elektronických úložišť dle návrhu prof. Telce není v praxi udržitelné a vedlo by k zániku 

řady služeb, které na sdílení obsahu fungují. Dle mého názoru je i vzhledem k vůdčí 

myšlence svobody v rámci OZ 2012 vhodné upřednostnit svobodu  a dostupnost 

informací, a případné porušení autorského práva postihovat prevencí ex post uložením 

sankce, nikoli prevencí ex ante potlačovat zájem společnosti na svobodném přístupu 

k informacím pod záminkou ochrany autorských práv. 

 

                                                 
146 MAISNER, Martin: Snaha o zakázané těžení ze zdánlivé absence výslovné legislativní úpravy a 

nebezpečná situace pro poskytovatele služeb informační společnosti - LIT160444CZ-článek Aspi 
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5.2.2. Poskytování genetických informací pokrevním příbuzným 
 

Genetika, ač je relativně novou vědou, zaznamenává v posledních desetiletích 

neuvěřitelný rozmach. Díky této vědě je možné strukturu, funkci a vývoj těla zkoumaného 

organismu přečíst z jediného kódu i tyto informace ovlivňovat147. Rozvoj genetiky 

významně vstupuje do všech odvětví medicíny a v posledních letech svého rozmachu i do 

odvětví práva, a to především práva trestního a občanského (občanské právo pak mimo 

zdravotnictví využívá její schopnosti zmapovat vztahy pokrevních příbuzných, například 

pro určení otcovství). S rozmachem genetiky a jejích schopností současně vyvstávají 

obavy o možném zneužití těchto informací a genetický kód je právní vědou vnímán jako 

osobní údaj hodný ochrany.148 

 

V souvislosti s tím je vyšetřující lékař, popřípadě kdokoli jiný, kdo se dostane 

k informacím o genetickém kódu pacienta, povinen tyto informace uchovávat v tajnosti 

a nemá právo je sdělovat dále. Zákon 372/2012 Sb. o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování zakotvuje tuto povinnost v § 51, kdy v odst. 1 stanoví, že 

„Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.“149 V odst. 2-4 ustanovení § 

51 dále stanoví relativně rozsáhlé podmínky, za kterých se o porušení povinné 

mlčenlivosti nejedná, ovšem ani jedna z nich se netýká sdělování informací pokrevním 

příbuzným, nebyl-li této mlčenlivosti pacientem zproštěn (výjimkou je pokrevní příbuzný 

pouze za předpokladu, že je zároveň zákonným zástupcem pacienta). 

 

Problém nastává ve chvíli, kdy například při vstupní prohlídce a genetickém 

testování subjektu genetické databáze ošetřující lékař či jiný zdravotník zjistí, že 

zkoumaný jedinec trpí patologickou mutací genu či genů, které způsobují geneticky 

podmíněné onemocnění. Vzhledem ke sdílené povaze genů mezi pokrevními příbuznými, 

se pak zvyšuje pravděpodobnost, že daným onemocněním trpí také, nebo u něj může 

propuknout, či jej přenáší ve svých genech. Informovat o této skutečnosti může pokrevní 

                                                 
147 HARTWELL, Leland. Genetics: from genes to genomes. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2011. 

s.11 
148 právo na soukromý život podle čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 10 Listiny základních 

práva a svobod České republiky 
149 § 51 odst. 1 zákon 372/2012 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  
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příbuzné pouze vyšetřovaný subjekt, tedy pacient, popřípadě lékař se souhlasem pacienta 

(vzhledem k povinnosti lékaře dle ustanovení § 51). 

 

Podobná problematika je podrobněji řešena například ve Velké Británii, kdy byly 

po precedentu o prolomení lékařské povinnosti150 stanoveny přesné podmínky, za kterých 

lze povinnost lékařské mlčenlivosti prolomit (1. existence reálného, vážného 

a neodbytného rizika; 2. riziko bude významně sníženo sdělením informací; 3. informace 

jsou zveřejněny pouze v nezbytném rozsahu; a 4. újma způsobená prolomením zásady 

o lékařské mlčenlivosti je převýšena zájmem na minimalizaci rizika vzniklého třetím 

osobám). Uvolňování ochrany genetického kódů jednotlivců se rozšiřuje i ve Spojených 

státech amerických. 151 

 

V České republice se k prolomení povinné mlčenlivosti lékařů v tomto případě 

nabízí postup dle ustanovení OZ 2012, a to ustanovení § 2901 o povinnosti zakročit na 

ochranu jiného (popřípadě i obecná prevenční povinnost § 2900 či prevenční povinnosti  

dle § 2902 - § 2903), možné by bylo zřejmě aplikovat i ustanovení o krajní nouzi § 2906, 

dle kterých by byl lékař, či jiný zdravotník, povinen sdělit informaci o genetické mutaci 

pokrevním příbuzným, jelikož její nesdělení může v budoucnu způsobit újmu na jejich 

zdraví, a neodpovídat pak za toto porušení. Při aplikaci některého z výše uvedených 

ustanovení by pak daný zdravotník zřejmě neodpovídal za újmu způsobenou v rámci 

soukromého (občanského) práva, ovšem nezbaví jej tento postup odpovědnosti v rámci 

odvětví veřejnoprávního: „Lékař je tak chráněn pouze před povinností nahradit vzniklou 

újmu, ale musí nést veřejnoprávní následky porušení mlčenlivosti.“152 Lékaři, který 

porušil povinnost mlčenlivosti a prozradil možnost genetické mutace, tak může hrozit 

například i obvinění z trestního činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle 

§ 180 odst. 2 trestního zákoníku.153 

 

Jako alternativa k obejití lékařské mlčenlivosti za současného zachování ochrany 

práva na soukromí jednotlivce se staví teorie uvedená v článku Poskytování genetických 

                                                 
150 Approved Judgment of the Court of Appeal, Civil Division as of 9 November 1989, W. v Egdell and 

others, [1989] EWCA Civ 13. 
151 Právní režim informací v genetických databázích a biobankách - LIT48670CZ-4.2 POSKYTOVÁNÍ 

GENETICKÝCH INFORMACÍ POKREVNÍM PŘÍBUZNÝM-článek Aspi 
152 tamtéž 
153 Zákon 40/2009 Sb. trestní zákoník 
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informací pokrevním příbuzným o zavedení tzv. „společného účtu rodiny“, tedy 

předávání informací v rámci úzkého rodinného okruhu, hájená myšlenkou, že rodina je 

stejně základní stavební jednotkou společnosti jako každý jednotlivec154, a jelikož je 

genetická informace mezi pokrevními příbuznými sdílená biologicky, měla by být sdílená 

i v rámci počítačových databází všem pokrevním příbuzným dostupných.155 

 

Dle mého názoru je třeba v problematice prolamování lékařské mlčenlivosti ve 

vztahu ke genetickým kódům postupovat velice opatrně, jelikož má genetická informace 

veliký potenciál prozradit o zkoumaném jedinci téměř vše, a tyto informace se pak stávají 

snadno zneužitelné v rukou neoprávněných osob (například pojišťoven či 

zaměstnavatelů). Čím více se tedy bude možnost sdílet genetickou informaci jednotlivce 

s dalšími osobami uvolňovat, tím více hrozí její zneužití. Lékařská povinnost mlčenlivosti 

navíc stejně přísně chrání i veškeré ostatní informace o pacientovi, jako je například jeho 

současný zdravotní stav, předchozí léčba, či pravděpodobnost plného uzdravení. Tyto 

informace však většinou v porovnání s vědeckou přesností, obsáhlostí a komplexností 

genetického kódu obsaženého v DNA, nepředstavují pro jedince zdaleka takovou hrozbu 

společenské újmy, jako jeho genetický kód, a přesto jsou chráněny se stejnou intenzitou.  

 

Každý jednotlivec si také může nechat svou genetickou informaci prověřit sám, 

v úvahu tedy přichází prolomení povinnosti lékařské mlčenlivosti pouze obecným 

varováním nabádajícím ostatní pokrevní příbuzné k vyšetření, nikoli sdělování 

konkrétních poruch a možnosti jejich vlivu na ostatní příbuzné. Sdělovaní informací 

o jednotlivci se příčí nejen právu na ochranu osobnosti, ale i právu na svobodu 

a individualitu každého člověka, navíc argument rodiny jako jednotky rovné jedinci je 

dle mého názoru v právním systému neudržitelný. 

 

Jiným řešením by bylo stanovení povinnosti sdělit možnost genetické poruchy 

pokrevním příbuzným přímo jednotlivci, který danou genetickou poruchou trpí. Tento 

postup by obešel zásahy do lékařské mlčenivosti, dovolil genetickou mutací postiženému 

                                                 
154 Odvolává se například na citát Margaret Thatcherové „Neexistuje žádná společnost: jsou individuální 

muži a ženy, a pak také rodiny.” MOORE, Charles. No Such Thing as Society: a good time to ask what 

Margaret Thatcher really meant. The Telegraph [online]. 2010, cit. [14.2.2014]. 
155 ANTOŠ, Ondřej: Právní režim informací v genetických databázích a biobankách - LIT48670CZ-4.2 

POSKYTOVÁNÍ GENETICKÝCH INFORMACÍ POKREVNÍM PŘÍBUZNÝM- článek Aspi 
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jednotlivci korigovat danou informaci v určitých mezích dle svého uvážení, a navíc by 

podpořil prevenci dle § 2900-2903. 

 

5.3. Oznamovací povinnost v soudní praxi a současná problematika 
 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, oznamovací povinnost dle ustanovení 

§ 2902 současného OZ 2012 přebírá oznamovací povinnost zakotvenou v § 377 

Obchodního zákoníku 513/1991 Sb., (který byl nahrazen zákonem o obchodních 

korporacích 90/2012 Sb.), avšak se zásadním rozdílem, že již není koncipována jako 

skutková podstata, která samostatně zakládá právo poškozeného na náhradu další újmy. 

 

Toto ustanovení se uplatní jak při porušení zákonné povinnosti, tak při porušení 

smluvní povinnosti, jako liberační důvod, pokud škůdce splnění oznamovací povinnosti 

prokáže (prokázání splnění oznamovací povinnosti se pak bude posuzovat zejména 

s ohledem na jeho včasnost a dostatečnou konkrétnost). 156 

 

Informační povinnost je přitom i jednou z hlavních okolností vzniku předsmluvní 

odpovědnosti dle § 1728 a násl., jelikož jsou strany povinny se konkrétně informovat 

o vztahu věcí v dostatečném rozsahu, aby z jejich jednání nevznikla druhé straně škoda, 

a to bez ohledu na stádium jejich vzájemného vztahu.157 

 

Vzhledem ke krátkému časovému úseku účinnosti OZ 2012 a k tomu, že 

ustanovení § 2902 OZ 2012 není koncipováno jako samostatná skutková podstata, není 

k němu zatím dostupná žádná judikatura a není ani pro teorii tak atraktivním tématem 

jako například výše uvedená obecná prevenční povinnost dle § 2900 či speciální 

prevenční povinnost dle § 2901. Domnívám se však, že s postupem času nalezne své 

uplatnění. 

 

 

 

                                                 
156 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1522 
157 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR). s. 901 
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5.4. Vhodná a přiměřená opatření k odvrácení hrozící újmy v Občanském 

zákoníku 40/1964 Sb. a 89/2012 Sb. 
 

Ustanovení § 2903 navazuje na odvracení škody dle § 417 OZ 1964 a ustanovení 

§ 384 v Obchodním zákoníku 513/1991 Sb. Opět se však zásadně od ustanovení, která 

přebírá, odlišuje především tím, že nestanoví povinnost. Nezakotvením povinnosti 

odvrátit škodu reflektuje (stejně jako většina ustanovení prevenční povinnosti) změnu 

v ideologickém chápání OZ 2012, a to především v jeho upřednostnění svobody 

jednotlivce, tedy svobodné volby jednání a následné odpovědnosti za tuto volbu.158 

V soudní praxi lze předpokládat návaznost na některá rozhodnutí vztahující se k § 417 

OZ 1964 nebo k § 384 Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. 

 

K § 384 Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. se váže pouze rozhodnutí 

o posouzení leasingové smlouvy159, které není pro výklad vhodných a přiměřených 

ustanovení k odvracení hrozící újmy nijak zásadní, ovšem relativně rozsáhlá judikatura 

provázela § 417, ze které bude na aplikaci současného § 2903 aplikovatelné například 

rozhodnutí 22 Cdo 3319/2010, které zakotvuje z nové i předchozí úpravy přímo 

vyplývající podmínku, že se nelze u soudu domáhat přiměřeného opatření k odvrácení 

hrozící škody za předpokladu, že se jedná o ohrožení škodou nikoli vážnou.160 Použitelné 

bude i rozhodnutí 25 Cdo 822/2008161, které stanovilo, že pouhá úvaha znalce 

o nespecifikovaných podmínkách, jejichž splnění by mohlo zabránit prohlubování 

závadného stavu a vzniku dalších škod, není dostatečná pro aplikaci ustanovení § 417 OZ 

1964. Jedním z mála rozhodnutí, které (na rozdíl od předchozích) aplikaci ustanovení 

§ 417 rozšiřovalo, je rozsudek 25 Cdo 163/2005, který uvádí, že § 417 OZ 1964 je možné 

aplikovat i nebyla-li vyčíslena veškerá v budoucnu možná škoda.162 

 

Ve většině případů se doposud jednalo především o otázce, zda jsou splněny 

podmínky pro uložení povinnosti provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení 

hrozící škody soudem. Tato rozhodnutí často vychází pouze z jazykového výkladu 

ustanovení § 417 a jeho použití tím výrazně nespecifikují. 

                                                 
158 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. s. 1522 a násl. 
159 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2009 sp. zn. 29 Cdo 3026/2007 
160 Usnesení ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 22 Cdo 3319/2010 
161 Rozsudek ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 822/2008 
162 Rozsudek ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 25 Cdo 163/2005 
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5.5. Vhodná a přiměřená opatření k odvrácení hrozící újmy – současná 

problematika 
 

V současné úpravě OZ 2012 můžeme očekávat, že se výše uvedená modifikace 

ustanovení o odvracení újmy odrazí i v judikatuře, ovšem zřejmě nijak zásadním 

způsobem. V dosavadní judikatuře lze nalézt zmínky o připouštění postupu podle § 2903 

v určitých případech, kdy je však vždy pouze vyslovena možnost takového postupu 

soudem, nikoli jako návrh některé ze stran sporu. Příkladem může být rozhodnutí 

22 Cdo 3277/2014 které stanoví, že není vyloučen postup dle § 2903 „Jsou-li v důsledku 

imisí vážně ohroženy život a zdraví, příp. soukromí člověka [§ 3 odst. 1 písm. a), § 81 

odst. 2 o. z. ]“163 Zajímavým rozhodnutím bylo Usnesení 22 Cdo 3778/2015 řešící otázku 

zasahování požárně nebezpečným prostorem z pozemku jednoho vlastníka na pozemek 

druhého vlastníka. Usnesením bylo stanoveno, že se v tomto případě nejedná o imise, jak 

argumentuje žalobkyně, navíc újma přímo nehrozí a není tedy nutné ukládat opatření dle 

§ 2903.164 

 

5.5.1. Prevenční žaloba na ochranu zdraví 
 

Na první pohled výraznější rozdíl mezi ustanovením § 417 OZ 1964 

a ustanovením § 2903 OZ 2012 je záměna slova „škoda“ z předchozí úpravy  za slovo 

„újma“ v úpravě současné. Tato záměna (jak již bylo uvedeno v úvodní části mé práce) 

podtrhává důležitost prevence škod na jiných statcích, než jen na majetku. Tuto 

podkapitolu tedy zaměřuji na možnost aplikace prevenční žaloby dle § 2903 k ochraně 

zdraví člověka. 

 

Odhlédneme-li od veřejnoprávní úpravy, ve které má zdraví samozřejmě také 

významnou roli a od zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

který nastupuje v případech, kdy již daný jedinec nějakou lékařskou péči potřebuje, 

vykrystalizuje zde samostatná oblast  preventivní ochrany zdraví, která částečně zasahuje 

i do soukromého práva. Veřejnoprávní větev pak upravuje preventivní podmínky ochrany 

zdraví lidí na obecné úrovni (například nároky na kvalitu pitné vody, regulace plynů 

                                                 
163 Rozsudek ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3277/2014 
164 Usnesení ze dne 14. prosince 2016 sp. zn. 22 Cdo 3778/2015 
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vypouštěných do ovzduší, ochrana půd) soukromoprávní úprava se zaměřuje především 

na spory mezi jednotlivými subjekty, a to často mezi majiteli sousedních pozemků či lidí 

žijících v jednom domě (jako například výše uvedené rozhodnutí 22 Cdo 3778/2015). 

 

V soukromoprávních sporech se pak může jednat především o hrozící imise, 

jejichž vzniku se bude prevenční žaloba snažit zabránit (pokud tyto imise již působí, 

prevenční žaloba se neaplikuje). 

 

Nejčastějším předmětem těchto sporů pak bývají imise hlukové, tedy vytváření 

zvukových vibrací, které porušují přípustné hygienické limity a ohrožují tím zdraví 

člověka.165 V těchto případech se může jednat o zvukové imise z veřejných koncertů či 

festivalů, kterým je však možné udělit veřejnoprávní výjimku.166 Tato výjimka ovšem 

funguje v rámci veřejného práva a nezabrání případnými imisemi ohroženým subjektům 

v prevenční žalobě dle občanského práva, jak se vyjádřil i krajský soud v Olomouci: „To, 

že se jedná o akce, k nimž bylo vydáno správní povolení k jejich pořádání, ještě 

neznamená, že by žalobci jakožto sousedé měli být nuceni trpět všechny negativní 

důsledky této činnosti.“167 Nezávislost soukromého práva na právu veřejném pak byla 

vložena přímo do OZ 2012 v druhé větě odst. 1 ustanovení § 1 „Uplatňování soukromého 

práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“168  

 

Soukromému právu je tedy skrze prevenční žalobu dovoleno zasahovat do 

problematiky věnované převážně právu veřejnému. Takovou situaci si lze představit 

v případě očekávaného hluku z továrny, jež má být teprve v budoucnu zprovozněna 

a které bude provoz v rámci předem uvedených limitů veřejným právem povolen. 

Domnívám se, že předpokladem, aby soukromoprávní žaloba uspěla, musí být předložení 

rozdílných důkazů, než které měly k dispozici v té samé věci rozhodující veřejnoprávní 

orgány, popřípadě pochybení v jejich rozhodování (ač soukromému právu nepřísluší 

správnost těchto rozhodnutí posoudit). Bude-li faktický stav hrozících imisí v míře, která 

                                                 

165 BERNARD, Michal: Soukromoprávní prostředky ochrany před hlukem, [Právní rozhledy 5/2008, s. 

167] 
166 § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
167 Rozsudek krajského soudu v Olomouci 57 Co 600/2005 cit. v článku BERNARD, Michal: 

Soukromoprávní prostředky ochrany před hlukem, [Právní rozhledy 5/2008, s. 167] 
168 § 1 odst. 2 OZ 2012 
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lidské zdraví neohrožuje, není možné, aby se soukromé a veřejné právo v posouzení této 

míry rozcházelo. 

 

6. Náhoda 
 

Institut náhody, který předchozí úprava nezahrnovala a který vychází z vládního 

návrhu občanského zákoníku z r. 1937, zasahuje do zásady, že se náhodná újma 

poškozenému nenahrazuje (casum sentit dominus169). Institut náhody v OZ 2012 zavádí 

povinnost nahradit újmu vzniklou náhodou, tedy bez úmyslu škůdce. OZ 1964 povinnost 

nahradit škodu způsobenou náhodou neupravoval. V případech, kdy se poškozený na 

škodě účastnil, bylo žádoucí postupovat dle obecné zásady casum sentit dominus, což 

však vyvolávalo aplikační potíže,170 navíc tato aplikace byla v některých případech 

zjevně nespravedlivá, a tak se judikatura začala s tímto principem rozcházet. V současné 

úpravě platí, že je možné z náhody vyvozovat újmu, ale pouze za předpokladu, že je tak 

přímo stanoveno zákonem.171 OZ 2012 tak činí v ustanovení § 2904: „Újmu způsobenou 

náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz 

nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.“172 Zákonodárce společně 

s důrazem na svobodu každého člověka podporuje i odpovědnost jedince za své svobodné 

jednání. Požaduje tak po všech zúčastněných postup dle výše uvedeného principu diligens 

pater familias a zároveň chrání poškozeného, který svou část preventivní povinnosti 

splnil. 

 

Na případy řešící vznik újmy z náhodného jednání může být aplikováno 

i ustanovení § 2918 OZ 2012, které stanoví: „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.“173 Vzniká tedy možnost rozdělit 

povinnost k úhradě újmy mezi poškozeného a škůdce poměrně k odpovědnosti, která se 

                                                 
169 Škodu hradí vlastník, ne ten, kdo ji způsobil nezaviněně viz 1.4.4. 
170 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, II. Zvláštní část K § 2904 
171 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1523 
172 § 2904 OZ 2012 
173 § 2918 OZ 2012 
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jim přičítá. Stanoví tak jakýsi mezistupeň mezi Náhodou dle § 2904 a aplikací zásady 

casum sentit dominus. 

 

6.1. Náhoda v soudní praxi 
 

Vzhledem k tomu, že je úprava náhody novým institutem a OZ 2012 je účinný 

relativně krátkou dobu, nejsou k tomuto ustanovení zatím dostupné ohlasy z praxe. Lze 

však předpokládat, že bude mít svou funkci u posuzování odpovědnosti především 

v případech objektivní odpovědnosti, ve kterých měla na škodě, byť i jen z části, zavinění 

jiná osoba. Případy zkoumání spoluzavinění poškozeného byly posuzovány již za 

platnosti OZ 1964, kdy bylo například judikováno rozhodnutím 25 Cdo 3315/2013, že 

„vlastník oplocení neodpovídá za škodu, jestliže závada v oplocení sice přispěla ke 

škodlivému následku … avšak bezprostřední a hlavní příčinou pádu ze střechy bylo 

počínání poškozeného na místě samém.“174 Obdobně u spoluzavinění cyklisty, který 

nezvládl zastavení a sesednutí z kola tak, aby nespadl pod kola projíždějícího vozidla, 

a byla mu tím přičtena čtvrtinová spoluodpovědnost175. S největší pravděpodobností lze 

tedy vliv na soudní praxi od ustanovení § 2904 OZ 2012 očekávat. 

 

7. Zproštění odpovědnosti za škodu 
 

OZ 2012 zakotvuje tradiční institut nutné obrany a krajní nouze, které OZ 1964 

nepojmenoval, avšak uvedl v § 418, a ke kterým postupně vznikala bohatá judikatura. 

Nově uvádí ustanovení o omluvitelném vzrušení mysli, které je spojeno s posuzováním 

situací nutné obrany a krajní nouze. Nutná obrana i krajní nouze se řídí zásadou ochrany 

subjektivních práv, a jsou chápány jako legitimní prostředky jejich aktivní obrany. Ač se 

jedná o instituty podobně upravené v trestním nebo správním právu, je třeba je odlišovat 

především vzhledem k zájmům, které chrání.176 Důvodová zpráva OZ 2012 vyzdvihuje 

rozdíly, ve kterých se tato úprava liší (jak bude uvedeno dále), avšak v praxi se 

občanskoprávní úprava nutné obrany a krajní nouze může střetávat s úpravou těchto 

institutů na rovině veřejnoprávní, v tomto případě je pak třeba volit úpravu příznivější 

                                                 
174 Usnesení ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3315/2013 
175 Rozsudek ze dne 21. 10. 2012, sp. zn. 25 Cdo 659/2011 
176 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1524 
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pro obránce. Důkazní břemeno v případě občanskoprávního posuzování těchto sporů leží 

na tom, kdo se jich domáhá.177 

 

7.1. Nutná obrana  
 

Institut nutné obrany byl zakotven již v předchozím OZ 1964, a to v ustanovení 

§ 418 odst. 2 „Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti 

hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená 

povaze a nebezpečnosti útoku.“178 Ustanovení § 418 koresponduje s definicí uvedenou 

v trestním zákoně (konkrétně v ustanovení § 29 trestního zákoníku 40/2009 Sb.) a opírá 

se o zásadu vim vi repellere licet179. 

 

OZ 2012 zakotvuje nutnou obranu v § 2905: „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného 

bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, 

není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí vzhledem k jeho 

poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem 

k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.“180 Je žádoucí ovšem 

přihlédnout i k objektivně neodůvodnitelným pocitům, jako například strachu, nebo 

nepochopení žertovné situace181. Také je třeba zohlednit omluvitelné vzrušení mysli, 

o kterém bude pojednáno dále. Současná úprava především přidává požadavek 

přiměřenosti v případě nepatrné újmy, přičemž míra újmy se musí posuzovat vzhledem 

k poměrům napadeného. Preventivní funkce nutné obrany pak spočívá v jejím odvracení 

přímo hrozícího útoku, který ještě nezapočal a který je možné nutnou obranou odvrátit. 

Zákony společně s výkladovými ustanoveními a judikaturou nutnou obranu postupně 

formují, a vytváří tak přesnější požadavky na její aplikaci. 

 

7.1.1. Podmínky nutné obrany 
 

Aby došlo k naplnění nutné obrany, musí jednající osoba dodržet podmínky, které 

zákon požaduje. Obranu je nutné provádět jen aktivně, proti útoku (bezprostředně 

                                                 
177 Josef FIALA, Milan KINDL aj. Občanský zákoník : komentář, Praha, Wolters Kluwer 2009 s. 
178 § 418 odst. 2 OZ 2012 
179 je dovoleno odrážet násilí násilím 
180 § 2905 OZ 2012 
181 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 912 
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hrozícímu nebo trvajícímu), který je veden právním subjektem (i právnickou osobou182) 

a který ohrožuje právem chráněný statek. 

 

K otázce požadavku na aktivitu obrany bylo stanoveno, že pasivní nesplnění 

smluvních či zákonných povinností nutnou obranou být nemůže.183 

 

Stejně jako v trestním právu útok musí bezprostředně hrozit či trvat (nesmí od něj 

být upuštěno, nesmí již být ukončen), musí ohrožovat statek, který právo chrání, 

a samotný útok musí být protiprávní. Nelze například použít nutnou obranu v případě 

zásahu právem dovoleného (například proti příslušníkům policie). Nutná obrana se také 

neaplikuje v případě obrany „před nutnou obranou“, tedy například lupič, který zranil 

bránícího se napadeného, nemůže nutnou obranou argumentovat. O nutnou obranu se 

nejedná ani v případě útoku, ke kterému dal poškozený souhlas (za předpokladu, že jej 

do té doby neodvolal). V případě útoku proti hypotetickému, či zatím vzdálenému útoku 

dochází k extenzivnímu excesu a obránce může být povinen za náhradu újmy, kterou 

svým útokem způsobí. 184  

 

Otázka požadavku na odvracení pouze útoku vedeného právním subjektem je 

neméně zajímavá. Stanoví, že například obrana před živelnou událostí, ani obrana před 

rozzuřeným psem (za předpokladu, že jej nikdo nepoužil jako živý nástroj) nejsou nutnou 

obranou, ale krajní nouzí185. Jinak je tomu v případě, kdy útočí osoba deliktně 

nezpůsobilá; po obránci nelze rozumně požadovat, aby tyto skutečnosti v danou chvíli 

prověřoval a i odvracení útoku osoby duševně nemocné či nezletilé je považováno za 

nutnou obranu.186  

 

Z výkladu lze vyvodit, že obrana musí být provedena prostředky, které jsou 

schopné hrozící útok efektivně odvrátit. V otázce požadavku na přiměřenost provedení 

obrany může být vysvětlení v důvodové zprávě zavádějící. Z důvodové zprávy totiž 

                                                 
182 § 167 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
183 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1524 
184 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1525 
185 viz 8.2.1. 
186 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1525 
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vyplývá spíše požadavek na jakoukoli přiměřenost pouze v případě nepatrné újmy: 

„Hrozí-li újma jen nepatrná - avšak jen v tomto případě - vyžaduje se navíc i přiměřenost 

obrany.“187 Komentář k ustanovení § 2905 výklad zpřesňuje, když stanoví, že „To ale 

nemůže být správný výklad, neboť text § 2905 jasně obě podmínky odděluje.“188 Otázka 

přiměřenosti útoku se dle tohoto komentáře bude aplikovat na celé ustanovení, ovšem 

v případě jiné újmy, než újmy „jen nepatrné“ bude z aplikace nutné obrany vybočovat 

pouze obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku. Rozdíl mezi excesem v trestním 

a občanském právu je především v tom, že trestní právo aplikuje exces na obranu zcela 

zjevně nepřiměřenou způsobu útoku, nikoliv další aspekty, které zohledňuje občanské 

právo, naplnění podmínek nutné obrany tedy pojímá striktněji, než právo občanské, jak 

je žádoucí dle zásady subsidiarity trestní represe. V případě vyřčení, že se jednalo 

o obranu zcela zjevně nepřiměřenou (či nepřiměřenou v případě nepatrné újmy), dochází 

k intenzivnímu excesu a obránce může být povinen k náhradě škody189, stejně jako 

u extenzivního excesu se jedná o vybočení z požadavků pro naplnění jednání v nutné 

obraně. 

 

Dalším aspektem, který se bude v případě otázky aplikace ustanovení o nutné 

obraně posuzovat, jsou poměry poškozeného, a to jak majetkové, tak psychické. Bude se 

hodnotit například jeho finanční situace, aby mohlo být zjištěno, zda se v tom daném 

případě jedná o újmu nepatrnou či nikoli, také bude zohledněno, jak si obránce v danou 

chvíli ohrožení vykládal, zda se mu subjektivně jevila obrana jako nutná,190 a případné 

omluvitelné vzrušení mysli uvedené v § 2907 OZ 2012. 

 

7.1.2. Nutná obrana v soudní praxi 
 

Podle Občanského zákoníku 40/1964 Sb. se k nutné obraně vázala řada 

judikatury, která zřejmě bude z velké části nadále použitelná, jelikož hlavní význam obou 

úprav zůstal zachován. 

 

                                                 
187 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz s. 448 
188 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 911 
189  HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1525 
190 Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku 89/2012 Dz K § 2905 až  2908 
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Přímo v rámci občanského práva bylo rozhodováno například rozhodnutím 

25 Cdo 4558/2010, ve kterém bylo uvedeno, že se nejedná o nutnou obranu, jestliže se 

útok oplácí (nikoli odvrací),191 další judikatura v občanském právu se váže spíše k účelně 

vynaloženým nákladům a odvracení škody, než přímo k nutné obraně a jejímu vymezení. 

Oproti tomu je velice obsáhlá judikatura k této otázce v trestněprávní oblasti, která je 

v řadě případů i na nutnou obranu v rámci občanského práva aplikovatelná.192 

 

Zajímavým rozhodnutím v rámci trestního práva je otázka intenzivního excesu, 

která byla stanovena v případě 5 Tdo 162/2007 a z které vychází i občanské právo. Tímto 

rozhodnutím bylo stanoveno, že aby došlo k intenzivnímu excesu z nutné obrany, musí 

být nutná obrana  „zcela zjevně nepřiměřená“193, k intenzivnímu excesu nedochází, je-li 

obrana „nepřiměřená nebo zjevně nepřiměřená“194.  

 

K otázce extenzivního excesu se pak váže například rozhodnutí 11 To 1/78, jímž 

bylo vysloveno, že se jedná o překročení mezí nutné obrany, jestliže pachatel „po 

skončení útoku sám přejde do útoku s úmyslem vypořádat se s útočníkem, od něhož již 

nehrozí nebezpečí.“195 

 

V návaznosti na požadavek bezprostředně hrozícího či trvajícího útoku je dobrým 

příkladem rozhodnutí Tpjn 303/2008 o instalaci a použití automatického obranného 

zařízení, které stanovilo, že instalace obranného zařízení, jehož účelem je odvrátit 

budoucí útok na zájem chráněný trestním zákonem nevylučuje naplnění podmínek nutné 

obrany za předpokladu, že „..se automaticky uvede v činnost po vniknutí útočníka do 

chráněného objektu, musí být zabezpečeno, aby se aktivovalo jen proti přímo hrozícímu 

či trvajícímu útoku na zájem chráněný trestním zákonem a aby jeho účinnost nebyla zcela 

zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“196 Zpřesňuje tak o rok starší rozhodnutí 

6 Tdo 66/2007, které stanovilo, že nelze nastražit na ochranu objektu výbušný systém, 

který se aktivuje automaticky při vniknutí osoby do určitého objektu a jehož účinky 

                                                 
191 Rozsudek ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4558/2010 
192 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1527 
193 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007 
194 tamtéž 
195 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. 2. 1978 sp. zn. 11 To 1/78 
196 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. Tpjn 303/2008 
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způsobí této osobě újmu na zdraví, vykládat jako jednání v nutné obraně či krajní 

nouzi.197 

 

Přínosným je i rozhodnutí o pravomoci zaměstnanců bezpečností služby,198 které 

stanovilo, že zaměstnanec může zadržet osobu přistiženou při trestném činu, nebo 

bezprostředně poté, nemůže však omezovat osobní svobodu osoby, která není  podezřelá 

ze spáchání trestného činu, ani když jej o zadržení požádá Policie České republiky pro 

plnění jejích jiných úkonů. V případě, že zaměstnanec bezpečností služby osobu i přes to 

na osobní svobodě omezí, je její konání považováno za obranu splňující podmínky nutné 

obrany. 

 

Zatímco se tedy teorie nutné obrany v trestním a občanském právu snaží tyto 

instituty ve svých úpravách odlišit, trestní judikatura, vzhledem ke svému bohatému 

obsahu, zatím funguje podpůrně pro málo judikovanou oblast práva občanského. 

 

7.2. Krajní nouze  
 

Institut krajní nouze byl taktéž zakotven již v předchozím Občanském zákoníku 

40/1964 Sb. a to v ustanovení § 418 odst. 1: „Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo 

hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo jestliže je způsobený následek zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“199 Ustanovení § 418 pojem 

krajní nouze nezná, ovšem její definice koresponduje s definicí uvedenou v trestním 

zákoně (konkrétně v ustanovení § 28 trestního zákoníku 40/2009 Sb.).  

 

OZ 2012 zakotvuje krajní nouzi v § 2906: „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného 

přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím způsobené, nebylo-li za 

daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek zjevně stejně 

závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání 

v nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.“200 

 

                                                 
197 Usnesení ze dne 28. března 2007, sp. zn. 6 Tdo 66/2007 
198 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2006, sp. zn. 8 Tdo 838/2006 
199 § 418 odst. 1 OZ 2012 
200 § 2906 OZ 2012 
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Krajní nouze je tedy stav hrozícího nebezpečí, které lze odvrátit pouze 

způsobením újmy a dále za předpokladu, že bude způsobená újma menší než ta, která 

hrozí.201 Výchozí princip, tedy především zásada proporcionality v jednání v krajní nouzi 

zůstávají i v OZ 2012 nezměněny. Nová úprava pouze institut krajní nouze zpřesňuje, 

když připouští zničení majetku, který by i bez jednání podlehl zkáze, bez ohledu na jeho 

hodnotu (na výši újmy). Jako příklad uvádí důvodová zpráva stržení domu, který by stejně 

shořel za účelem zabránění požáru v šíření na další domy, ze současné problematiky je 

možné pod jednání v krajní nouzi dle této výjimky podřadit například vybíjení drůbeže 

nakažené ptačí chřipkou, aby se zabránilo dalšímu šíření této choroby a případnému 

ohrožení konzumentů. Obecné podmínky krajní nouze rozebírá podrobněji následující 

podkapitola. 

 

7.2.1. Podmínky krajní nouze 
 

Základním předpokladem pro aplikaci krajní nouze je bezprostředně hrozící 

nebezpečí. Toto nebezpečí musí zároveň ohrožovat právem chráněný zájem a nesmí být 

vyvoláno osobou, která jej odvrací. Jako příklad vyvolání osobou, která nebezpečí 

odvrací, uvádí důvodová zpráva člověka, který vyprovokuje psa. Pes na něj následně 

zaútočí, daný jedinec bude vystaven bezprostřednímu nebezpečí, avšak v případě, kdy 

psovi ublíží, nebo jej usmrtí, odpovídá za škodu, kterou způsobil, jelikož nebezpečí sám 

vyvolal. V této situaci se tedy nejedná o odvracení nebezpečí v krajní nouzi, obránce má 

naopak v případě nebezpečné situace, kterou sám vyvolal, zakročovací povinnost dle 

§ 2901. Pokud však při tomto jednání způsobí újmu třetí osobě, bude i za předpokladu 

splnění požadavku subsidiarity a proporcionality odpovídat za škodu, kterou odvracením 

této osobě způsobil. 

 

Dalším požadavkem je, aby bezprostředně hrozící nebezpečí nebylo možné 

odvrátit jinak, tedy jiným způsobem, než vytvořením újmy, čímž zakotvuje zásadu 

subsidiarity. Dále je nutné, aby újma, která odvracením nebezpečí vznikne, nebyla větší 

nebo stejná, než újma, která hrozí, tedy požadavek přiměřenosti odvracení hrozícího 

nebezpečí zakotvující zásadu proporcionality. Krajní nouze předpokládá ohrožení něčím 

jiným, než deliktně způsobilou osobou (například živelnou událostí, zvířetem) a na rozdíl 

                                                 
201 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře 

(Wolters Kluwer ČR) s. 915 
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od nutné obrany se řídí zásadou, že „k záchraně vlastního života lze obětovat cizí majetek, 

ne však cizí život“202 

 

 Krajní nouze tak například na rozdíl od nutné obrany požaduje útěk před 

nebezpečím (za předpokladu, že lze útěkem hrozící nebezpečí odvrátit). V návaznosti na 

výše uvedený příklad je ohrožený jednotlivec povinen zvážit, zda je schopen utéci před 

zvířetem, které na něj útočí a případně tak učinit. V případě, že proti němu však bude 

útočící zvíře někým poštváno, jedná se o nutnou obranu a ohrožený jedinec se může bránit 

i obranou, která způsobí stejně závažnou či závaznější újmu, než která mu poštvaným 

zvířetem hrozila (nesmí být obrana zcela zjevně nepřiměřená-viz výše). Jediným 

případem, kdy se úprava krajní nouze s úpravou nutné obrany v požadavku na 

proporcionalitu potkávají, je případ újmy „jen nepatrné“, kdy i nutná obrana klade 

požadavek přiměřeného útoku. V případě útočícího zvířete by tak mohl být požadavek na 

proporcionalitu bez ohledu na to, zda se jednalo o živý nástroj, či zvíře útočící z vlastní 

pohnutky zřejmě v případě neškodného zvířete, které svým útokem není schopno 

způsobit jinou než nepatrnou újmu a o němž se tato vlastnost dá předpokládat. 

 

Stejně jako u nutné obrany má na posouzení celého případu výrazný vliv 

subjektivní vnímání dané situace obráncem. Zohlední se jeho posouzení daného 

nebezpečí v rychlosti, jaké je v těchto situacích třeba a ve stresu, který tyto situace mohly 

vyvolat. Přihlédne se i k omluvitelnému vzrušení mysli.203 

 

Pro úplnost je nezbytné zmínit, že i v občanskoprávní úpravě krajní nouze existují 

osoby povinné nebezpečí snášet, tedy osoby, u kterých se jednání v krajní nouzi-ani za 

naplnění všech výše uvedených podmínek-nepřipouští. Jsou to například lékaři, hasiči či 

příslušníci ozbrojených sborů. U těchto osob není přípustná ani pomoc v krajní nouzi.204  

 

 

 

 

 

                                                 
202 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, II. Zvláštní část, K § 2905 až  2908 
203 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, II. Zvláštní část,  K § 2905 až  2908 
204 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník VI: závazkové právo : zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře, s. 1529 
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7.2.2. Krajní nouze v soudní praxi  
 

V občanském právu není přímo ke krajní nouzi dostupná žádná judikatura, avšak 

stejně jako v případě nutné obrany bývají k úpravě tohoto institutu na úrovni 

občanskoprávní přiřazována rozhodnutí v oblasti trestního práva. 

 

V trestněprávní judikatuře, pojící se k úpravě krajní nouze, je významné 

rozhodnutí 3 To 72/80205, které stanovilo, že není možné v krajní nouzi obětovat život 

jiného člověka, ani kvůli záchraně života svého. Avšak připouští, že je možné obětovat 

jeden lidský život pro záchranu života více lidí. 

 

Přínosné je i rozhodnutí, které stanovilo, že pro stanovení hranic krajní nouze není 

na rozdíl od nutné obrany rozhodující přiměřenost či nepřiměřenost odvracení hrozícího 

nebezpečí, ale zda nebylo možné hrozící nebezpečí odvrátit jinak, nebo zda „způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“206 Tedy 

způsob, jakým jednotlivec v krajní nouzi jedná a následky, které odvracením nebezpečí 

způsobí, jsou pro institut krajní nouze důležitější, než zda je tento způsob obrany v dané 

situaci přiměřený. 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČSR vyslovilo, že není zpravidla důležité, kdo je 

původcem hrozícího nebezpečí: „Nebezpečí, které občan odvrací v krajní nouzi, může 

spočívat i v útoku člověka; v takovém případě jde o krajní nouzi a ne o nutnou obranu jen 

tehdy, pokud jednáním jinak trestným je způsobena škoda jinému než útočníkovi.“207  

 

Trestní úprava tedy stejně jako u nutné obrany plní podpůrnou funkci výkladu 

aplikace těchto institutů v občanském právu, ač důvodová zpráva stanoví spíše snahu 

o oddělení těchto úprav v rámci právních odvětví. Dokud nebude v oblasti občanského 

práva dostatek samostatné judikatury, lze podpůrnou funkci judikatury trestního práva 

očekávat i v budoucnosti. 

 

 

                                                 
205 Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 11. 12. 1980 sp. zn. 3 To 72/80 
206 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze 16. 8. 1971 sp. zn. 3 Tz 54/71 
207 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 24. 2. 1987 sp. zn. 7 Tz 9/87 
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7.3. Omluvitelné vzrušení mysli 
 

Omluvitelné vzrušení mysli je samostatné ustanovení, které je však aplikačně 

spojeno s ustanovením § 2905 o nutné obraně a § 2906 o krajní nouzi. V OZ 2012 jej 

nalezneme v § 2907 „Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní 

nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné 

nebezpečí.“208 Důvodová zpráva tento pojem vysvětluje jako „případný stres“209 v nutné 

obraně či krajní nouzi, který pachateli zabránil v objektivním zhodnocení situace. 

Omluvitelné vzrušení mysli tedy chrání osobu odvracející útok či nebezpečí za 

předpokladu, že danou situaci zváží objektivně špatně a nenaplní všechny podmínky pro 

zproštění odpovědnosti. Bude se především posuzovat, zda je naplnila subjektivně a zda 

se tato odchylka dá v rychlosti rozhodování a případném stresu od průměrného jedince 

očekávat.  

 

7.3.1. Srovnání s omluvitelným hnutím mysli v trestním právu 
 

Jak již bylo uvedeno výše, krajní nouze i nutná obrana jsou instituty zakotvené 

mimo jiné i v trestním právu, ve kterém mají za sebou dlouhý vývoj, a váže se k nim 

mnoho judikatury. V trestním právu existuje na první pohled obdobný institut 

občanskoprávnímu omluvitelnému vzrušení mysli, a to institut omluvitelného hnutí 

mysli. Otázce, zda se jedná o institut, který byl inspirací pro omluvitelné vzrušení mysli 

v OZ 2012, je věnována tato podkapitola. 

 

V rámci trestního práva je omluvitelné hnutí mysli judikaturou vykládáno jako 

strach, úlek nebo zmatek,210 avšak v rámci trestního zákoníku omluvitelné hnutí mysli 

nijak nesouvisí s posuzováním jednání v nutné obraně či krajní nouzi, ale s omluvitelnou 

pohnutkou, která v danou chvíli ospravedlňovala daný trestný čin (konkrétně zabití 

a ublížení na zdraví)211. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma instituty, tedy 

omluvitelným vzrušením mysli a omluvitelným hnutím mysli bude tedy zřejmě to, že 

zatímco omluvitelné vzrušení mysli se vztahuje na situaci útoku či nebezpečí, které útočí 

na právem chráněný zájem, jenž se jedinec především snaží odvrátit (a je možné, že 

                                                 
208 § 2907 OZ 2012 
209 Důvodová zpráva Občanského zákoníku 89/2012 Dz, Zvláštní část,  K § 2905 až  2908 
210 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 7 Tdo 793/2010 
211 Zákon 40/2009 Sb. trestní zákoník 
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v daném případě vzhledem ke stresu a rychlosti rozhodování situaci neposoudí správně), 

omluvitelné hnutí mysli je v rámci trestního zákoníku částečně ospravedlnitelná motivace 

ke konkrétním trestným činům (útoku na život či zdraví jiného), která neodvrací útok 

nebo nebezpečí dle pravidel nutné obrany či krajní nouze, a jež stanoví mírnější trest, 

ovšem nezprošťuje pachatele odpovědnosti za daný trestný čin. 

 

Občanský zákoník tedy opět připouští širší výklad okolností vylučujících 

protiprávnost než právo trestní, když zavádí institut omluvitelného vzrušení mysli, který 

trestní právo nezakotvuje a který přímo ve spojení s nutnou obranou a krajní nouzí počítá 

se subjektivním (dost často tedy objektivně ne úplně správným) posouzením dané situace 

pachatelem, a i přes to aplikaci nutné obrany či krajní nouze připouští. 

 

8. Náhrada účelně vynaložených nákladů  
 

Náhrada účelně vynaložených nákladů se váže k výše rozebraným ustanovením 

o odvracení škod a byla zakotvena již v OZ 1964 ve znění „Kdo odvracel hrozící škodu, 

má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom 

utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, 

která byla odvrácena.“212 

 

V OZ 2012 je náhrada účelně vynaložených nákladů zakotvena v § 2908 „Kdo 

odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu 

újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu 

přiměřeném tomu, co odvrátil.“213 Tato ustanovení jsou tedy téměř identická a význam 

náhrady účelně vynaložených nákladů tak v nové úpravě zůstává (jako v jediném 

ustanovení upravujícím prevenci škod) totožný. 

  

 

 

 

                                                 
212 § 419 OZ 1964 
213 § 2908 OZ 2012 
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8. 1. Náhrada účelně vynaložených nákladů v soudní praxi 
 

Vzhledem k tomu, že se význam náhrady účelně vynaložených nákladů s novou 

úpravou nijak nezměnil, není nutné pokládat si otázku, zda by mohla být judikatura, pojící 

se k předchozí úpravě § 419 OZ 1964 použitelná. 

 

Mezi tato rozhodnutí patří například rozsudek 25 Cdo 4920/2008214, který 

stanovil, že i obec má právo odvracet hrozící škodu a následně požadovat náhradu účelně 

vynaložených nákladů v případě otázky odstranění sousedních nemovitostí stavby. Tyto 

nemovitosti nechala obec z důvodu hrozícího nebezpečí zbourat a následně požadovala 

úhradu poloviny nákladů po spolumajiteli stavby, od které bylo bouráním nebezpečí 

odvraceno. 

 

Rozhodnutím o limitaci výše nákladů účelně vynaložených na odstranění hrozby, 

která byla přijetím přiměřeného opatření odvrácena, byl Rozsudek 25 Cdo 1360/2003,215 

který pouze vyslovil, co již bylo zakotveno v § 419 OZ 1964, tedy že náklady musí být 

přiměřené hrozící újmě, kterou odvrací, a že jsou limitovány právě výší odvracené škody. 

 

V návaznosti na otázku maximální výše nákladů na odvracení škody je nezbytné 

zmínit Rozsudek 25 Cdo 1859/2013,  který se zabýval horní hranicí náhrady při odvracení 

škody na zdraví či životě. V tomto případě žalující město nechalo provést demolici 

rozestavěné budovy ve vlastnictví žalované společnosti, a za provedení demolice 

zaplatilo částku 18.733.701,- Kč, kterou podle § 419 OZ 1964 požadovalo na žalované 

společnosti. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dovodil, že žalobce 

neprokázal přiměřenost vynaložených nákladů k výši hrozící škody a žaloba byla 

zamítnuta. Proti rozhodnutí soudu druhého stupně podala žalobkyně dovolání, které bylo 

úspěšné a navíc upřesnilo výklad ustanovení o náhradě účelně vynaložených nákladů, 

když stanovilo, že „Horní hranici náhrady nákladů vynaložených k zamezení reálného 

rizika vzniku škody na životě a zdraví člověka nelze proto v takovém případě odvíjet od 

finančního vyjádření hrozící újmy, nýbrž kritériem zůstává hledisko potřebnosti 

a účelnosti vynaložených nákladů.“ 216 

                                                 
214 Rozsudek ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4920/2008 
215 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1360/2003 
216 Rozsudek ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1859/2013 
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Na závěr vybrané judikatury k § 2908 OZ 1964 je třeba zmínit i  relativně nedávný 

Rozsudek 30 Cdo 237/2014, který se zabýval nárokem na náhradu škody způsobené 

nesprávným úředním postupem. Tento rozsudek vyslovil v odůvodnění, že „Okolnost, že 

poškozený po zrušení původní dražby opakovaně vydražil v exekuční dražbě tytéž 

nemovitosti za vyšší částku, sama o sobě nezakládá nárok na náhradu škody způsobené 

nesprávným úředním postupem.“217  

                                                 
217 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 237/2014 
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Závěr 
 

Cílem mé práce bylo přiblížit úpravu prevence škod v současném občanském 

právu, poukázat na rozmanitost problematiky, kterou zahrnuje, a unikátnost fungování 

tohoto institutu ve vztahu k jiným úpravám vzniku odpovědnosti za škodu v právním 

systému. 

 

V mé práci postupně vykrystalizovaly hlavní dvě myšlenky provázející úpravu 

prevence škod v OZ 2012, a to na první pohled patrný důraz na svobodu jednotlivce, která 

je vůdčí ideou celého zákoníku, a dále na svobodu jednotlivce navazující zásada 

odpovědnosti každého za své činy. Odpovědnost každého za své činy je proto posuzována 

s ohledem na okolnosti případu, zvyklosti a subjektivní vnímání dané situace jedincem. 

Ač se na první pohled může zdát, že takovéto východisko odpovědnost za porušení 

prevenční povinnosti zužuje, ze soudní praxe a několika případů, které v této práci 

rozebírám, vyplynulo, že tomu může být i naopak. 

 

V obecné prevenční povinnosti dosavadní judikatura poukázala spíše na trend 

stanovení striktnějšího požadavku na odpovědnost oproti úpravě předchozí, bylo-li 

stanoveno, že tuto povinnost vyžadovaly okolností případu či zvyklostí soukromého 

života. Na odpovědnost každého za své činy pak navazuje uvolnění zákazu zproštění 

odpovědnosti do budoucna, které stanoví požadavek na zhodnocení rizika s nabytím 

určitých informací. 

 

Snaha o rozšiřování odpovědnosti se řeší například v otázce elektronických 

úložišť, kdy je dle názorů jedné skupiny teoretiků nutné požadovat ochranu autorských 

práv skrze všechny dostupné prostředky, tedy i prevenční povinnost. Oproti těmto 

názorům se staví tvrzení, že nejen, že není provedení aplikace prevenční povinnosti na 

elektronická úložiště možné vzhledem k úpravě právem Evropské unie, navíc potírá 

svobodu jednotlivce a upřednostňuje ochranu autorských práv před ochranou svobody 

a volného přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že je svoboda jednotlivce vůdčí 

ideou OZ 2012, domnívám se, že by neměla být potlačována preventivně, jak by se mohlo 

stát u zpřísnění kontroly elektronických úložišť. 
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Velice závažná je otázka prolomení povinnosti mlčenlivosti lékařů (a zdravotních 

pracovníků) ve vztahu ke sdílení genetické informace jedince v rámci prevenční 

povinnosti, konkrétně v případě genetických mutací mezi příbuznými. Z hlediska 

prevence lidského zdraví a v rámci zásady svobodného přístupu k informacím se jeví 

návrh tohoto (byť i jen částečného) prolomení lékařské mlčenlivosti jako opodstatnitelný. 

Dle mého názoru však vzhledem k důsledkům, jaké by mohlo veřejné sdílení genetických 

informací mít a vzhledem k tomu, že existují i jiné metody (obecné upozornění či 

stanovení povinnosti přímo subjektu), je důležitější prevencí bránit dalšímu zpřístupnění 

těchto informací.  

 

Zásada odpovědnosti každého za své činy pak stojí především za ustanovením 

o náhodě, které nově připouští odpovědnost jiných osob než vlastníka (jehož odpovědnost 

byla předchozí úpravou dovozována dle zásady casum sentit dominus) za předpokladu, 

že mají na vzniku náhody zavinění. 

 

Současný občanský zákoník se dále striktně vymezuje vůči veřejnému právu, kdy 

zákonodárce přímo zakotvil ustanovení o možnosti fungování těchto odvětví nezávisle 

vedle sebe. V praxi se však úprava veřejného práva s právem občanským překrývá či 

doplňuje, jak bylo rozvedeno na příkladu odpovědnosti lékařů a příkladu prevenční 

žaloby. Největší koexistence s veřejnoprávní úpravou pak vyplývá především 

z ustanovení o nutné obraně a krajní nouzi. Zákonodárce se však snažil tato ustanovení 

zprošťující odpovědnosti v občanském právu proti úpravě veřejnoprávní co nejvíce 

vymezit. Dobrým příkladem toho odlišení je pak institut omluvitelného vzrušení mysli, 

který je nový s OZ 2012.  

 

Na závěr své práce uvádím po vzoru uspořádání těchto ustanovení v OZ 2012 

ustanovení o náhradě účelně vynaložených nákladů. Toto ustanovení se za dobu svého 

fungování v rámci předchozí úpravy osvědčilo, a tak na jeho významu nebylo, jako na 

jediném ustanovení v rámci paragrafů upravujících prevenci škod v OZ 2012, třeba 

cokoli měnit. 

 

Prevence škod v občanském právu je neuvěřitelně komplexním a unikátním 

institutem. Je fascinující především pro svou schopnost pojmout téměř jakékoli (byť i jen 

potenciálně) škodlivé jednání, přesahuje do jiných právních odvětví, k jejichž úpravám 
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se váže subsidiárně, nebo se s nimi prolíná. Díky této vlastnosti má i přes vznik 

speciálních zákonů a velký vliv smluvních úprav stále potenciál vývoje a nenahraditelnou 

funkci v rámci občanského práva. 
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Title of the Master´s thesis:  

 

Prevention of damage 

Summary 
 

The topic of my diploma thesis is "Prevention of damage". The introduction of the 

thesis examines prevention of damage in general, main principles and history of 

prevention in civil law. It is followed by a comparison between the ways this issue is 

treated in the previous Act No. 40/1964 Sb., the Civil Code, and the current Act No. 

89/2012 Sb., the Civil Code.  The main part of my thesis is subsequently focused on the 

ways prevention of damage is treated in Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code. 

 

The thesis is divided into two parts. The first part contains an introduction to the 

prevention of damage, it looks into the theoretical definition of terms, selected principles 

of prevention of damage (which originate from Roman law) and then an outline of 

historical development of the prevention of damage in the civil codes in the territory of 

the Czech and Czechoslovak Republic. The second part analyses prevention of damage 

in Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code. This part contains six chapters, which follow the 

structure set out in Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code. 

 

The first chapter summarises the theoretical view on prevention, the second 

chapter describes historical development of the prevention of damage. The second part of 

the thesis is mainly focused on section about General prevention duty, firstly compared 

to the section about General prevention duty in previous Act No. 40/1964 Sb., the Civil 

Code, followed by an analysis of underlying theoretical issues. The subsequent chapter 

deals with provisions about averting damage, where the most important section is 

apparently Duty to intervene to protect another in section 2901. The next chapter contains 

the new provision about Accident and its effect on jurisdiction. The penultimate chapter 

contains Exemption from liability for damage, therefore section about Self-defense, 

Necessity and Justifiable excitement of mind. The thesis concludes with Compensation 

of reasonably incurred costs, which is the last section regarding Prevention of damage in 

Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code. In conclusion I evaluated main issues regarding 

each chapter and the benefit of prevention of damage in current law. 
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Due to the limited scope of the thesis it was impossible to cover the topic in a more 

comprehensive manner, therefore the aim of the thesis is to systematically analyse only 

some issues involving prevention of damage especially current issues regarding 

prevention of damage within Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code.
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Název diplomové práce: 

 

Prevence škod 

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

prevence škod v rámci úpravy Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 
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