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Úvod
Lidský život a zdraví jsou jistě nejcennějšími hodnotami ve společnosti a proto
vyžadují nejvyšší míru ochrany. V případech, kdy je protiprávním jednáním zasaženo
do těchto nejdůležitějších právních statků, vzniká často újma nejen jejich nositeli, nýbrž
i dalším osobám, které pojí s poškozeným určitý vztah či událost. Tato jimi utrpěná újma
nemusí být vždy pouze majetkového charakteru, mnohem častěji se bude jednat o újmu
nemajetkovou, projevující se v podobě duševního utrpení a strádání. Taková duševní
újma třetích osob a možnost jejího odškodnění je v současném českém právním
prostřední velice aktuální a diskutovanou problematikou, které je třeba především
s ohledem na stále čerstvou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanském zákoníku (dále jen „OZ“) věnovat pozornost. Právě problematice
sekundárních obětí a možnostem náhrady především jejich nemajetkové újmy se věnuje
tato diplomová práce.
České občanské právo bylo v průběhu svého vývoje značně ovlivňováno cizími
právními řády. Významnou inspirační předlohou rovněž i při tvorbě současného OZ bylo
právo německé. Jelikož německý občanský zákoník, tj. Bürgerliches Gesetzbuch (dále
jen „BGB“) je účinný již od roku 1896 a od té doby na něj navázala propracovaná
judikatura německých soudů, vykazuje německé občanské právo vysokou míru stability
a právní jistoty. Přes značný vliv německého práva na právo české ovšem vykazují oba
právní řády řadu významných odchylek. Je tomu tak i v rámci problematiky sekundárních
obětí a náhrady jejich újmy. Vzhledem k uvedenému se proto práce v rámci svého tématu
zaměří na srovnání českého a německého práva.
Cílem diplomové práce je přiblížení právní úpravy sekundárních obětí a její
srovnání ve dvou blízkých kontinentálních právních řádech, a to konkrétně v právním
řádu českém a německém. Práce si tak klade za cíl podrobněji prozkoumat danou
problematiku, zjistit vzájemné shody i odlišnosti v obou právních úpravách a zároveň
navrhnout možnou inspiraci německým právem do budoucna. Při zpracování tématu
diplomové práce bylo vedle právních předpisů a relevantní judikatury obou zemí využito
rešerše německé i české odborné literatury včetně odborných časopiseckých článků.
Práce využívá metody popisné, analytické a komparativní.
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Práce bude obsahově rozdělena do tří částí. V první části bude pozornost
věnována aktuální právní úpravě sekundárních obětí v České republice. Práce nejprve
přiblíží obecnou úpravu újmy a povinnosti k její náhradě. Poté se zaměří na výklad pojmu
sekundárních obětí, zároveň vymezí okruh těchto osob a charakterizuje specifika jejich
jednotlivých skupin. Věnovat se bude rovněž vývoji postavení sekundárních obětí
v českém právu především s ohledem na judikaturu. Zkoumány budou jednotlivé nároky
těchto osob a způsoby jejich náhrady, přičemž hlavní pozornost bude upřena na nároky
nemajetkové povahy. Současně bude poskytnut výklad týkající se psychické újmy těchto
třetích osob. Jádrem kapitoly bude následný podrobný výklad možností náhrady
nemajetkové újmy sekundárních obětí v režimu dvou zákonných ustanovení v platné
tuzemské právní úpravě. Zkoumány budou rovněž limity náhrady této újmy, přičemž
hlavní důraz bude kladen na problematiku dovozování příčinné souvislosti v rámci české
soudní praxe v této oblasti.
Druhá část práce se věnuje právní úpravě sekundárních obětí v právním řádu
Spolkové republiky Německo. Výklad bude opět nejprve směřovat k obecnému pojetí
újmy a její náhrady. Rozebráno bude postavení sekundárních obětí v návaznosti na jeho
vývoj v německé judikatuře. Práce nejprve blíže popíše majetkové nároky těchto třetích
osob při usmrcení osoby blízké. V jádru kapitoly bude následně podrobně rozebrána
problematika odškodňování újmy způsobené šokem (Schockschaden). V návaznosti
na bohatou judikaturu k náhradě „Schockschaden“ budou charakterizována jednotlivá
kritéria, jež musí být k přiznání nároku naplněna. V závěru druhé části práce přiblíží
aktuální návrh novely zákona, na jehož základě by v německém právu mohlo v budoucnu
dojít k zásadnímu zlomu v postavení sekundárních obětí.
Ve své třetí časti práce porovná vybrané aspekty náhrady újmy sekundárních obětí
v české a německé právní úpravě. Zkoumány budou jednotlivé nároky těchto osob
ve srovnávacím pohledu, přičemž práce zdůrazní jejich společné a odlišné rysy. V závěru
kapitoly práce přinese úvahy de lege ferenda. Nejprve o zavedení náhrady citové újmy
sekundárních obětí do německého práva v komparaci s platnou českou právní úpravou,
poté o využití německé právní úpravy odškodňování nervového šoku jako budoucího
možného východiska pro zavedení náhrady psychické újmy na zdraví sekundárních obětí
v českém právu.
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1 Sekundární oběti v českém právu
V rámci první stěžejní kapitoly bude podrobně popsána právní úprava týkající se
sekundárních obětí v České republice. Uvedená problematika bude na počátku pro lepší
uchopení zasazena do kontextu obecného výkladu o újmě. Následně bude vysvětlen
pojem sekundárních obětí i jednotlivé typy jejich újmy. Dále práce vymezí jednotlivé
skupiny sekundárních obětí, rovněž přiblíží i vývoj jejich postavení v rámci českého
práva a podrobně se zaměří na popis jejich jednotlivých nároků a jejich předpokladů, a to
zejména nároků nemajetkové povahy.

1.1 Újma a povinnost ji nahradit
Odpovědnost za škodu je jako základní druh občanskoprávní odpovědnosti
podstatnou součástí občanského práva a jako taková také doznala v rámci rekodifikace
soukromého práva výrazných změn. OZ představil s účinností od 1. ledna 2014 jednotnou
úpravu odpovědnosti za škodu1 a přinesl do českého právního řádu změny v celkovém
pojetí škody a náhrady k ní.
Předně je třeba zdůraznit novou terminologii, v jejímž rámci OZ opustil klasické
označení „odpovědnost za škodu“2 a zaměnil ho pojmem „povinnost nahradit újmu“3.
Tuto povinnost k náhradě újmy (škody) upravuje OZ v rámci závazků z deliktů4 a chápe
ji nově jako obsah závazkového právního vztahu mezi škůdcem a poškozeným5. Tímto
tak OZ zanechal dříve převládající sankční pojetí odpovědnosti6 a nahradil ho novým,
perspektivním chápáním odpovědnosti za škodu, a to jako odpovědnosti za jednání,
v jehož rámci je subjekt vždy odpovědný za náležité plnění svých povinností7.

Odstraněním dualismu úpravy odpovědnosti za škodu obsažené dříve v OZ 1964 a ObchZ.
Dříve v OZ 1964 v ustanoveních § 415-459.
3
§ 2894 OZ.
4
Část 4. – Relativní majetková práva, Hlava III. – Závazky z deliktů, § 2984 - 2990 OZ.
5
HRÁDEK, J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 861. ISBN 978-80-7478630-3.
6
Podle teorie sankčního pojetí odpovědnosti je nástup odpovědnosti spojen až s porušením právní
povinnosti, viz HRÁDEK, J., op. cit., s. 861.
7
BEZOUŠKA, P. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI.
Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 – 3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 1498.
ISBN 978-80-7400-529-8.
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Z uvedeného vyplývá, že podle současného pojetí8 je každý člověk odpovědný za své
jednání tak, aby bylo po právu a řádné, a za plnění všech svých povinností.
Další důležitou formulační změnou je, že OZ již nevychází z pojmu „škoda“, nýbrž
z obsahově širšího pojmu „újma“, přičemž OZ sám nestanoví, co pod tímto pojmem
rozumí. Avšak obecně lze újmu definovat jako jakoukoli majetkovou či nemajetkovou
ztrátu, „která někomu nastane v jeho právem chráněné sféře“9 či „kterou osoba utrpí
na právem chráněném statku“10. Újmu lze rovněž obecně vymezit jako právně relevantní
ztrátu, „která vznikla na straně poškozeného v důsledku a v příčinné souvislosti
s porušením právní povinnosti ze strany škůdce“11. Újma ve smyslu OZ v sobě nově
zahrnuje jak újmu majetkovou, tak i nemajetkovou 12. Majetková či jinak materiální újma
je OZ definována jako újma na jmění neboli škoda13. Škodu lze v souladu s dosavadní
judikaturou i právní doktrínou vymezit jako újmu, jež nastala v majetkové sféře
poškozeného, lze ji objektivně vyjádřit v penězích a může tudíž být napravena
poskytnutím majetkového plnění14. Je třeba zdůraznit, že škoda již není označena, jak
tomu bylo za účinnosti OZ 1964, za pouhou újmu na majetku, ale nově šířeji jako újma
na jmění15. Nemajetková čili imateriální újma může být naopak vymezena jako „jakákoli
újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku“16 či jako újma
spočívající „v narušení osobního zájmu poškozeného, který nemá hodnotu měřitelnou
v penězích, a proto nevede ani k žádnému snížení jeho majetku“17. Jiní autoři pak
nemajetkovou újmu definují jednoduše jako „opak škody, tedy nepříznivý dopad škodné
události do jiných hodnot, než je jmění“18 či naopak podrobněji jako „psychickou újmu,
Povinnost odpovědnosti za jednání je vyjádřena výslovně v § 24 OZ: „Každý člověk odpovídá za své
jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout…“.
9
ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních
vztazích. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2015, s. 105. ISBN 978-80-7418-231-0.
10
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1498.
11
NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZAHOŘOVÁ, E. Nový občanský zákoník: náhrada škody. 1. vydání.
Praha: Grada Publishing, 2014, s. 18. ISBN 978-80-247-5165-8.
12
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1498.
13
§ 2894 odst. 1 OZ.
14
Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. R 55/1971.
15
Jměním se dle § 495 OZ rozumí souhrn majetku a dluhů osoby. Škoda nově zahrnuje nejen újmu na
majetku, ale zároveň i vznik dluhu, viz BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1499.
16
ACHOUR, G., PELIKÁN, M., op. cit. s. 116.
17
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1499.
18
VOJTEK, P. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1101. ISBN 978-80-7478630-3.
8

4

která vzniká v důsledku zásahu do osobnostních práv, je smyslově vnímatelná a negativně
se projevuje ve sféře poškozeného“19. Na základě uvedeného lze uvést, že v případě
nemajetkové újmy se v zásadě vždy jedná o zásah do jiných práv než práv majetkových,
tedy především do osobnostních práv poškozeného20. O nemajetkovou újmu půjde
například v případech ublížení na zdraví či usmrcení či při porušení práva na soukromí,
čest či důstojnost člověka. Nicméně je nutno upozornit, že takové zásahy do práv
poškozeného se mohou projevit i v jeho majetkových poměrech21
Jako další významnou změnu je nutno zmínit, že OZ opustil jednotnou úpravu
civilního deliktu a nově rozlišuje smluvní a mimosmluvní (deliktní) náhradu škody
(újmy)22. Tyto dva režimy odpovědnosti existují nezávisle na sobě a vzájemně tudíž
nejsou podmíněny. Zároveň OZ specifikuje tři důvody vzniku povinnosti k náhradě
majetkové či nemajetkové újmy23, a to úmyslné porušení dobrých mravů24, porušení
povinnosti stanovené právním předpisem25 a porušení povinnosti ze smlouvy26. Přičemž
jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti27 je nutno vždy zkoumat u každého důvodu
zvlášť.
Co se týče náhrady újmy a způsobu jejího odčinění, vyplývá z dikce OZ, že
majetková újma (škoda) se hradí vždy28, a to uvedením do předešlého stavu, či
v penězích, není-li předchozí možné nebo žádá-li o to poškozený29. Na rozdíl

KOTULA, J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku.. In VÍTOVÁ, B.,
DOHNAL, J., KOTULA, J. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku.
Komentář k § 2894 až § 2971. 1. vydání. Olomouc: ANAG, 2015, s. 192-193. ISBN 978-80-7263-940-3.
20
Demonstrativní výčet osobnostních práv viz § 81 odst. 2 OZ.
21
Například v případě ceny zvláštní obliby v ustanovení § 2969 odst. 2 OZ, viz BEZOUŠKA, P.,
op. cit., s. 1499.
22
Viz Ministerstvo spravedlnosti ČR. Důvodová zpráva k OZ (konsolidovaná verze):
Nový občanský zákoník. § 2909 – 2914 OZ [online] [cit. 2016-05-29] Dostupné z:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
23
DVOŘÁK., J. Nové jevy v odpovědnosti za škodu podle nového občanského zákoníku. In GERLOCH,
A., ŠTURMA, P. Odpovědnost v demokratickém právním státě. Konference konaná ve spolupráci
Nejvyššího soudu ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy dne 7. 6. 2012. Praha: Univerzita Karlova
v Praze, Právnická fakulta, 2013, Právo a společnost, s. 50. ISBN 978-80-87146-81-1.
24
Jedná se o subjektivní odpovědnost upravenou v § 2909 OZ.
25
Jedná se subjektivní odpovědnost s presumpcí nedbalosti - § 2910 OZ.
26
V rámci porušení smluvní povinnosti jde o odpovědnost objektivní s možností liberace - § 2913 OZ.
27
Po vzoru předchozí právní úpravy jsou jimi porušení povinnosti (vyplývající ze zákona, smlouvy či zásad
dobrých mravů), vznik újmy, příčinná souvislost a popř. zavinění (neprokazuje se u smluvní odpovědnosti),
viz ACHOUR, G., PELIKÁN, M., op. cit. s. 12.
28
§ 2894 odst. 1 OZ.
29
§ 2951 odst. 1 OZ.
19
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od předchozí právní úpravy zde v rámci OZ dochází k upřednostnění naturální restituce
před peněžitou náhradou.30 Oproti tomu újma nemajetková se nahradí přiměřeným
zadostiučiněním (poskytnutím v penězích či jiným účinným způsobem)31 pouze
v případě, bylo-li to výslovně ujednáno či stanoví-li tak zákon32. Zároveň OZ stanovil, že
se nemajetková újma odčiní podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu, a tímto tak
nově sjednotil právní pravidla pro nahrazování majetkové a nemajetkové újmy. Ačkoliv
musí být případy, kdy poškozenému vznikne právo na náhradu nemajetkové újmy,
podmíněny dohodou zúčastněných či ustanovením v zákoně či jiném obecně závazném
předpisu, rozhodně v OZ nedochází k vytvoření úzkého prostoru k jejímu odčinění. Je
tomu právě naopak a případy vzniku práva na náhradu nemajetkové újmy OZ stanoví
poměrně široce.33 Zákon tak stanoví výslovně například v rámci protiprávního zásahu
do přirozených práv člověka34, ublížení na zdraví či usmrcení35, duševních útrap
pozůstalých36, ceny zvláštní obliby u poškození věci ze svévole nebo škodolibosti37 či
obecného ustanovení upravujícího jinou újmu, jíž osoby důvodně pociťují jako újmu
vlastní38 a dalších.
Na základě uvedeného lze shrnout, že OZ pod vlivem současných vývojových
tendencí39 rozšířil rámec vzniku povinnosti k odčinění nemajetkové újmy a tím posílil
právní postavení poškozeného40. Ten se může při splnění všech předpokladů nezbytných
pro vznik povinnosti nahradit škodu domáhat i odčinění nemajetkové újmy, jež mu byla
způsobena zásahem do jeho osobnostních práv.

BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1499.
§ 2951 odst. 2 OZ.
32
§ 2894 odst. 2 OZ.
33
Viz Důvodová zpráva k OZ, op. cit., § 2894 - 2899 OZ.
34
§ 2956 OZ.
35
§ 2958 OZ.
36
§ 2959 OZ.
37
§ 2969 odst. 2 OZ.
38
§ 2971 OZ.
39
Například s přihlédnutím k návrhu Principů evropského deliktního práva (PETL), jak vyplývá
z Důvodové zprávy k § 2894-2899 OZ. PETL byly vypracovány Evropskou skupinou pro deliktní právo
v roce 2005.
40
VÍTOVÁ, B., DOHNAL, J., KOTULA, J. op. cit., s. 11.
30
31
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1.2 Primární a sekundární oběti
Jak bylo již výše uvedeno, povinnost k náhradě majetkové či nemajetkové újmy
chápe OZ jako obsah závazkového vztahu mezi škůdcem a poškozeným. Pro potřeby
práce je vhodné si tyto dva pojmy vymezit. Za škůdce je obecně považována osoba, ať už
fyzická či právnická, která způsobila porušením své povinnosti jinému újmu na jeho
právech, kterou je povinna nahradit.41 Škůdce je tudíž ten, kdo svým jednáním újmu
skutečně způsobil.42 Poškozeným je naproti tomu ten, jehož právo bylo porušeno a jemuž
byla újma způsobena. Poškozený je rovněž oprávněn žádat po škůdci účinné odčinění této
újmy.43
V rámci českého právního řádu je možno rozeznat dvě skupiny poškozených, a to
poškozené (oběti) primární a sekundární, avšak ani OZ, ani jiný právní předpis tyto
nevymezuje a přenechává jejich definici právní doktríně.

1.2.1 Primární oběti
První skupinou poškozených, které české právo rozlišuje, jsou tzv. primární
oběti44, v literatuře také označované jako bezprostřední oběti45, primární poškození46 či
přímí poškození47. Právní teorie tyto poškozené definuje různě. Zima vymezuje primární
oběti jako ty osoby, jež byly „porušením právní povinnosti postiženy bezprostředně“48,
Elischer hovoří o tom, kdo „poškození na zdraví (újmu) utrpěl“49, Vojtek pak v této
souvislosti zmiňuje toho, „vůči němuž bezprostředně směřovalo škodní jednání“50.
Jinými autory je primární poškozený chápán jako osoba, jíž škůdce poškodil svým

NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZAHOŘOVÁ, E., op. cit., s. 16.
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1542.
43
NOVOTNÝ, P., KOUKAL, P., ZAHOŘOVÁ, E., op. cit., s. 17.
44
HÁNĚLOVÁ, K. (R)evoluce v odškodňování duševních útrap? Trestněprávní revue. 2015, č. 11-12-,
s. 264 nebo též ZIMA, P. Nervový šok a sekundární oběti. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 6, s. 216.
ISSN 1210-6410.
45
ZIMA, P., op. cit., s. 216.
46
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1755 nebo též ZIMA, P., op. cit., s. 216.
47
VÍTOVÁ, B., DOHNAL, J., KOTULA, J. op. cit., s. 13 nebo též DVOŘÁK., J., op. cit., s. 54.
48
ZIMA, P., op. cit., s. 216.
49
ELISCHER, D. Náhrada nemateriálních aspektů při újmě na zdraví. Několik úvah k principu
objektivizace náhrad. Zdravotnické fórum. 2011, č. 2, s. 28 nebo též KOBLIHA, I. a ELISCHER, D.
Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového
vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. 1. vydání. Praha: Leges, 2012, s. 171. ISBN
978-80-87212-97-4.
50
VOJTEK, P., op. cit., s. 1151.
41
42
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bezprostředním jednáním51. Nejčastěji se bude jednat o osobu, jíž bylo zásahem škůdce
ublíženo na zdraví, či jež byla takovým zásahem usmrcena. Avšak Bezouška k tomuto
uvádí, že se újma přímého poškozeného nemusí vždy vázat pouze na případy zásahu
přímo do jeho osobnostních práv, nýbrž že může zasahovat i do jeho práv majetkových.52
Pro představu, kdo je primárním poškozeným, lze uvést případy v rámci
odškodňování újmy na zdraví, jež se v soudní praxi vyskytují nejhojněji, a to případy
dopravních nehod. Pokud byla účastníku dopravní nehody touto nehodou bezprostředně
způsobena fyzická, resp. psychická újma na zdraví, nebo byl tento při dopravní nehodě
dokonce usmrcen, jedná se v případě takového zásahu do jeho tělesné, resp. duševní
integrity o přímý následek dopravní nehody a tato nehoda může být považována
za přímou příčinu újmy na zdraví, jež mu byla způsobena. Na tomto základě může být
takový účastník dopravní nehody označen jako přímý poškozený. Zde je možno uvést
případ, kdy byla poškozenému, jenž byl zároveň účastníkem dopravní nehody, způsobena
mimo jiné psychická újma, neboť při této dopravní nehodě byla usmrcena manželka
poškozeného a zároveň zraněny jeho dvě děti. Taková dopravní nehoda je pak v přímé
příčinné souvislosti s psychickou újmou způsobenou poškozenému, neboť ta by jinak,
nebýt dopravní nehody, nebyla poškozenému přivozena. 53
Na základě výše uvedeného je možno říci, že primární obětí je poškozený, jemuž
bylo určitým protiprávním zásahem ublíženo na zdraví či způsobena jiná majetková či
nemajetková újma a tento zásah byl přímou bezprostřední příčinou, bez níž by újma jinak
nenastala.

1.2.2 Sekundární oběti
Jako druhou kategorii poškozených rozlišuje judikatura i právní teorie
tzv. sekundární oběti54 či jinak nazývané nepřímé oběti55, nepřímé poškozené56 nebo

HÁNĚLOVÁ, K., op. cit. s. 264.
V takových případech by se jednalo např. o újmu na zvířeti či škodu na věci viz BEZOUŠKA, P., op. cit.,
s. 1755.
53
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1858/2007.
54
ZIMA, P., op. cit., s. 216.
55
ELISCHER, D. Náhrada nemateriálních aspektů při újmě na zdraví. Několik úvah k principu
objektivizace náhrad. Zdravotnické fórum. 2011, č. 2, s. 28.
56
DVOŘÁK., J., op. cit., s. 54.
51
52

8

druhotné oběti57. Obecně lze říci, že se jednotlivé vymezení sekundárních obětí značně
různí a že ani soudní praxe, ani doktrína nepřináší jednotnou definici tohoto pojmu.
Bezouška vymezuje sekundární oběti jako „subjekty, které nejsou přímými poškozenými,
ale jejichž nemajetková újma se odvozuje od újmy jiné osoby“58. Stejně tak Elischer uvádí
nepřímé oběti jako osoby, které utrpěly „újmu v důsledku vzniku újmy ve sféře jiné
osoby“59. Zima pak hovoří o osobách, které utrpěly „psychickou újmu či šok jako
důsledek toho, co se přihodilo primární oběti“60. U jiných autorů se pak objevují
negativní vymezení sekundárních obětí, např. jako osob dalších vedle přímých
poškozených61.
Za ilustrativní příklad může sloužit dříve nastíněný případ dopravní nehody,
při níž byla usmrcena manželka poškozeného. Jelikož byl poškozený v tomto případě
rovněž účastníkem dopravní nehody, byl považován za primární oběť. Jinak by tomu ale
bylo v případě, kdy by se poškozený dopravní nehody přímo nezúčastnil a jeho psychická
újma vznikla až v důsledku zprávy o oné tragické události, při níž přišla o život jeho
manželka. Tehdy by byl poškozený považován za oběť sekundární, neboť jeho vlastní
újma by byla pouze odvozena od újmy na zdraví (s následkem smrti) oběti primární,
tj. jeho ženy.
Lze shrnout, že sekundárními obětmi jsou ti poškození, jimž byla nepřímo
způsobena majetková či nemajetková újma a tato újma je pouhým důsledkem újmy
přivozené oběti přímé. Újma nepřímé oběti je přímo odvislá od újmy primárního
poškozeného a jako taková by bez ní sama nenastala. Tato sekundární újma je v teorii
nejčastěji nazývána újmou reflexní či jinak újmou odvozenou a může být jak majetkového
(např. při ztrátě živitele), tak i nemajetkového charakteru (např. emocionální újma
při ztrátě blízké osoby).62 Právě vzhledem k povaze sekundární újmy a z ní vyplývajících
nároků lze nepřímé poškozené chápat ve dvou rovinách, a to jak v rovině širší, kde se

57

VOJTEK, P., op. cit., s. 1151.
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1754.
59
ELISCHER, D. Náhrada nemateriálních aspektů při újmě na zdraví. Několik úvah k principu
objektivizace náhrad. Zdravotnické fórum. 2011, č. 2, s. 28.
60
ZIMA, P., op. cit., s. 216.
61
VÍTOVÁ, B., DOHNAL, J., KOTULA, J. op. cit., s. 13.
62
ELISCHER, D. Náhrada nemateriálních aspektů při újmě na zdraví. Několik úvah k principu
objektivizace náhrad. Zdravotnické fórum. 2011, č. 2, s. 29.
58
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o sekundárních obětech hovoří v souvislosti s jejich majetkovými i nemajetkovými
nároky, tak v rovině užší, v jejímž rámci jsou pojímány jako osoby s nároky pouze
nemajetkové povahy. O reflexní újmě a nemajetkových nárocích nepřímých poškozených
práce podrobněji pojednává níže.
Vzhledem k blízkosti vztahu k primárnímu poškozenému a ke škodné události lze
v českém právu rozlišovat dvě skupiny druhotných obětí, a to osoby blízké a další dotčené
osoby.

1.2.2.1 Osoby blízké a pozůstalí
Předem je nutno upozornit, že tato podkategorie nepřímých poškozených v sobě
zahrnuje nejen osoby uvedené v ustanoveních OZ u jednotlivých nároků, nýbrž i další
blízké osoby, které svůj nárok odvozují od újmy oběti primární.63 Osobou blízkou OZ
označuje příbuzného v řadě přímé, sourozence a manžela či partnera dle zákona
upravujícího registrované partnerství64. Jiné osoby v rodinném či obdobném poměru
pokládá OZ za osoby navzájem blízké pouze tehdy, pociťuje-li újmu způsobenou jedné
z nich druhá osoba jako újmu vlastní. Zároveň OZ vyslovuje domněnku, že osobami
blízkými jsou i sešvagřené osoby a osoby, jež spolu trvale žijí.65
Osobám blízkým mohou vznikat zejména při ublížení na zdraví či usmrcení přímé
oběti jak majetkové, tak i nemajetkové nároky. Při usmrcení osoby blízké je jedním
z typických nároků majetkového charakteru náhrada nákladů na výživu pozůstalých 66,
neboť ztráta živitele může být považována za zásadní majetkovou újmu67. V rámci tohoto
ustanovení OZ stanoví povinnost nahradit škodu pozůstalým osobám, jimž byl zemřelý
v době své smrti povinen poskytovat výživu či jim výživu poskytoval, ať už na základě
zákonné povinnosti či dobrovolně68, a jež v důsledku smrti živitele utrpěly majetkovou
újmu. Lze rozlišit dva okruhy takto oprávněných osob, a to osoby, jimž v době smrti
HÁNĚLOVÁ, K., op. cit. s. 264.
Zákon č.115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých zákonů.
65
§ 22 OZ.
66
§ 2966 OZ, vyměření náhrady pak § 2967 OZ.
67
KOBLIHA, I. a ELISCHER, D. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku
práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona: praktická příručka. 1. vydání. Praha:
Leges, 2012, s. 163. ISBN 978-80-87212-97-4.
68
U plnění na základě zákona § 2966 odst. 1 OZ, u dobrovolného plnění § 2966 odst. 2. OZ, viz
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1743.
63
64
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blízké osoby svědčilo právo na výživné69, přičemž je nerozhodné, zda usmrcený výživné
skutečně poskytoval či nikoliv (tyto osoby OZ označuje jako pozůstalé) a další osoby,
kterým byla výživa poskytována dobrovolně bez existence jakéhokoliv právního nároku
na ni70. Pozůstalé a tyto další osoby rovněž řadíme mezi nepřímé poškozené71. Co se týče
konkrétního vymezení oprávněných osob, na základě výkladu OZ je za pozůstalého
považován rodinný příslušník zemřelého72, člen jeho rodiny73, u dalších osob je
příbuzenský vztah k zemřelému nerozhodný74, rozhodující je pouze, zda zemřelý výživné
skutečně a pravidelně poskytoval.
Jako další z majetkových nároků nepřímých obětí v případě usmrcení primárního
poškozeného lze uvést nárok na náhradu nákladů spojených s pohřbem75, zemřel-li
poškozený v důsledku ublížení na zdraví76 a nebylo-li oprávněnému přiznáno
tzv. pohřebné77. Náklady pohřbu se hradí v přiměřené výši tomu, kdo je vynaložil a tato
osoba může být považována za sekundární oběť ve smyslu předchozího výkladu.
Za nepřímé oběti s nárokem na náhradu škody jsou označovány rovněž i osoby,
jimž poškozený poskytoval bezplatně práce v jejich domácnosti či závodu78. I nárok
těchto osob je odvozen od újmy na zdraví způsobené přímému poškozenému79, v jejímž
důsledku tento nadále nemůže bezplatné práce vykonávat a těmto osobám tak vzniká
škoda, neboť jsou nuceny vynaložit prostředky na obstarání náhrady za poškozeného.
Co se týče vymezení osob oprávněných z uvedeného nároku, panují v literatuře názorové
neshody. Bezouška pojímá okruh oprávněných značně široce, za jediné rozhodující
hledisko považuje skutečnost, zda primární poškozený „poskytoval určitý produktivní

Tj. předci a potomci (§ 910 OZ), neprovdaná matka (§ 920 OZ), manželé (§ 697 OZ), osvojenci a jejich
předci a potomci (§ 853 OZ) viz VOJTEK, P., op. cit., s. 1138.
70
VOJTEK, P., op. cit., s. 1138.
71
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1743.
72
KOTULA, J., op. cit., s. 261.
73
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1743.
74
Rozhodné nebude ani, zda žila tato další osoba s usmrceným ve stejné domácnosti. Nejčastěji ale bude
toto ustanovení dopadat právě na druha či družku zesnulého, viz BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1744.
75
§ 2961 OZ.
76
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1729.
77
Jedná se o jednorázový příspěvek státní sociální podpory dle zákona č. 114/1992 Sb., o státní sociální
podpoře.
78
§ 2965 OZ.
79
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1741.
69
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výkon ve prospěch jiných.“80 Vojtek mu však oponuje užším pojetím, v jehož rámci
z oprávněných osob vylučuje rodinné příslušníky konající bezplatně práce pro jiného
v téže domácnosti. Za hlavní kritérium považuje výkon prací v jiné než vlastní
domácnosti.81 Autorka práce se na tomto místě názorově ztotožňuje spíše s pojetím
širším, avšak bude otázkou rozhodovací praxe soudů, jakým způsobem předmětné
ustanovení vyloží.
Pokud jde o právo osob blízkých na náhradu újmy nemajetkové, tvoří základ
ustanovení upravující náhradu při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví
přímého poškozeného82. V tomto rámci je odčiňována psychická újma utrpěná
sekundární obětí, přičemž zadostiučinění je poskytováno manželu, rodiči, dítěti nebo
i jiné osobě blízké. Uvedené ustanovení se uplatní jako speciální případ pro odškodňování
nemajetkové újmy výslovně u osob blízkých jako nepřímých obětí.
Jako sekundární oběti vystupují osoby blízké v neposlední řadě také v rámci
dalšího, i když obecnějšího ustanovení83 umožňujícího odškodnění újmy nemajetkové
povahy i z jiného důvodu, než je usmrcení či závažné ublížení na zdraví. To se ale
pro blízké osoby uplatní pouze subsidiárně. OZ v jeho rámci stanoví přísnější podmínky
pro vznik povinnosti nahradit nepřímému poškozenému újmu, kterou utrpěl.84

1.2.2.2 Další dotčené osoby
K uplatnění nároku na odčinění nemajetkové újmy mohou být oprávněni i další
nepřímí poškození mimo osob blízkých, tedy další dotčené osoby85. Zima takové osoby
vymezuje jako osoby cizí, jež nejsou s primární obětí v příbuzenském či jiném blízkém
vztahu a jichž se škodná událost určitým způsobem dotkne například tím, že u nich dojde
k duševní poruše v důsledku jejich přítomnosti na místě činu86. Vznikne-li těmto osobám
nemajetková újma, jsou odkázány na režim § 2971 OZ, jsou-li naplněny ostatní
podmínky, tj. pociťují-li dotčené osoby újmu jako osobní neštěstí a odůvodňují-li náhradu
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1741.
VOJTEK, P., op. cit., s. 1137.
82
§ 2959 OZ.
83
§ 2971 OZ.
84
VOJTEK, P., op. cit., s. 1117.
85
ACHOUR, G., PELIKÁN, M., op. cit. s. 120.
86
ZIMA, P., op. cit., s. 216.
80
81
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újmy zvláštní okolnosti. Bezouška však v tomto rámci upozorňuje, že by odškodňování
těchto nepřímých poškozených vzhledem k absenci blízkého citového vztahu k primární
oběti mělo nastat pouze ve výjimečných případech. Jako příklad uvádí případy
kvalifikovaných nehod, kdy mohla zúčastněná osoba sama utrpět psychické poškození
v důsledku škodné události, resp. nehody.87 Zima následně rozlišuje mezi osobami, které
byly na místě události pouze náhodně přítomny, a osobami, jejichž účast na nehodě byla
podmíněna jejich zaměstnáním či povoláním88.
Jednotlivé nároky sekundárních obětí na odčinění nemajetkové újmy,
tj. konkrétně osob blízkých v režimu § 2959 OZ a rovněž dalších osob v ustanovení
§ 2971 OZ, práce podrobně rozebírá dále.

1.3 Vývoj postavení nepřímých obětí
Úvodem je třeba říci, že pojem sekundárních obětí se před přijetím OZ v minulosti
v judikatuře i teorii vyskytoval poměrně zřídka, neboť v českém právním řádu scházela
po dlouhou dobu úprava pro odškodňování jiné nemajetkové újmy třetích osob, zvláště
pak újmy emocionální. Taková možnost peněžitého odškodnění absentovala právě i v OZ
1964. Poškození proto byli nuceni uplatňovat své nároky z titulu práva na ochranu
osobnosti89 a tato praxe byla následně rozvinuta judikaturou českých soudů90.
Ta dovodila neoprávněný zásah do práva na soukromí a rodinný život osoby v případě
porušení práva na život osoby jiné, za předpokladu, že mezi těmito dvěma osobami
existují „sociální, morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejich soukromého
a rodinného života“91 Tento názor byl později potvrzen i Ústavním soudem, který
za součást práva na soukromí osoby pokládá též její rodinný život, k němuž
neodmyslitelně patří i sociální a morální vztahy mezi blízkými rodinnými příslušníky,
jakož i možnost tyto vztahy vytvářet, rozvíjet a udržovat92. Způsobí-li tedy škůdce svým

BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1755.
Jako příklad uvádí příslušníky zdravotnické záchranné služby či policie, viz ZIMA, P., op. cit., s. 216.
89
§ 11 a 13 odst. 2 OZ 1964.
90
S odkazem na ustanovení čl. 10 odst. 2 Listiny základních lidských práv a svobod a na judikaturu
Evropského soudu pro lidská práva k ustanovení § 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, jež upravují právo na respektování soukromého a rodinného života, viz Rozsudek Krajského soudu
v Ostravě ze dne 23. 1. 1998, sp. zn. 23 C 52/96.
91
Ibid.
92
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99.
87
88
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jednáním smrt člena rodiny, jedná se o neoprávněný zásah do soukromí jejích ostatních
členů. Jelikož se jedná o újmu jinak neodčinitelnou, byla za přiměřené zadostiučinění
označena i její náhrada v penězích.93
Tato mezera v právní úpravě byla zaplněna až novelou OZ 196494, která
s účinností od 1. května 2004 přinesla v jednom novém odstavci95 zcela zásadní změnu
v nahrazování nemajetkové újmy třetích osob při ztrátě osoby blízké, a to stanovením
pravidel pro jejich jednorázové odškodnění. Ač byla předmětná novela do právního řádu
zavedena v souvislosti s odpovědností vznikající z provozu vozidla a ustanovení tak mělo
a priori dopadat především na případy dopravních nehod, v praxi se uplatilo mnohem
šířeji96. Nově tak svědčilo při usmrcení osoby blízké vybraným pozůstalým originární
právo na jednorázové odškodnění v určitých, pevně stanovených částkách97. V této
souvislosti je zajímavým fakt, že ačkoliv předmětná úprava představovala v rámci
občanského práva novinku, v právu pracovním bylo jednorázové odškodnění již tou
dobou považováno za institut zcela tradiční98. Zavedení nové normy přivítali její příznivci
s nadějí na zlepšení postavení pozůstalých99 a zkvalitnění právní úpravy100, zároveň se
ale vynořila vlna odpůrců, kteří ustanovení kritizovali především pro jeho rigidnost,
snahu o striktní úpravu života a zdraví101 a paušálnost, neboť systém jednorázového
odškodnění nereflektoval konkrétní okolnosti daného případu, jako jsou vznik újmy, míra
lidského utrpení a blízkost vztahu mezi pozůstalým a zesnulou osobou 102. Dle názoru

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1678/2004.
Zákon č. 47/2004 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
95
Konkrétně se jednalo o § 444 odst. 3 OZ 1964.
96
HOLUB, M. Jednorázové odškodnění při usmrcení podle novely občanského zákoníku (zák. č. 47/2004
Sb. Bulletin advokacie 6/2004, s. 46.
97
Při usmrcení osoby blízké náleželo manželovi/manželce, dítěti, rodiči a další blízké osobě žijící ve stejné
domácnosti 240 000,- Kč, rodiči při ztrátě nenarozeného dítěte pak 85 000,- Kč a sourozenci 175 000,- Kč,
s účinností od 1. 7. 2006 se mezi osoby blízké řadil i partner dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství.
98
VOJTEK, P. Nároky třetích osob, zejména pozůstalých. In TICHÝ, L. (ed.) Vývoj práva deliktní
odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě: sborník referátů z konference Právnické
fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2005, s. 79. ISBN 80-85889-63-3.
99
Ibid.
100
CILÍNKOVÁ, M., KUBOŇ, D.: Odškodnění při usmrcení osoby blízké. Bulletin advokacie, 2004, č. 10,
s. 34.
101
DOUBEK, P. Odškodnění újmy na zdraví v českém právu – příliš rigidní, nebo právní jistotu přinášející?
Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 23, s. 809.
102
TOMANČÁKOVÁ, B. Kolikrát ještě budeme diskutovat kolik za lidské utrpení?. Právní rozhledy. 2009,
roč. 17, č. 3, s. 99-101. ISSN 1210-6410.
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94

14

Nejvyššího soudu zákonodárce zamýšlel uvedeným ustanovením regulovat odškodnění
pozůstalých za nemajetkovou újmu při usmrcení osoby blízké „v případě intenzity
a okolností, které jsou obvyklé“.103 Jelikož pozůstalým osobám stačilo pouze prokázat
formální existenci vztahu se zemřelým bez ohledu na kvalitu citových vazeb a další
dokazování neprobíhalo, nebylo ojedinělým případem, že částky přiznané taxativně
vypočteným pozůstalým osobám vykazovaly nerovnoměrnost (často byly buď příliš
vysoké, či příliš nízké). Mohlo tak snadno dojít k situaci, kdy byla náhrada na základě
ustanovení o jednorázovém odškodnění sice přiznána blízké osobě vypočtené v zákoně,
ale dalším blízkým osobám nikoliv, ač mohl být jejich vztah se zemřelým silnější a bližší.
Ilustrativním příkladem může být situace, kdy by bylo při dopravní nehodě usmrceno
nezletilé dítě a na tomto skutkovém základě by mimo jiné bylo i jeho otci přiznáno
jednorázové odškodnění, ač by tento z důvodu jeho odloučení od rodiny s dítětem
dlouhodobě neudržoval kontakt ani vzájemnou citovou blízkost. Zatímco sourozenci
zesnulého, pro nějž by ztráta nezletilého sourozence, s nímž např. sdílel pokoj
v domácnosti a trávil většinu svého volného času, byla velice negativně pociťována, by
byla náhrada přiznána v nižší výši než výše uvedenému otci.104 Naopak prarodičům
zemřelého by právo na jednorázové odškodnění nesvědčilo vůbec, i když dítě
např. pravidelně každý den navštěvovali a jeho ztrátu by tudíž oprávněně považovali
za silnou citovou újmu a zásah do rodinných vazeb.
Z výše uvedených důvodů se záhy k problematice jednorázového odškodňování
pozůstalých vyjádřil i Ústavní soud, který ve svém nálezu vyslovil, že úprava
§ 444 odst. 3 OZ 1964 je úpravou jednoznačnou, která neumožňuje odlišný výklad, avšak
je „natolik paušální, že ji nelze považovat za vyčerpávající řešení daného problému.“ 105
Dle názoru Ústavního soudu bylo možné domáhat se zadostiučinění podle ustanovení
na ochranu osobnosti, nebylo-li jednorázové odškodnění dostatečnou satisfakcí za újmu
utrpěnou na osobnostních právech. Ústavní soud tak tímto sekundárním obětem poskytl
novou možnost uplatnění jejich nároku při ztrátě osoby blízké a částečně tím tak vyrovnal
dříve panující nerovnost s ohledem na moderační právo soudu na straně škůdce a jeho

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1577/2009.
Otci by dle § 444 odst. 3 OZ 1964 byla přiznána částka ve výši 240 000,- K4, sourozenci pak pouze
175 000,- Kč, viz výše.
105
Nález Ústavního soudu ČR ze dne ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04.
103
104
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absenci na straně poškozeného.106 Po zavedení jednorázového odškodnění pozůstalých
totiž nebylo vyloučeno, aby soud za splnění určitých předpokladů, jako je spoluzavinění
poškozeného či důvody hodné zvláštního zřetele, přistoupil ke snížení zákonem
stanovené částky.107
Nově tak byli pozůstalí oprávněni požadovat prostřednictvím žaloby na ochranu
osobnosti vedle paušálních částek za usmrcení osoby blízké částky vyšší. Avšak pouze
ve výjimečných případech a za předpokladu, že budou naplněny určité mimořádné
okolnosti. Ty mohou být dle Nejvyššího soudu spatřovány například v mimořádné
závažnosti vzniklé nemajetkové újmy a konkrétních okolností, ne tedy v případech, kdy
intenzita újmy nepřekračuje úroveň pro obdobný případ obvyklou 108. Za takovou
mimořádnou konkrétní okolnost, odůvodňující zvýšení náhrady za nemajetkovou újmu
pozůstalých, považuje Nejvyšší soud například neobvyklý způsob usmrcení, který je
pro pozůstalé traumatizující, tj. např. udušení syna žalobců v dole stlačením mezi
pevnými předměty109 či závažné a rozsáhlé popáleniny způsobené kojenci (dceři žalobců)
vyhřívací poduškou při operaci110.
Je třeba ještě uvést, že v rámci zjednodušení rozhodovací praxe obecných soudů
o žalobách na ochranu osobnosti bylo ustanovení o jednorázovém odškodnění
pozůstalých od své účinnosti pojímáno jako vodítko pro určení výše náhrady nemajetkové
újmy za ztrátu osoby blízké i v případě, kdy k jejímu usmrcení došlo před účinností či
samotným přijetím novely (zákona č. 47/2004 Sb.).111 Tento postup byl později dokonce
potvrzen Ústavním soudem, který označil nedůvodné odchýlení se od těchto návodných
pravidel za libovůli v soudním rozhodování.112

Nález Ústavního soudu ČR ze dne ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04.
Viz rozhodovací praxe o nárocích poškozených v rámci adhezního trestního řízení, např. Rozsudek
Krajského soudu v Táboře ze dne 15. 11. 2005, sp. zn. 14 To 371/2005.
108
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 a také Usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 09. 2012, sp. zn. 30 Cdo 947/2011.
109
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. 30 Cdo 83/2011.
110
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, sp. zn. 24 C 7/2007.
111
Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5188/2007 nebo
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2219/2006, kdy soud přiznal (mimo
jiné) 240 000,- Kč každému z rodičů za ztrátu jejich dcery při dopravní nehodě, k níž došlo před 1. květnem
2004.
112
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. III. ÚS 1959/09.
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Následně opustil současný OZ zcela režim jednorázových paušálních náhrad
pozůstalým s úmyslem přenechat soudům volnou ruku v rozhodování, neboť, jak stanoví
důvodová zpráva, o individuálních případech má rozhodovat výlučně moc soudní
a nikoliv zákonodárná či výkonná. Přičemž je třeba zdůraznit, že se snaha o normování
oblastí soukromého života, jakou je např. ztráta blízkého člověka, jeví jako neúčinná
a často vedoucí k nepřiměřeným závěrům.113 Soudy by proto měly zohledňovat veškeré
okolnosti případu, nejen okolnosti vzniku újmy jako takové, ale především kvalitu a sílu
vztahu mezi pozůstalým a zemřelým, tedy jejich citovou blízkost. Právě z důvodu
abstraktnosti, poskytnutého velkého prostoru pro soudní uvážení a nízké kazuističnosti je
i nová úprava odškodňování nemateriálních újem sekundárních obětí v literatuře
podrobena kritice.114 Avšak vzhledem k individualitě soukromého života a specifičnosti
jednotlivých případů autorka práce s tímto kritickým pojetím OZ nesouhlasí a přiklání se
spíše k názoru, že pozůstalým by měla být na základě nové úpravy poskytnuta
spravedlivější náhrada, jež by měla plně vyvažovat jejich újmu115.

1.4 Nemajetková újma třetích osob
Jak již bylo výše uvedeno, újma sekundárních obětí je újma přímo odvozená
od újmy primárního poškozeného, proti němuž protiprávní jednání škůdce bezprostředně
směřovalo (tzv. reflexní újma), a může mít povahu újmy materiální i imateriální. Přičemž
újma nemajetková je jistě i s ohledem na výši částek požadovaných v praxi poškozenými
přijímána jako závažnější zásah do jejich práv116. Například reflexní emocionální újma
v podobě zásahu do fyzické integrity milované osoby či její ztráta je často poškozenými
vnímána hůře, než újma vlastní (např. vlastní ublížení na zdraví)117. Vzhledem k nové
úpravě odčiňování nemajetkové újmy v OZ, která se ještě v současnosti v některých
oblastech jeví poněkud diskutabilní, a tudíž i k neustálé potřebě jejího bližšího výkladu
se bude práce dále zabývat reflexní újmou nepřímých obětí pouze v pojetí užším, tj. jejich

Důvodová zpráva k OZ, op. cit., § 2951 – 2971 OZ.
MIKYSKA, Martin. Náhrada škody újmy na zdraví podle návrhu nového občanského zákoníku - krok
kupředu nebo zpátky?. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 22, s. 826-830. ISSN 1210-6410.
115
ELISCHER, D. Náhrada nemateriálních aspektů při újmě na zdraví. Několik úvah k principu
objektivizace náhrad. Zdravotnické fórum. 2011, č. 2, s. 33.
116
ŽĎÁREK, R.: Souběžné uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví a nároků z titulu porušení
práva na ochranu osobnosti, Soudní rozhledy. 2013, č. 4, s. 126.
117
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1719.
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nároky čistě nemajetkové povahy, a to právě především ve vztahu k ublížení na zdraví či
usmrcení primární oběti.
Problematika nepřímé újmy byla v minulosti stěžejní v rámci rozhodovací praxe
soudů, neboť ty se v rámci zkoumání příčinné souvislosti v individuálním případu
zaměřovaly právě na charakter újmy jako takové spíše než na vymezování poškozených
osob jako obětí primárních či sekundárních. Zkoumána byla zejména skutečnost, zda byla
újma poškozenému způsobena přímo či nepřímo v důsledku jednání škůdce. Dokonce již
za doby první republiky byla tato otázka řešena tehdejším Nejvyšším soudem, který
v rámci rozhodování o přiznání náhrady škody vymezil nepřímou škodu, a to jako škodu,
jež byla způsobena protiprávním jednáním škůdce, směřujícím vůči osobě přímo
poškozené, ale vznikla osobě odlišné od tohoto přímého poškozeného. Nicméně jednalo
se o škodu majetkovou a škůdce za ni odpovídal pouze v kvalifikovaných případech
zvlášť stanovených zákonem.118
Jedním z nejvýznamnějších inspiračních zdrojů pro zakotvení ustanovení
o náhradě reflexní nemajetkové újmy do našeho právního řádu byly dle důvodové zprávy
Principy evropského deliktního práva (PETL), které stanoví, že „nemajetková škoda
může být vymáhána rovněž osobami majícími blízký vztah s poškozeným, který utrpěl
smrtelnou nebo velmi vážnou nesmrtelnou újmu“119. Právě možnost náhrady nemajetkové
újmy v případech způsobení nesmrtelného úrazu primárnímu poškozenému je novinkou,
kterou do českého právního řádu vnesl až OZ.

1.4.1 Psychická újma
V případě, že došlo protiprávním zásahem škůdce k narušení emocionálních
vazeb a mezilidských vztahů poškozeného, lze hovořit o jeho psychické újmě. Psychická
újma může být považována za nejzávažnější zásah do osobnostních práv přímého
i nepřímého poškozeného. V rámci její náhrady lze hovořit o odčiňování jistého citového
vypětí, smutku, šoku, přetrvávající úzkosti, psychické bolesti či stresu, jež poškozený
utrpěl v důsledku určité stresové události, jejíž vznik zapříčinil škůdce svým jednáním.

118
119

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22. 2. 1930, sp. zn. Rv I 379/29 (Vážný 9674).
Čl. 10:301 odst. 1 PETL.
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Jak uvádí Zima, důležitým hlediskem při posuzování psychické újmy je
skutečnost, zda tato byla poškozenému způsobena pouze jako citová újma např. v podobě
smutku ze ztráty blízké osoby, či zda se jedná již o psychické onemocnění např. v případě
nervového šoku, který již měl určitý zdravotní dopad na život poškozeného, tedy mu bylo
zasaženo do jeho zdraví. 120 Při takovém zásahu do zdraví v důsledku jednání škůdce je
zároveň třeba rozlišovat, zda byla psychická újma způsobena oběti primární či
sekundární.
V případě porušení zdraví přivozením psychické újmy přímému poškozenému se
bude nejčastěji, avšak ne výlučně, jednat o případy, kdy byla poškozenému způsobena
v souvislosti s bolestí fyzickou či v reakci na ni i bolest psychická. Tu Bezouška definuje
jako „duševní reakci na poruchu zdraví člověka“121, Vojtek pak hovoří o „duševním
strádáním způsobeném škodou na zdraví“122. Psychická bolest přímých poškozených je
pak jako součást újmy na zdraví s trvalými následky pro život poškozeného odčiňována
v rámci ustanovení OZ o náhradě za ublížení na zdraví123, a to poskytnutím peněžité
kompenzace za ztížení společenského uplatnění. Doporučujícím dokumentem
pro stanovení výše této náhrady (za bolest a ztížení společenského uplatnění) je
v současné době Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví124,
která stanoví neformální pravidla, jak k odčinění přistupovat.
Ilustrativním příkladem výše uvedeného může být opět případ dopravní nehody,
kterou zavinil škůdce svým protiprávním jednáním a při níž byl vážně fyzicky zraněn její
účastník – přišel o obě dolní končetiny - a následně se u něj v důsledku nehody vyvinula
duševní porucha spojená s psychickým šokem a depresí. Vzhledem k tomu, že se jedná
o přímého poškozeného a předmětná dopravní nehoda je přímou příčinou fyzického
i psychického ublížení na zdraví účastníka, bude škůdce povinen nahradit mu mimo jiné

120

ZIMA, P., op. cit., s. 216.
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1708.
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VOJTEK, P. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1106. ISBN 978-80-7478630-3.
123
§ 2958 OZ.
124
Tato Metodika nahradila vyhlášku zrušenou OZ č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění, viz Nejvyšší soud. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na
zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ). [online]. Praha: Nejvyšší soud ČR, 2014
[cit. 2016-05-31]. Dostupný z www: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika.
121

19

i vzniklou nemajetkovou újmu včetně újmy psychické. Pro doplnění lze uvést rozsudek
Nejvyššího soudu, na jehož základě je nahraditelná i psychická porucha primárního
poškozeného, jež nevznikla přímo při úrazové události (nehodě), nýbrž až po ní
např. v důsledku invalidity, ztráty zaměstnání či hospitalizace125.
Jinak tomu ale bude v případě, kdy byla psychická újma dosahující intenzity
ublížení na zdraví způsobena sekundární oběti v důsledku reakce na újmu osoby blízké
či jiné. Takové poškození zdraví nepřímé oběti by bylo pouze újmou odvozenou od újmy
oběti primární. V rámci výše uvedeného ilustrativního případu dopravní nehody by
za takovou sekundární oběť byla považována manželka poškozeného účastníka dopravní
nehody, která se sice nehody přímo nezúčastnila a o zranění manžela se dozvěděla až
v nemocnici, ale následně u ní došlo v důsledku silně traumatizujícího zážitku manžela
k rozvoji psychické stresové poruchy, která jí způsobila vážné zdravotní problémy.
V tomto případě by přímou příčinou psychické újmy manželky poškozeného nebyla ona
dopravní nehoda, nýbrž až újma, kterou utrpěl její manžel. Na tomto místě si lze položit
otázku, zda vůbec a jakým způsobem lze odčinit psychickou újmu, která dosáhla takové
intenzity, že vedla k poškození zdraví sekundární oběti.
Touto problematikou se již opakovaně v minulosti zabýval Nejvyšší soud a otázku
nároku nepřímé oběti na odškodnění psychické újmy v podobě zásahu do zdraví vyřešil
ve svém rozhodnutí z roku 1976, kdy stanovil nemožnost odškodňovat tzv. následek
následku. Dle názoru Nejvyššího soudu proto není možné přiznat náhradu za psychickou
újmu sekundární oběti z důvodu chybějící příčinné souvislosti mezi jednáním škůdce
a újmou nepřímé oběti, neboť ta je v takovém případě odvozena od skutečnosti, jež je
sama následkem jednání škůdce.126 Na tomto základě se vyvinula judikatorní praxe,
v jejímž rámci nebylo možné odškodňovat psychickou újmu nepřímých obětí
v případech, kdy se jednalo o způsobení újmy na zdraví, jelikož tato újma nebyla
v příčinném vztahu se škodnou událostí a odpovědnost škůdce tak nebyla v těchto
případech dovozena. O výše uvedeném rozhodnutí a problematice kauzality v souvislosti
s odškodňováním sekundárních obětí práce pojednává podrobněji níže.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. 25 Cdo 3305/2011.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 11. 1976, sp. zn. 2 Cz 36/76 (R 7/1979 civ).
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1.4.1.1 Duševní útrapy
Jak bylo již výše uvedeno, psychická újma poškozených se projevuje jako
psychická bolest. Dle Bezoušky lze mimo jiné i psychickou bolest zahrnout pod množinu
pojmu duševní útrapy.

127

O duševních útrapách hovoří OZ, ač je sám nedefinuje,

v souvislosti s odčiňováním nemajetkové újmy u přímých i nepřímých obětí při zásahu
do přirozených práv člověka za zákonem stanovených pravidel128. Bezouška je vymezuje
jako „vnitřní mučivé pocity, které mohou, ale nemusejí mít přímou vazbu na tělesná
zranění“129 či konkrétněji jako „psychickou bolest způsobenou vnímáním újmy blízkého
člověka jako újmy vlastní“130. Vojtek je naopak definuje ve vztahu k intenzitě vnímání
účinků protiprávního zásahu, které se projeví již jako bolestně prožívaná záležitost131.
Jinde v literatuře lze nalézt názor, že jde o „reflexní citovou újmu sekundární oběti“132.
Konkrétně se bude nejčastěji jednat o trýznivé pocity spojené s obavami z budoucnosti či
ze ztráty životní perspektivy, se stresem, šokem z tragické zprávy, znepokojením,
smutkem, paranoiou či nedůvěrou.
Avšak duševní útrapy jako pouhou citovou újmu sekundární oběti (např. žal
ze ztráty blízké osoby) je rovněž třeba odlišovat od duševních útrap vyšší intenzity, jež
se u nepřímého poškozeného vyvinou v psychické onemocnění, tj. způsobí mu poškození
zdraví. V takových případech lze hovořit o tzv. nervovém či psychickém šoku
způsobenému sekundární oběti.133 Ten se dle Bezoušky může projevit např. jako deprese,
posttraumatická stresová porucha či jako psychosomatické onemocnění, jako je
nechutenství nebo porucha příjmu potravy134. Toto rozlišení je zásadní, neboť na jeho
základě může být zvolen vždy odlišný režim odškodnění sekundární oběti.
Názorným příkladem by opět mohl být další případ dopravní nehody (srážky dvou
automobilů), kterou zavinil škůdce a při níž byla usmrcena řidička druhého automobilu.
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1708.
§ 2956 a 2959 OZ.
129
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1702.
130
Ibid, s. 1722.
131
VOJTEK, P. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1102. ISBN 978-80-7478630-3.
132
HÁNĚLOVÁ, K., op. cit., s. 264 nebo též ZIMA, P., op. cit., s. 216.
133
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1719.
134
Ibid, s. 1722.
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Manžel této účastnice, jenž dopravní nehodě nebyl přítomen, by následně pociťoval
hluboký smutek ze ztráty manželky, tj. utrpěl by citovou újmu v podobě duševních útrap.
V takové situaci by byl podle současné právní úpravy aktivně legitimován vůči škůdci
k uplatnění nároku na odškodnění způsobených duševních útrap135. Avšak odlišná by byla
situace za okolnosti, kdy by žal u manžela dosahoval stále větší intenzity, až by se
rozvinul v posttraumatickou stresovou poruchu a způsobil mu tak poruchu zdraví
s nutnou dlouhodobou léčbou. Tehdy by měl být manžel dle Bezoušky považován již
za primárního poškozeného, jeho duševní útrapy by měly být posouzeny jako vlastní
ublížení na zdraví a jako takové by se také měly odčinit dle obecných ustanovení136. Zde
je však opětovně naráženo na judikatorní praxi, a to konkrétně na problematiku
tzv. následku následku, o níž bude, jak již bylo výše uvedeno, v práci pojednáno níže.

1.5 Odškodňování nepřímých obětí
Spolu se zrušením absolutních částek jako jednorázového odškodnění pozůstalých
vnesl OZ do českého právního řádu několik změn v systému odškodňování nepřímých
obětí. Jak již bylo stanoveno, OZ stanoví, že v rámci odčinění nemajetkové újmy
způsobené zásahem do přirozených práv člověka nahradí škůdce poškozenému rovněž
i duševní útrapy137. Při stanovení konkrétní výše peněžního zadostiučinění za citovou
újmu sekundární oběti je nyní soud nadán poměrně volnou úvahou omezenou pouze
dvěma korektivy, které by se měly vzájemně prolínat138. Za prvé by měla peněžní náhrada
plně vyvážit utrpení sekundární oběti139. Přiznaná částka za způsobené duševní útrapy
spojené s usmrcením či závažným zraněním osoby blízké by tak měla plně kompenzovat
citovou újmu nepřímého poškozeného. Avšak vzhledem k hodnotě lidského života
a k subjektivnímu vnímání citové újmy při ztrátě blízké osoby si lze v praxi velmi často
představit situaci, kdy takové stanovení náhrady s ohledem na okolnosti případu nebude
možné. V tu chvíli nastupuje druhý korektiv, a to zásady slušnosti, dle kterých by se
vzniklá nemajetková újma měla odčinit140. Sám OZ tento pojem nedefinuje a ten je

Dle § 2959 OZ.
Dle § 2910, viz BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1722.
137
§ 2956 OZ.
138
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1722.
139
§ 2959 OZ.
140
§ 2958 a 2959 OZ.
135
136
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pro svou vágnost v literatuře i judikatuře podrobován kritice141. Dle názoru Bezoušky lze
slušnost vymezit jako požadavek ohleduplnosti k nepřímé oběti, toleranci k jejímu utrpení
a přijatelnosti nadhodnocení výše náhrady142. Při využívání zásad slušnosti je ale důležité,
aby je soud zvažoval v kontextu individuálního případu a konkrétních okolností. 143 Mimo
to je zároveň nutné, aby soud zohlednil i obecné zásady, jež v rámci stanovení výše
náhrady za nemajetkovou újmu představují okolnosti zvláštního zřetele hodné144. Lze říci,
že na základě výše uvedeného by soud měl dospět ke spravedlivému odčinění citové újmy
sekundární oběti.
V souvislosti s nekonkrétností v OZ stanovených pojmů v této oblasti (jako jsou
duševní útrapy či zásady slušnosti) se v českém právním prostředí vynořily obavy
z oslabení právní jistoty v důsledku nepřehledné a naprosto nepředvídatelné rozhodovací
praxe soudů. Konkrétně se jednalo o obavy, že by absence určitých kritérií pro určení
výše náhrady nemajetkové újmy mohla vést k různosti soudních rozhodnutí, což by mělo
za následek popření principu legitimního očekávání a předvídatelnosti judikatury. 145
Jak vyplývá již z důvodové zprávy, pouze soudce je odpovědný za spravedlivé
rozhodnutí v konkrétním případě a není tak nutné ani účelné mít přesně stanovený
sazebník výše náhrad za nemajetkovou újmu. Zákonodárce sám v tomto smyslu dodává,
že nic nebrání soudní praxi ve vytvoření určitých vodítek či zásad pro přiznávání náhrady,
jeví-li se jí toto jako potřebné.146 V rámci odčiňování nemajetkové újmy způsobené

Srov. Nejvyšší soud. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení
společenského uplatnění podle § 2958 OZ). [online]. Praha: Nejvyšší soud ČR, 2014 [cit. 2016-05-31].
Dostupný z www: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika nebo též VOJTEK, P.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský
zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1109. ISBN 978-80-7478-630-3.
142
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 08. 2015, sp. zn. 6 Tdo 709/2015.
143
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1722.
144
Těmito okolnostmi jsou úmyslné způsobení újmy, zejména s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím
závislosti poškozeného, obava ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví a další skutečnosti
vyjmenované v § 2957 OZ, viz VOJTEK, P. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J.,
DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, a. s.,
2014, s. 1102. ISBN 978-80-7478-630-3.
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Ten je stanoven v § 13 OZ, podle nějž „každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat,
že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se
s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích…“, viz Nejvyšší soud. Metodika Nejvyššího soudu
k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ).
[online]. Praha: Nejvyšší soud ČR, 2014 [cit. 2016-05-31]. Dostupný z www:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika.
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Důvodová zpráva k OZ, op. cit., § 2951 – 2971 OZ.
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sekundárním obětem byla již judikaturou vyvinuta určitá objektivizační kritéria
pro přiznání výše náhrady, která zajišťují lepší posouzení veškerých individuálních
souvislostí v každém konkrétním případě a posilují tak princip právní jistoty ve vazbě
na rozhodování soudů.147 O uvedených kritériích práce pojednává konkrétněji níže.

1.5.1 Předvídatelnost a jiné limity náhrady újmy u nepřímých obětí
Již výše bylo řečeno, že současná rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
nepřipouští odškodňování tzv. následků následku v případě náhrady újmy sekundárních
obětí. Toto pravidlo soud stanovil v rámci rozhodování o stížnosti pro porušení zákona
v případě nároku žalobkyně, která se domáhala náhrady za újmu na zdraví v podobě
ztížení společenského uplatnění, jež jí byla způsobena v důsledku smrti jejího syna
(zemřel na následky zranění utrpěné při vyhlídkovém letu.) Žalobkyně poté utrpěla
psychický šok s následkem přetrvávajících depresí a úzkosti. Nejvyšší soud se zabýval
otázkou příčinné souvislosti mezi škodnou událostí a psychickou újmou způsobenou
žalobkyni. S odvoláním na skutečnost, že vztah příčiny a následku nemůže být
zprostředkovaný, soud uvedl, že „příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou
škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá
z jiného právního důvodu.“ Jelikož bylo zdraví žalobkyně poškozeno až v důsledku
reakce na zprávu o smrti jejího syna, příčina její psychické újmy spočívala ve skutečnosti,
která byla sama následkem. Pro nedostatek kauzality proto škůdce za újmu způsobenou
sekundární oběti neodpovídal.148
Nejvyšší soud tento názor ohledně odškodňování újmy na zdraví nepřímých obětí
dále ve svých rozhodnutích opakovaně potvrdil. Bylo tomu tak i v případě smrtelného
úrazu chodce, jenž utrpěl srážku s motorovým vozidlem a jehož manželka následně
utrpěla psychickou újmu na zdraví v podobě chronické depresivní poruchy osobnosti,
v jejímž důsledku se stala práce neschopnou. Soud ani v tomto případě neshledal
příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce (řidiče motorového vozidla) a psychickou
újmou poškozené (manželky zemřelého), neboť poškozená nebyla při dopravní nehodě
sama přítomna a újma na zdraví tak nevznikla bezprostředně jednáním škůdce, nýbrž až
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BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1722.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 11. 1976, sp. zn. 2 Cz 36/76 (R 7/1979 civ).
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v reakci na zprávu o úmrtí manžela.149 Stejně tak bylo odmítnuto dovolání žalobkyně
v případu, v němž se domáhala náhrady újmy na zdraví v podobě posttraumatické
stresové poruchy, kterou utrpěla v důsledku smrti svého syna (spolujezdce žalovaného),
jež při dopravní nehodě způsobil žalovaný. Rovněž zde soud poukázal na předchozí praxi
a právní názor v odškodňování nepřímých obětí a dovodil tak opět nedostatek příčinné
souvislosti mezi jednáním řidiče vozidla a újmou na zdraví, která vznikla v důsledku
události, jež byla sama následkem události škodné.150 Vypořádání se s otázkou kauzality
zatím vždy bylo základním úkolem soudů v případě odškodňování nemajetkových újem
sekundárních obětí
Existence příčinné souvislosti (tzv. kauzálního nexu) mezi právní skutečností,
za kterou se odpovídá, a újmou je jedním ze základních kamenů pro vznik odpovědnosti
škůdce, tj. jeho povinnosti újmu nahradit. Příčinnou souvislost zákon nikde nedefinuje,
k jejímu vymezení tak dochází judikaturou či doktrínou. Kauzalita je tak zkoumána
soudem vždy u jednotlivého případu. Konkrétně jde o zkoumání příčiny vzniku újmy či
okolností, které vedou k přičitatelnosti následku škůdci. V prvním případě se jedná
o zkoumání faktické neboli přirozené příčinné souvislosti, ve druhém pak o kauzalitu
právní.151 V rámci přirozené příčinné souvislosti je hledána okolnost, která újmu sama
vyvolala152, tedy okolnost, bez níž by újma vůbec nevznikla153. To znamená, že
předpoklad pro vznik povinnosti nahradit újmu je dán, pokud by újma bez existence
škodného jednání nenastala. Faktická kauzalita je conditio sine qua non, někdy je rovněž
nazývána teorií podmínky154 či teorií ekvivalence155. V případě naplnění požadavků
přirozené příčinnosti, zkoumá soud kauzalitu právní156. V jejím rámci lze hovořit
o tzv. teorii adekvátní příčinnosti157 či adekvátnosti158. Tato teorie staví na základě
skutečnosti, že kauzalita mezi škodným jednáním a újmou je dána, pokud podmínka podle
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obecného průběhu věcí a zkušeností objektivně přispěla ke vzniku újmy159. Zkoumání
příčinné souvislosti se v jejím rámci omezuje pouze na případy právně relevantní
odpovědnosti160 a dochází tak k vyloučení podmínek, jež jsou vzdálené následku, a tudíž
nepředvídatelné161. Právě předvídatelnost škodného následku je nejvýznamnějším
kritériem pro posuzování vzniku povinnosti k náhradě újmy. Ta vzniká tam, kde škůdce
újmu způsobil svým protiprávním jednáním, ačkoliv mu lze vytknout, že mohl jednat
jinak a újmu nezpůsobit.162 V rámci předvídatelnosti následku je třeba určit, pro koho
a s jakou mírou pravděpodobnosti má být následek předvídatelný. Na otázku první
odpověděl Ústavní soud ve svém nálezu, v němž se přihlásil ke kritériu tzv. optimálního
pozorovatele, tedy objektivně zkušené osoby, jež pojímá veškerou zkušenost své doby163.
Toto hledisko se ale, jak uvádí Bezouška, později v právní teorii ukázalo jako velmi
přísné164, neboť pro vznik povinnosti k náhradě újmy u konkrétního škůdce postačovalo,
aby byl vznik škody pro optimálního pozorovatele pravděpodobný, resp. nebyl „vysoce
nepravděpodobný“165. Doktrína se tak přiklonila spíše k měřítku průměrně rozumného
člověka, tedy rozumně se chovající osoby, pro niž by byl vznik újmy předvídatelný,
nacházela-li by se na místě škůdce. Bezouška však zároveň upozorňuje, že vždy je třeba
kritérium stanovit individuálně pro konkrétní případ. Nelze tudíž předpokládat, že každá
osoba může naplnit měřítko rozumného člověka stejnou měrou.166 O předvídatelnosti
jako korektivu vzniku odpovědnosti škůdce se zmiňují i PETL, když stanoví, že škoda
musí být v době jejího vzniku předvídatelná rozumnou osobou, přičemž je nutno
zohlednit prostorový i časový vztah mezi jednáním škůdce a jeho následky, či rozsah
škody v poměru k běžným následkům takového jednání167. Lze shrnout, že v případě, kdy
bude pro škůdce následek jeho jednání nepředvídatelný, nedojde k naplnění podmínek
kauzálního nexu, a tudíž škůdci ani nevznikne povinnost nahradit způsobenou újmu.
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Je zřejmé, že v rámci rozhodovací praxe českých soudů je kladen větší důraz
na prokazování právní kauzality, což je v literatuře často podrobováno kritice především
s ohledem na novou právní úpravu odškodňování sekundárních obětí168. Hrádek tuto
příčinnost označuje jako plnou nepřesných závěrů a dokonce jako „omezení
přičitatelnosti skutečné příčiny konkrétnímu škůdci“169. Za překonané rovněž považuje
i přísné rozlišování přímé a nepřímé příčinnosti tak, jak je již po desetiletí českými soudy
kontinuálně judikováno v souvislosti s nepřiznáváním náhrady nepřímým obětem
z důvodu odvozování jejich újmy od újmy oběti primární. S ohledem na dovozování
tzv. následku následku je totiž pro vznik odpovědnosti škůdce nezbytné, aby jeho jednání
bylo přímou (a nikoliv) zprostředkovanou příčinou způsobené újmy170. V rámci
zkoumání přímé a nepřímé příčinnosti proto soudy zjišťují, zda do řetězu příčin
nevstoupila příčina jiná, jež by byla pro vznik škody zásadní.171 V případě psychické
újmy na zdraví způsobené sekundární oběti se jedná o dvě příčiny, jež působí z časového
hlediska po sobě následně, a to o protiprávní jednání škůdce a újmu primárního
poškozeného. Jde tak o tzv. řetězec postupně nastupujících příčin a následků.
Pro existenci příčinné souvislosti je nezbytné, aby byl vztah těchto příčin ke vzniku újmy
natolik propojen, že již z prvotní podmínky bude možné dovozovat vznik škodlivého
následku. Dle názoru Nejvyššího soudu však právě v případě vzniku újmy na zdraví
sekundární oběti dochází k přerušení řetězce příčinné souvislosti, neboť příčina této újmy
je sama již následkem, a odpovědnost škůdce tak nenastává.172 Takové dogmatické
chápání kauzálního nexu se však s ohledem na novou právní úpravu odškodňování
nepřímých obětí173 jeví jako nedostatečné, neboť tak bude docházet k odepření nároku
sekundární oběti na spravedlivé zadostiučinění.
Dle Hrádka spočívá řešení výše uvedeného problému v přednostní aplikaci teorie
podmínky, neboť ji považuje za nejobjektivnější přístup k hodnocení, zda bylo určité
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jednání příčinou škodlivého následku174. S použitím conditio sine qua non by tak mělo
být zadostiučinění poskytnuto i sekundární oběti, která utrpěla citovou újmu v důsledku
újmy způsobené přímému poškozenému, jelikož jednání škůdce lze považovat za prvotní
podmínku vzniku újmy. Újma primárního ani sekundárního poškozeného by totiž bez této
prvotní příčiny nenastala. Dle Bezoušky tak v tomto případě dochází k řetězení podmínek
vzniku újmy, nikoliv k přerušení příčinné souvislosti. Neboť vznik újmy přímého
poškozeného závisí na jednání škůdce a újma sekundární oběti je tak vyvolána
bezprostředně okolností, jež má k protiprávnímu jednání škůdce věcný vztah.175 Zároveň
však ale Bezouška uvádí, že při hodnocení kauzality není vhodné aplikovat neomezeně
jakoukoliv ze dvou uvedených teorií, neboť jejich izolované použití může často vést
k nespravedlivým výsledkům176.
Na tomto místě autorka práce souhlasí s názorem Hrádka, který vidí základní
měřítko při posuzování odpovědnosti škůdce nikoliv v navazování způsobené újmy
na její jednotlivé příčiny, nýbrž v předvídatelnosti následků177. S tímto míněním se
ztotožňuje rovněž Zima178. Následek v podobě citové újmy sekundární oběti, která je
rodinným příslušníkem či osobou blízkou přímého poškozeného, je dle Bezoušky
pro škůdce předvídatelný a musí s ním počítat. Je totiž vysoce pravděpodobné, že k němu
dojde. Dle tohoto názoru by tak měl škůdce například předvídat, že svým protiprávním
jednáním může způsobit újmu poškozenému, který má rodinu a jehož blízcí ztrátu jeho
osoby či újmu mu způsobenou mohou následně pociťovat jako újmu vlastní nebo jim
může být dokonce způsobena psychická újma na zdraví. Dle Bezoušky zde není
rozhodné, aby měl škůdce jasnou představu o tom, jakou konkrétní újmu nepřímému
poškozenému způsobí, postačí vysoká pravděpodobnost, že ke vzniku újmy dojde.179
S uvedeným se ztotožňuje i autorka práce a rovněž shledává předvídatelnost
vzniku újmy za základní kritérium pro posuzování povinnosti škůdce újmu nahradit,
přičemž by měla být zohledněna především příčinnost přirozená. Při posuzování
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existence příčinné souvislosti je účelné vyjít z řetězení podmínek vzniku újmy, proto by
také kauzalita mezi jednáním škůdce a psychickou újmou sekundární oběti měla být
dovozena. Z tohoto důvodu také považuje s ohledem na význam lidského života a zdraví
a na intenzitu vnímání způsobené citové újmy, která je u nepřímých poškozených
z důvodu ztráty blízké osoby mnohdy vyšší než v případě obětí primárních, současnou
soudní praxi za až příliš striktní, když sekundárním poškozeným náhradu jejich psychické
újmy na zdraví nepřiznává, i když by tato bez jednání škůdce nenastala. Avšak zároveň
se autorka domnívá, že je třeba posuzovat příčinnou souvislost vždy s ohledem
na konkrétní případ tak, aby při dovozování kauzality mezi jednáním škůdce a újmou
vzniklou sekundární oběti existovaly jisté meze předvídatelnosti. O problematice míry
předvídatelnosti a otázce, kdy je ještě morální poskytnou sekundární oběti odškodnění,
pojednává práce níže. Nicméně závěrem lze říci, že je pravděpodobné, že vzhledem
k nové právní úpravě odškodňování sekundárních obětí nebude současná judikatura,
zamezující přiznávání náhrady újmy na zdraví nepřímých poškozených, dále dostačující.
Avšak závisí především na Nejvyšším soudu, zda vůbec a jakým způsobem bude
současné chápání příčinné souvislosti v této oblasti překonáno.
Jako další omezující kritérium pro náhradu újmy sekundárním obětem je v české
literatuře uváděna, ač pod vlivem silné inspirace angloamerickým právem, místní
a časová blízkost ke škodné události. Zima uvádí, že tato blízkost musí být hodnocena
ve vazbě na charakter předmětné události. Jde o posouzení, zda byl nepřímý poškozený
v doslechu a dohledu škodné události, či nikoliv. Zima považuje požadavek přímé
a bezprostřední

místní

i

časové

blízkosti

sekundární

oběti

za

„neetický

a nespravedlivý“.180 Obecně je však požadavek místní a časové blízkosti spíše těžko
představitelný například v případě pouhé emocionální újmy sekundární oběti při zvlášť
závažném zranění osoby blízké, kdy sekundární oběť újmu utrpěla až poté, co uviděla
utrpení blízké osoby. Pokud by byla místní i časová blízkost pro vznik povinnosti škůdce
újmu nahradit vždy vyžadována, nebylo by například možné odčinit psychickou újmu
sekundární oběti (např. rodinného příslušníka poškozeného) v případě, že by tato újma
vznikla až v reakci na trvalé závažné poškození zdraví blízké osoby (primárního
poškozeného), které by nastalo s určitým časovým odstupem od škodné události, avšak
180
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v jejím přímém důsledku (např. po zhoršení stavu poškozeného při hospitalizaci). Jako
příklady, kdy je místní i časová blízkost naplněna, uvádí Bezouška nutnost identifikace
těla zemřelé blízké osoby či přítomnost sekundární oběti bezprostředně po dopravní
nehodě na místě, kde k nehodě došlo181.
V souvislosti s kritériem místní a časové blízkosti lze při posuzování vzniku
povinnosti k náhradě újmy sekundární oběti rovněž uvažovat i měřítko bezprostřednosti,
čili zkoumat, zda osoba, jež újmu utrpěla jako nepřímý poškozený, vnímala utrpení blízké
osoby bezprostředně či až zprostředkovaně. Dle Bezoušky je třeba zvažovat i prostředky,
jejichž prostřednictvím bylo utrpení sekundární oběti vyvoláno. Těmito prostředky lze
rozumět např. sdělení tragické události jinou blízkou osobou či sledování škodné události
v médiích.182 Zde vyvstává otázka, kdy ještě bude naplněn požadavek bezprostřednosti
a místní a časové souvislosti a na tomto základě přiznána náhrada sekundární oběti. Míra
intenzity vnímání utrpení blízké osoby bude jistě jiná u nepřímého poškozeného, který
byl přítomný bezprostředně po dopravní nehodě, při níž byl usmrcen jeho rodinný
příslušník, a u poškozeného, jenž tuto dopravní nehodu shlédl v televizním zpravodajství
a až tímto způsobem se o škodné události dozvěděl.
Vznik nároku sekundární oběti na odškodnění je, jak bylo již uvedeno v úvodní
části práce, v neposlední řadě limitován rovněž okruhem oprávněných osob, kterým může
být náhrada přiznána. O konkrétních oprávněných u jednotlivých nároků na náhradu
citové újmy u nepřímých poškozených pojednává práce dále.

1.5.2 Režim § 2059
Prostřednictvím ustanovení § 2959 OZ došlo k opuštění paušálních částek
jednorázového odškodnění pozůstalých a OZ tak zároveň odstranil onu dvoukolejnost
v uplatňování nároků nepřímých obětí183. Dle znění ustanovení totiž „odčiní škůdce při
usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti
nebo jiné osobě blízké…“. Výchozí je pro uvedený paragraf myšlenka silného citového
pouta mezi blízkými osobami, na němž stojí mezilidské vztahy. Právě vztahy mezi
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blízkými příbuznými jsou vztahy nejsilnějšími a jejich ztráta či oslabení jsou často
vnímány nejintenzivněji.184 Proto je smyslem uvedené úpravy nahradit blízkým osobám
primárního poškozeného emocionální újmu (duševní útrapy), kterou utrpěly v důsledku
jeho ztráty či zvlášť závažného zranění. Jak již bylo výše vysvětleno, dle názoru
Bezoušky jsou na základě § 2959 OZ způsobilé náhrady pouze ty duševní útrapy, které
se nerozvinuly v psychické onemocnění, tj. jen čistá citová újma sekundární oběti185.
S tímto pojetím se ztotožňuje i autorka práce a domnívá se rovněž, že nároky k náhradě
nemajetkové újmy na zdraví nepřímých poškozených by měly být odčiňovány samostatně
dle jiných pravidel stejně jako újma na zdraví primární oběti186.
Hlavním hlediskem pro odčinění psychické újmy dle uvedeného ustanovení je
existence silné úzké citové vazby mezi primárním a sekundárním poškozeným.
Oprávněnou sekundární obětí je zde výslovně manžel, rodič, dítě či jiná osoba blízká,
jiným osobám tedy nárok v režimu § 2959 OZ nenáleží. Předpoklady pro vznik
povinnosti škůdce nahradit nemajetkovou újmu uvedeným osobám jsou úmrtí či zvlášť
závažné ublížení na zdraví přímého poškozeného (blízké osoby) a v tomto důsledku
vzniklé duševní útrapy sekundární oběti. Ztráta blízké osoby je obecně považována
za velice tragickou událost a je zřejmé, že citová újma tak v jejím důsledku dosahuje
velmi vysoké intenzity. Intenzity srovnatelné, mnohdy i vyšší 187, však dosahuje újma
sekundární oběti i v případě, že jí blízká osoba nezemřela, nýbrž jí bylo závažně zasaženo
do jejího zdraví. Přidáním nového předpokladu zvlášť závažného ublížení na zdraví OZ
rozšířil případy, kdy jsou blízké osoby oprávněny k náhradě své emocionální újmy.
Otázkou pro soudní praxi zůstává, jak závažné bude muset poškození zdraví primární
oběti být, aby naplnilo požadavek zvlášť vysoké závažnosti. Vojtek k tomuto uvádí, že se
bude pravděpodobně jednat jen o ta nejtěžší zdravotní poškození, například komatické
stavy, ochrnutí velkého rozsahu či závažná poškození mozku188.
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Jak již bylo výše uvedeno, pro stanovení výše náhrady za duševní útrapy osob
blízkých OZ sám nestanovuje žádná zvláštní pravidla kromě požadavku plného vyvážení
utrpení a zásad slušnosti. Nechává tak zcela na úvaze soudu, aby on sám objektivně
zhodnotil míru utrpení blízkých osob a na tomto základě tak dospěl ke spravedlivé
náhradě. V tomto ohledu tak soudní praxe již v rámci rozhodování v oblasti ochrany
osobnosti vyvinula celou řadu pomocných objektivizačních kritérií, která mohou sloužit
jako vodítka při stanovování výše náhrady. Lze očekávat, že vzhledem k převážné
obsahové kontinuitě OZ v této oblasti budou tato kritéria aplikovatelná i dnes. Nejvyšší
soud tato měřítka dělí na dvě skupiny, a to okolnosti na straně poškozeného a škůdce189.
Mezi okolnostmi na straně poškozeného je jistě nejvýznamnějším kritériem
intenzita vztahu osoby blízké se zemřelým. Dnes již nepostačuje pouhé prokázání
existence tohoto vztahu, soud bude zkoumat také míru jeho kvality (např. hodnocením
četnosti vzájemných návštěv, harmoničnosti vztahu apod.). Dle Bezoušky zde lze
za pomocné hledisko považovat stupeň příbuzenství190, avšak podle názoru autorky by
nemělo být hlediskem výlučným, neboť nelze například vyloučit existenci silnější vazby
mezi prarodiči a vnoučetem než mezi tímto dítětem a jeho vlastnímu rodiči. Lze usoudit,
že čím silnější pouto mezi primárním a sekundárním poškozeným bude, tím vyšší náhradu
soud přizná a naopak. Dalším měřítkem je věk zemřelé osoby a pozůstalých. Vojtek zde
jako příklad uvádí odlišnou intenzitu vnímání ztráty rodiče u dítěte útlého věku, dítěte
věku školního a dospělého191. Rovněž jinak bude rodiči vnímána ztráta novorozeného
dítěte a jinak ztráta již dospělého, samostatně žijícího potomka192. Jako relevantní může
být zohledňována i hmotná závislost na zemřelé osobě, ač je sama podstatou majetkového
nároku, který bude nahrazován dle jiných ustanovení OZ. Posledním hlediskem je pak
případné poskytnutí jiné formy satisfakce, které se nepřímému poškozenému již dostalo
(např. projevení lítosti, dobrovolné poskytnutí finančních prostředků či darů, omluva,
POLIŠENSKÁ, P. Nejvyšší soud. Výše náhrady nemajetkové újmy za ztrátu (usmrcení) osoby blízké
cestou ochrany osobnosti. [online]. Praha: Nejvyšší soud ČR, Úsek místopředsedy NS, oddělení evidence
judikatury, 2013. [cit. 2016-06-02]. Dostupný z
www:
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účinná snaha k odčinění újmy aj.)193. Takovým zadostiučiněním může být rovněž
i probíhající trestní řízení vedené vůči škůdci194.
Hlavním kritériem odvozeným od osoby škůdce je míra zavinění škůdce,
popř. míra spoluzavinění zemřelé osoby. V literatuře je měřítko zavinění škůdce
označováno jako významné operabilní kritérium195 a jeho důležitost zdůraznil již
i Ústavní soud, když uvedl, že pouze rozhodnutí, které zohledňuje mimořádné osobní
poměry pachatele a stupeň závažnosti deliktu, může být hodnoceno jako spravedlivé196.
Lze říci, že v případě úmyslného způsobení újmy bude rozsah náhrady znatelně vyšší než
u nedbalosti. Vnímání újmy pozůstalou osobou může také ovlivňovat další kritérium,
a tím je postoj škůdce ke škodné události a její dopad na jeho psychiku. V tomto rámci
bude soud přihlížet k chování škůdce po škodné události, především zda škůdce projevuje
lítost a soustrast vůči pozůstalým, či naopak lhostejnost a bezcitnost ke způsobenému
následku. Za velice diskutabilní je v doktríně považováno zohlednění majetkových
poměrů škůdce, které směřuje k možnosti škůdce reálně uspokojit nároky poškozených.
K tomuto kritériu se opět vyjádřil Ústavní soud, když zdůraznil přiměřenost při stanovení
výše náhrady za nemajetkovou újmu tak, aby pro škůdce neměla doživotní likvidační
následky197.
Lze shrnout, že ustanovení § 2959 OZ je speciálním ustanovením pro odčinění
nemajetkové újmy blízkých osob jako sekundárních obětí, které se zemřelým pojí úzké
citové pouto. Při rozhodování o výši náhrady za způsobenou psychickou újmu musí soud
přihlédnout nejen k výše uvedeným objektivizačním kritériím, nýbrž i k individuálním
okolnostem každého jednotlivého případu.
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1.5.3 Režim § 2971
Zcela novým ustanovením v rámci českého práva je ustanovení § 2971 OZ, které
je doktrínou označováno za malou generální klauzuli pro odčinění nemajetkové újmy198.
Dle jeho znění „odůvodňují-li to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce způsobil újmu
protiprávním činem, zejména porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost,
anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť
zavrženíhodné, nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu
důvodně pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit.“ Smyslem uvedené
úpravy je rozšířit právo na náhradu nemajetkové újmy rovněž i na další dotčené osoby
mimo osob blízkých. To představuje významnou změnu ve srovnání s úpravou obsaženou
v OZ 1964. Náhrada nemajetkové újmy by nyní měla být za splnění určitých podmínek
nově přiznána každému. Doktrína toto ustanovení chápe ve dvou rovinách, a to jako
doplňující zbytkovou klauzuli umožňující odčinit nemajetkovou újmu způsobenou
primárnímu poškozenému, není-li ji možné nahradit dle jiných pravidel199, a jako pravidlo
odčinění nemajetkové újmy sekundárních obětí.200 V každém případě se však jedná
o pravidlo subsidiární, to znamená, že se uplatní pouze u poškozeného, jemuž nenáleží
náhrada újmy na základě jiného zákonného ustanovení. Vzhledem k zacílení práce
na tematiku sekundárních obětí se práce blíže zaměří na druhou skupinu oprávněných
osob.
Již z výkladu předmětného ustanovení lze usoudit, že pravidlo cílí na dvě skupiny
sekundárních obětí. V prvé řadě jde o nároky blízkých osob primárního poškozeného,
jejichž újma byla způsobena jiným způsobem než jeho usmrcením či zvlášť závažným
ublížením na zdraví. Jak již bylo výše uvedeno, blízké osoby jsou primárně
odškodňovány prostřednictvím § 2959 OZ, avšak pouze v případech usmrcení nebo
zvlášť závažného ublížení na zdraví přímého poškozeného. Z uvedeného lze vyvodit, že
ustanovení § 2971 OZ je vůči § 2959 OZ lex generalis, neboť se pro osoby blízké uplatní
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v ostatních případech.201 Takovou situaci si lze například představit, pokud bylo
primárnímu poškozenému způsobeno pouhé ublížení na zdraví bez naplnění
kvalifikovaného předpokladu zvláštní závažnosti. Druhou skupinou oprávněných
nepřímých obětí jsou osoby, které nejsou v úzké citové vazbě k primárnímu
poškozenému, ale přesto jsou u nich naplněny podmínky k přiznání náhrady. Zde dochází
v právní teorii k názorovým střetům, komu a kdy by měla být náhrada na základě tohoto
ustanovení ještě přiznána a kdy už nikoliv. Bezouška zde uvádí, že dokonce existují
i mínění, že by se § 2971 OZ na tyto sekundární oběti vůbec aplikovat neměl202.
Je zřejmé, že nemají-li nepřímí poškození blízký vztah k poškozenému, budou
k náhradě nemajetkové újmy oprávněni jen ve výjimečných případech a za mimořádných
okolností. Ty Bezouška shledává tehdy, „existuje-li pravděpodobnost srovnatelného
psychického poškození v důsledku samotné škodné události“. Příkladem uvádí případy
kvalifikovaných nehod, při nichž byla sekundární oběti způsobena psychická újma,
protože byla např. svědkem této tragické události.203
Předpoklady pro vznik nároku k náhradě nemajetkové újmy dle uvedeného
ustanovení jsou existence zvláštních okolností, za nichž škůdce protiprávně jednal
a způsobil tak újmu, a dále důvodné pociťování újmy dotčenou osobou jako osobního
neštěstí. Zvláštní okolnosti jsou vymezeny pouze demonstrativně ve vazbě na chování
škůdce, je tudíž zřejmé, že budou dále definovány zejména judikaturou. Zákon mezi ně
řadí hrubou nedbalost při porušení důležité právní povinnosti a rovněž i úmyslné jednání
ve formě ničení, ublížení či z jiné pohnutky, kterou označuje za zvlášť zavrženíhodnou.
V tomto rámci je třeba upozornit, že újma přímého poškozeného zde nemusí vždy mít
podobu zásahu do jeho fyzické integrity (zdraví), nýbrž je zřejmé, že ustanovení cílí
i na další případy, kdy dojde např. ke zničení věci poškozeného či k újmě na jeho zvířeti.
Zde Bezouška uvádí případ, kdy by sekundární oběť byla svědkem jednání škůdce
spočívajícím v úmyslném krutém týrání zvířete, jež by náleželo primárnímu
poškozenému. Aplikace ustanovení § 2971 OZ v případě nároku této dotčené osoby
VOJTEK, P. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. In ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.
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na náhradu citové újmy, kterou v důsledku útoků škůdce utrpěla a jíž pociťuje jako osobní
neštěstí, by byla představitelná.204
Předpoklad vnímání újmy jako osobního neštěstí musí být pro vznik nároku
sekundární oběti rovněž naplněn. Osobní neštěstí definuje Vojtek negativně jako opak
zákonného pojmu štěstí205. Na tomto základě zároveň vylučuje pochybnosti o okruhu
oprávněných osob, který tak z důvodu schopnosti pociťování štěstí, resp. neštěstí zužuje
pouze na osoby fyzické.206 Nepřímý poškozený tak musí vnímat újmu primární oběti
natolik osobně, že je mu v jejím důsledku způsobeno vlastní osobní trauma. Bezouška
zde jako příklady uvádí situace, kdy byl dotčené osobě v důsledku jednání škůdce vůči
primárnímu poškozenému způsoben šok či přivozen strach o něčí život (obecně tak hovoří
o duševních útrapách)207. Osobní neštěstí je tudíž možno obecně chápat jako určitý
psychický otřes či duševní trauma, které se negativně projevuje v psychice poškozené
osoby a jež má rovněž nepříznivé následky pro její další život.
Ilustrativním příkladem aplikace ustanovení § 2971 OZ může být případ chodce,
který se stane náhodným svědkem dopravní nehody, při níž byla v důsledku porušení
dopravních předpisů automobilem škůdce sražena žena s kočárkem. Tento chodec se
do příjezdu zdravotnické záchranné služby snaží ženu i kojence resuscitovat, avšak
neúspěšně a je tak přímo přítomen jejich smrti. V důsledku této tragické události utrpí
dotčená osoba silný šok, jehož následkem je strach z chůze přes přechod pro chodce
z obavy z možné srážky s automobilem. Utrpení ženy i dítěte před smrtí tak svědek
nehody pociťuje důvodně jako osobní neštěstí. V postavení sekundárního poškozeného,
který nebyl v žádném citovém vztahu se zemřelými, je poškozený svůj nárok na odčinění
nemajetkové újmy oprávněn uplatnit za splnění ostatních podmínek právě na základě
§ 2971 OZ.
V souvislosti s výše uvedeným Zima odlišuje příslušníky záchranných sborů či
lékaře, kteří by měli z důvodu své profese vykazovat vyšší míru snášenlivosti k lidskému
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1755.
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utrpení než např. náhodně přítomné osoby u nehody208. V rámci uvedeného příkladu
rovněž znovu vystává otázka předvídatelnosti při dovozování kauzality mezi jednáním
škůdce a újmou náhodného kolemjdoucího. Právě v příčinné souvislosti chápe Bezouška
rozdíl mezi režimem § 2959 a 2971 OZ, když uvádí, že v prvním případě je dána možnost
odčinění nároku sekundární oběti i tehdy, vnímala-li škodnou událost u primárního
poškozeného nepřímo (až zprostředkovaně po události), zatímco v případě druhém se
jako nutným pro vznik povinnosti škůdce nahradit újmu jeví předpoklad, aby byla škodná
událost vnímána sekundární obětí přímo (bezprostředně při jejím průběhu).209 Požadavek
místní a časové blízkosti, jak byl již specifikován výše, tak musí být pro vznik nároku
na náhradu reflexní újmy v těchto případech naplněn. Bezouška v této souvislosti hovoří
dokonce o požadavku „silné blízkosti k samotné škodné události“ 210. Sekundární oběť
musí být osobně přítomna při škodné události, musí bezprostředně svými smysly vnímat
újmu oběti přímé a pociťovat ji jako osobní trauma. Zde by tudíž nepostačovalo pouhé
sdělení jinou osobou o utrpení primárního poškozeného. Pouze na základě výše
uvedeného může být mezi škodnou událostí a újmou sekundární oběti dovozena příčinná
souvislost a naplněn požadavek předvídatelnosti vzniku újmy.
Závěrem je třeba uvést, že výše popsaný výklad uvedeného ustanovení není
výkladem jediným. Rovněž se objevují i názory, že na základě § 2971 OZ by měla být
odčiňována psychická újma v podobě zásahu do zdraví sekundárních poškozených
(např. diagnostikovaná psychická onemocnění). Zde by autorka chtěla odkázat na dřívější
kapitoly, v jejichž rámci se práce uvedenou problematikou již zabývala. Odčiňování újmy
na zdraví nepřímých poškozených v režimu § 2971 OZ autorka považuje vzhledem
k dřívějšímu výkladu příčinné souvislosti za nevhodné a dle jejího názoru neodpovídající
původnímu smyslu ustanovení. Neboť újma na zdraví je vnímána jako zásah do vlastní
fyzické integrity poškozeného a jako taková by měla být posuzována jako újma přímá,
čili sekundární oběť by v těchto případech měla být posuzována jako oběť primární a její
újma by tak měla být odčiněna dle ustanovení § 2958 a nikoliv § 2971 OZ.

208

ZIMA, P., op. cit., s. 216.
BEZOUŠKA, P., op. cit., s. 1756.
210
Ibid.
209

37

Jak bylo již výše uvedeno, bude záležitostí soudní praxe, zda na základě nové
právní úpravy (myšleno především právě ustanovení § 2971 OZ) dojde ke změně
současného chápání odškodňování újmy na zdraví nepřímých obětí a překonání
dosavadního přístupu spočívajícího v dovozování tzv. následku následku.
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2 Sekundární oběti v německém právu
Ve své druhé kapitole práce podrobně charakterizuje právní úpravu týkající se
sekundárních obětí v právním řádu Spolkové republiky Německo. Obdobně jako
v předchozí části týkající se práva českého nejprve dojde k základnímu výkladu pojetí
újmy a její náhrady v německém právu. Dále práce popíše postavení sekundárních obětí
včetně jeho vývoje a představí jejich jednotlivé nároky v právu německém. Následně se
práce podrobně zaměří na způsob odškodňování nervové újmy sekundárních obětí, který
je v dnešní době v rámci německé soudní praxe považován již za tradiční. Zároveň
nebude opominuto přiblížení možného budoucího vývoje postavení sekundárních obětí.

2.1 Škoda v německém právu a povinnost k její náhradě
Jeden ze základních a nejdůležitějších občanskoprávních institutů představuje
i v německém právu odpovědnost za škodu. Její pojetí rovněž vykazuje dualismus, neboť
německý BGB rozlišuje mezi odpovědností založenou na porušení smluvní povinnosti,
tj. odpovědností smluvní, a odpovědností za nedovolené jednání (unerlaubte Handlung)
neboli odpovědností deliktní. Zatímco smluvní odpovědnost je v zákoně upravena
v rámci všeobecných ustanovení o závazkových vztazích211, odpovědnost deliktní lze
nalézt až pod speciální úpravou nedovolených jednání212. Oba typy však zakládají
při splnění všech předpokladů213 povinnost k náhradě škody.
V rámci deliktního práva BGB stanoví tři základní obecné skutkové podstaty,
na jejichž základě vzniká odpovědnost k náhradě škody. Jsou jimi úmyslné nebo
nedbalostní porušení absolutního (subjektivního) práva poškozeného (Verletzung des
absoluten Rechts)214, porušení zákona směřujícího k ochraně (objektivních) práv člověka
(Verletzung eines Schutzgesetzes)215 a úmyslné porušení dobrých mravů (Sittenwidrige

Např. § 280 BGB.
§§ 823 – 853 BGB.
213
Předpoklady pro vznik práva na náhradu škody jsou jednání škůdce spočívající v porušení povinnosti ze
smlouvy či právního statku, protiprávnost tohoto jednání, vznik škody, příčinná souvislost a v případě
deliktní odpovědnosti (vyjma případů objektivní odpovědnosti – Gefährdungshaftung) i zavinění. V rámci
odpovědnosti smluvní se rovněž jedná o odpovědnost objektivní a zavinění se presumuje, viz
§ 280 odst. 1 BGB.
214
§ 823 odst. 1 BGB.
215
§ 823 odst. 2 BGB.
211
212
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vorsätzliche Schädigung)216. Nicméně tyto deliktní klauzule jsou pouze obecným
základem pro vznik povinnosti škodu nahradit. Pro určení způsobu a rozsahu náhrady
škody je nutné užít je společně s ustanoveními obecného závazkového práva217.
Ačkoli zákon se škodou (Schaden) jako se základní podmínkou pro založení
odpovědnosti počítá na mnoha místech, jako pojem ji přímo nedefinuje. K bližšímu
vymezení škody se tak uchyluje až doktrína. Chápe ji jako každou újmu či ztrátu, kterou
osoba utrpěla na svém právem chráněném statku a která může být dle práva obecně
považována za náhrady schopnou218, či obecněji jako každé porušení právem chráněného
zájmu, a to jak zájmu majetkového, tak i nemajetkového219. O škodu se bude jednat
například v případě újmy na životě, zdraví, svobodě, cti, ale i majetku či vlastnictví. Dle
svých rozdílných účinků se v německém právu škoda dále liší na škodu majetkovou
neboli materiální (Vermögensschaden) a škodu nemajetkovou čili imateriální či ideální
(Nichtvermögensschaden). O majetkovou škodu se jedná vždy, utrpěl-li poškozený újmu
na svém majetkovém právu, či alespoň újmu vyjádřitelnou v penězích220. Nemajetkovou
škodu pak vymezuje negativně sám zákon, a to jako újmu, která není újmou
majetkovou221. Pod nemajetkovou újmu je tak možné zahrnout porušení tělesného
a duševního zdraví, tedy jak fyzické bolesti, tak i psychické strádání či ztrátu radosti
ze života222. Toto rozdělení je považováno za zásadní, neboť pro každý druh škody platí
zvláštní úprava její náhrady.
Z výše uvedeného vyplývá, že německé právo chápe pojem škody šířeji.
Pod jednotným pojmem škody (Schaden) totiž rozumí nejen újmu majetkovou (jak je
tomu nyní v české právní úpravě), ale rovněž nemajetkovou. Vzhledem k potřebě

§ 826 BGB.
§§ 249 an. BGB.
218
SCHUBERT, C. Art und Umfang des Schadensersatzes. In BAMBERGER, H. G., ROTH, H. Beck'scher
Online-Kommentar BGB. 38. Edition. Stand 1. 1. 2013. § 249, Rn. 910. [online] [cit. 2016-06-07].
Dostupný z www: https://beck-online.beck.de.
219
OETKER, H. Art und Umfang des Schadensersatzes. In HEINRICHS, H. Münchener Kommentar zum
Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 2: Schuldrecht allgemeiner Teil (§§ 241-432). 7. Aufl. München: Beck,
2016. § 249, Rn. 16. ISBN 978-3-406-66542-4.
220
Ibid, Rn. 28.
221
§ 253 odst. 1 BGB.
222
PFLÜGER, S. Schmerzensgeld für Angehörige. Bielefeld: Ernst und Werner Gieseking GmbH Verlag.
2005, s 11. ISBN 3-7694-0978-7.
216
217

40

sjednocení terminologie pro možnou další komparaci obou právních úprav bude v práci
pro pojem Schaden dále užíván jednotný termín újma.
Co se týče náhrady újmy, upřednostňuje BGB naturální restituci, tedy škůdce je
povinen obnovit stav, jaký by existoval, kdyby k protiprávnímu zásahu nedošlo223, a to
nezávisle na tom, zda se jedná o újmu majetkovou či nemajetkovou.224 Zároveň zákon
stanoví právo poškozeného požadovat po škůdci místo naturální restituce restituci
relutární, bylo-li zasaženo do jeho osobnostního práva (ať už byl zásah způsoben
poškozením věci či ublížením na zdraví)225. Toto pravidlo nalézá hojné užití v praxi,
neboť právě například v případě ublížení na zdraví nemůže být poškozený nucen strpět
pokusy škůdce o navrácení do původního stavu (např. napravení zlomeniny či zašití tržné
rány). Není-li navrácení do původního stavu možné (např. v případech závažného
ublížení na zdraví či usmrcení), nahradí škůdce poškozenému újmu v penězích226.
Peněžní náhrada tak připadne v úvahu vždy v případě majetkové škody. U újmy
nemajetkové však platí zásada, že ji nelze obecně změřit v penězích227. Z toho důvodu
zákon stanoví v jejím rámci pravidlo, dle kterého má poškozený právo na zadostiučinění
v penězích pouze tehdy, je-li to zákonem výslovně předvídáno228 či vyplývá-li to
vzhledem k dispozitivnímu charakteru ustanovení z ujednání stran229. V ostatních
případech nemajetkové újmy je peněžní náhrada vyloučena. Jinému způsobu odčinění
nemajetkové újmy však zákon nebrání.

2.1.1 Náhrada nemajetkové újmy
Zásadní změna v pojetí náhrady nemajetkové újmy nastala v německém právním
řádu v roce 2002 spolu s účinností druhého zákona o změně předpisů o náhradě škody230.
V rámci této reformy došlo mimo jiné k rozšíření nároků plynoucích z nemajetkové újmy
§ 249 odst. 1 BGB.
DEUTSCH, E, AHRENS, H. J. Deliktsrecht. 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
2014. München. Verlag Franz Vahlen. s. 232. ISBN 978-3-8006-4758-3.
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SPINDLER, G. Immaterieller Schaden. In BAMBERGER, H. G., ROTH, H. Beck'scher OnlineKommentar BGB. 38. Edition. Stand 1. 1. 2013. § 253, Rn. 7. [online] [cit. 2016-06-08]. Dostupný z www:
https://beck-online.beck.de.
228
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OETKER, H., op. cit., Imaterieller Schaden, § 253, Rn. 8.
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Zweites Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften (2. SchadÄndG) vom 19. 7. 2002,
verkundet in BGBl I Jahrgang 2002 Nr. 50 vom 25. 7. 2002.
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prostřednictvím systematické změny, a to konkrétně přesunutím hmotněprávního obsahu
ustanovení týkajícího se náhrady nemajetkové újmy231 z části upravující deliktní právo
do obecné závazkové části BGB232. Tato významná změna má za následek širší dopad
uvedeného ustanovení, neboť pro vznik povinnosti nahradit nemajetkovou újmu nyní
není rozhodné, zda nastalo porušení právního statku v důsledku civilního deliktu či
nikoliv. Náhrady nemajetkové újmy se tak lze domáhat i na základě objektivní
odpovědnosti či z titulu porušení smluvní povinnosti.233 Tím byla značně posílena pozice
poškozeného, což se projevilo výrazně zejména ve vztahu mezi lékařem a pacientem,
který je v rámci německého práva postaven na smluvním základě.234
Současné znění § 253 odst. 2 BGB tak stanoví, že v případě, kdy má být hrazena
majetková škoda z důvodu zásahu do tělesné integrity (Körperverletzung), ublížení
na zdraví (Gesundheitsverletzung), porušení svobody (Freiheitsentziehung) či sexuálního
sebeurčení (Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung), je možno domáhat se rovněž
odškodnění v penězích z důvodu vzniku nemajetkové újmy. Uvedené ustanovení tak
vytváří jeden z nejvýznamnějších případů, kdy zákon stanoví výjimku z výše uvedených
limitů a předvídá možnost odškodnění nemajetkové újmy v penězích, avšak pouze
za předpokladu, že vznikla i škoda majetková a že bylo zasaženo do jednoho
z uvedených právních statků chráněných zákonem. K tomuto přispěl Spolkový soudní
dvůr svou judikaturou, která byla následně zpřesněna i Spolkovým ústavním soudem a jež
stanovuje možnost domáhat se náhrady nemajetkové újmy v penězích i v případě
závažného a zaviněného zásahu do všeobecných osobnostních práv235, ač tato nejsou
v § 253 odst. 2 BGB výslovně uvedena.236
Tato relutární náhrada dle § 253 odst. 2 BGB je v německé literatuře i judikatuře
tradičně označována jako tzv. Schmerzensgeld, ačkoliv BGB sám tento pojem neužívá.
Schmerzensgeld je do českého jazyka překládáno jako bolestné, obsahově je však daleko
širší237, neboť v sobě nezahrnuje jen náhradu za vytrpěné bolesti v případě ublížení
Tehdejší § 847 odst. 1 BGB.
Konkrétně do § 253 odst. 2 BGB.
233
OETKER, H., op. cit., Imaterieller Schaden, § 253, Rn. 2.
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WALTER, U. Nová právní úprava náhrady škody v německém právu. Evropské právo, 1/2003, s. 16.
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na zdraví či zásahu do tělesné integrity poškozeného, nýbrž i náhradu za ztížení
společenského uplatnění a jiné nemajetkové újmy. Schmerzensgeld tak plní dvojí funkci
zároveň. Poškozenému je vyrovnána utrpěná nemajetková újma, tj. funkce vyrovnávací
neboli kompenzační (Ausgleichsfunktion), a rovněž poskytováno zadostiučinění
za protiprávní jednání, kterým škůdce zasáhl do jeho práv, tj. funkce satisfakční
(Genugtuungsfunktion).238 Co se významu obou týče, převládá funkce vyrovnávací
především s ohledem na ztížení společenského uplatnění a ztrátu budoucích možností.239
Na základě výše uvedeného lze říci, že Schmerzensgeld představuje nárok
na náhradu nemajetkové újmy nejen na zdraví, nýbrž jakéhokoli nemajetkové újmy, jež
spočívá v protiprávním zásahu do výslovně vypočtených právních statků, které jsou
neodlučitelně spjaty s osobou poškozeného. Z toho důvodu je dle Oetkera vhodnější
užívat v rámci režimu § 253 odst. 2 BGB významově přesnějšího pojmu odškodnění
nemateriální újmy, neboť sám zákon hovoří pouze obecně o náhradě nemajetkové újmy,
která není újmou majetkovou a často zavádějícímu pojmu Schmerzensgeld se vyhýbá.240
Problematice náhrady nemajetkové újmy v případech ublížení na zdraví a usmrcení
u primárních a sekundárních poškozených se bude práce podrobněji věnovat níže.

2.1.2 Přímá a nepřímá újma
Jak již bylo výše uvedeno, škůdce je povinen poškozenému nahradit újmu, kterou
způsobil svým protiprávním jednáním, jsou-li naplněny všechny předpoklady pro vznik
odpovědnosti za škodu. Pro odpovědnost škůdce je v rámci německého práva významná
rovněž skutečnost, zda byla újma poškozenému způsobena přímo či nepřímo. Přímou
újmou je újma, která nastala bezprostředně na právním statku, proti němuž jednání škůdce
působilo. Za újmu nepřímou je naproti tomu považována újma, jež se projeví v důsledku
škodné události následně ve sféře poškozeného na jiném právním statku, než na tom, vůči

KÜPPERSBUSCH, G. Ersatzansprüche bei Personenschaden. 8. Auflage. München: C.H.Beck Verlag.
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němuž jednání směřovalo.241 V rámci nepřímé újmy se jedná o tzv. následné majetkové
škody242, kdy nejběžnějším příkladem je ušlý zisk243.
Ilustrativním příkladem přímé a nepřímé újmy v rámci újmy na zdraví může být
případ dopravní nehody, kterou zavinil škůdce a při níž byla poškozenému způsobena
tříštivá zlomenina stehenní kosti. Za přímou újmu by byla považována ona zlomená
končetina a s ní související náklady na lékařské ošetření, hospitalizaci a rehabilitaci. Újma
nepřímá by byla majetková škoda v podobě ušlého zisku, neboť poškozený by byl
po dobu několika týdnů práce neschopným.
Z výše uvedeného vymezení přímé a nepřímé újmy, tak jak jej zastává německé
právo, je zřejmé, že spočívá v určení právního statku, na němž újma vznikla. Toto
vymezení je ale třeba odlišovat od problematiky dovozování příčinné souvislosti mezi
protiprávním jednáním škůdce a vznikem újmy, tedy od zjišťování, zda bylo jednání
škůdce přímou a bezprostřední příčinou vzniku újmy poškozeného.244 Otázce kauzality
se bude práce věnovat níže.

2.2 Přímí a nepřímí poškození v německém právu
Pro vznik povinnosti škůdce nahradit způsobenou újmu je dále důležité přesně
vymezit okruh osob oprávněných k náhradě újmy. Protiprávním jednáním škůdce může
být totiž újma způsobena několika osobám, avšak ne vždy budou všechny oprávněny
domáhat se její náhrady. Německé deliktní právo zde striktně rozlišuje mezi dvěma
skupinami poškozených, a to poškozenými přímými a nepřímými, jejich pojmové
vymezení však ponechává judikatuře a doktríně.

2.2.1 Přímí poškození
První skupina osob, které jsou poškozeny protiprávním jednáním škůdce, je
v německém právu označována jako tzv. přímí poškození (unmitellbare Geschädigten)

OETKER, H., op. cit., Art und Umfang des Schadensersatzes., § 249, Rn. 101.
SCHUBERT, C., op. cit., § 249, Rn. 45.
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neboli primární oběti245 (Primäropfer). Jejich vymezení je zcela odvislé od základního
principu ovládajícího německé deliktní právo a právo náhrady újmy, dle kterého může
náhradu újmy na škůdci požadovat zásadně pouze ten, kdo újmu na svých právech či
právních statcích utrpěl v důsledku jeho jednání sám a bezprostředně246. Tento princip je
v literatuře nejčastěji označován jako tzv. Tatbestandsprinzip247, lze však nalézt i jeho
jiná označení (např. zásada bezprostřednosti248). Na významu získává tato zásada nejvíce
ve spojení se základní deliktní klauzulí § 823 odst. 1 BGB, na jejímž základě vzniká právo
na náhradu újmy tomu, komu bylo úmyslným či nedbalostním jednáním škůdce zasaženo
mimo jiné do jeho práva na život, tělesné integrity či zdraví, tedy pouze tomu, kdo
následkem jednání škůdce bezprostředně sám utrpěl újmu na vyjmenovaných právních
statcích.249 Z principu bezprostřednosti tak vyplývá, že k náhradě újmy je oprávněna
pouze ta osoba, jíž byla újma přímo způsobena, a tato osoba je tudíž považována
za přímého poškozeného.
V případě nemateriální újmy v podobě zásahu do zdraví tak bude přímým
poškozeným osoba, které bylo protiprávním jednáním škůdce způsobeno například
závažné zranění při dopravní nehodě, jež bylo následně spojeno i s psychickými projevy
v podobě stresové poruchy či strachu. Pro naplnění zásady bezprostřednosti je tudíž
nutné, aby k porušení právního statku a z toho vznikající újmy došlo u jedné osoby250,
tedy aby v uvedeném případě byla zraněná osoba shodná s osobou poškozeného251.
Až na tomto základě je poškozená osoba oprávněna domáhat se náhrady utrpěné újmy
(v uvedeném případě by se vzhledem k porušení zdraví jednalo mimo jiné o náhradu újmy
na zdraví v podobě tzv. Schmerzensgeld252).
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Na základě uvedeného lze říci, že přímým poškozeným v německém právu je
osoba, která sama utrpěla majetkovou či nemajetkovou újmu bezprostředně v důsledku
jednání

škůdce

a

která

je

vzhledem

k existenci

zásady

bezprostřednosti

(tj. Tatbestandsprinzip) jediná oprávněna domáhat se náhrady této újmy.

2.2.2 Nepřímí poškození
Druhou kategorií jsou rovněž v německém právu tzv. nepřímí poškození
(mitellbare Geschädigten). Na začátek je nutno uvést, že pojem nepřímí poškození se
v německé literatuře i judikatuře vykytuje nejběžněji253, naproti tomu významově
srovnatelný pojem sekundárních obětí (Sekundäropfer) lze v rámci německého
občanského práva nalézt jen zřídka254.
Nepřímé poškozené lze na základě doktríny definovat jako „osoby, které sice ani
nebyly přímo fyzicky zraněny, ani jim nebyla způsobena škoda na věci, ale které přesto
v důsledku škodné události utrpěly škodu (materiální).“255 Je tedy možné vymezit je
v závislosti na poškozených primárních, neboť nebýt újmy přímého poškozeného,
nepřímému poškozenému by rovněž žádná újma nevznikla256. Újma nepřímých
poškozených je tudíž pojímána jako pouhý reflex újmy primárních poškozených257 a jako
taková zásadně není dle německého práva vzhledem k zásadě bezprostřednosti
(tzv. Tatbestandsprinzip) způsobilá náhrady. Německé právo totiž vnímá nárok
na náhradu újmy jako vztah mezi škůdcem, který protiprávně jednal, a přímým
poškozeným, kterému újma vznikla bezprostředně na jeho právu či právním statku.
Třetím osobám nárok na odškodnění jejich újmy zásadně nepřiznává.258

Srov. OETKER, H., op. cit., Art und Umfang des Schadensersatzes., § 249, Rn. 280 nebo též
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Jak vyplývá již z výše uvedené definice sekundárních obětí, je pojem nepřímých
poškozených nejčastěji spojován s újmou majetkovou. Právě v rámci majetkových
nároků nepřímých poškozených BGB činí výjimky ze zásady bezprostřednosti a přiznává
určité skupině nepřímých poškozených právo na náhradu majetkové újmy vzniklé
v důsledku usmrcení, popř. ublížení na zdraví přímého poškozeného. Jelikož ovšem
v těchto případech nebylo protiprávním jednáním škůdce zasaženo do žádného
ze zákonem chráněných právních statků nepřímých poškozených259, je škůdce povinen
pouze k náhradě újmy na majetku (tzv. čisté majetkové újmy), jež v důsledku jeho
jednání vznikla. Základním předpokladem pro níže uvedené majetkové nároky nepřímých
poškozených je tedy odpovědnost škůdce za smrt, popř. zranění primární oběti v případě,
že tato nastala přímo v důsledku protiprávního jednání škůdce260.
Za základní majetkový nárok nepřímých poškozených vznikající v důsledku
usmrcení primární oběti může být považováno právo pozůstalých na ušlé výživné
(Entgagener Unterhalt)261. Jelikož se v životě pozůstalé osoby projeví nejcitelněji právě
ztráta živitele, cílí toto ustanovení na ochranu životního standardu pozůstalých
garantovaného rodinným právem, který jim byl v důsledku smrti poškozeného (živitele)
odepřen262. V případě usmrcení osoby je tak škůdce povinen nahradit majetkovou škodu
ve formě peněžní renty třetím osobám, kterým byl (či mohl být) poškozený na základě
zákona povinen poskytovat výživu. Tyto třetí osoby jsou v literatuře nazývány
pozůstalými (Hinterbliebene) a lze mezi ně zařadit příbuzné v linii přímé263 včetně rodičů
a potomků, jejichž příbuzenský vztah byl založen adopcí264, dále manžele265 (s určitými
omezeními i pokud žili odděleně266) a registrované partnery dle zákona upravujícího
registrované partnerství267. Nárok na náhradu nákladů na výživné naopak nevzniká
nesezdaným párům žijícím ve stejné domácnosti (jako druh a družka), stejně tak jako

Chráněných ustanovením § 823 odst. 1 BGB.
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Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 5: Schuldrecht - besonderer Teil III. (§§ 705-853). 6. Aufl. München:
Beck, 2013. § 844, Rn. 14. ISBN 978-3-406-61465-1.
261
§ 844 odst. 2 BGB v rámci deliktního práva.
262
SCHRAMM, A., op. cit., s. 104.
263
§§ 1601 an. BGB.
264
§ 1754 BGB.
265
§ 1360 BGB.
266
§ 1570 BGB.
267
§ 5 LPartG - Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft vom 16. 2. 2001 (BGBl. I S. 266).
259
260

47

snoubencům či nevlastním potomkům a rodičům vůči sobě navzájem či osobám, jimž
poškozený výživné poskytoval na smluvním základě, a to z důvodu absence zákonné
povinnosti poskytovat výživné. Právo na náhradu nákladů na výživné ovšem BGB
přiznává i dosud nenarozenému dítěti, bylo-li v době usmrcení poškozeného již počato.
Rozhodujícím faktorem je zákonná povinnost poskytovat výše uvedeným osobám
výživné, nikoliv fakticky poskytované výživné, jež mohl poškozený dobrovolně vyplácet
mnohem většímu okruhu zcela odlišných osob.

268

Existence vztahu mezi přímým

a nepřímým poškozeným a z něho plynoucí vyživovací povinnosti je posuzována vždy
k okamžiku zranění poškozeného, okamžik jeho smrti rozhodný není. To znamená, že
vznikne-li zákonná vyživovací povinnost až po zranění poškozeného, avšak ještě před
jeho smrtí, přesto nemá nepřímý poškozený nárok na odškodnění. Příkladem zde může
být situace, kdy původně snoubenci poškozené, jež byla zraněna v důsledku
protiprávního jednání škůdce (např. při dopravní nehodě), nevznikne právo na náhradu
nákladů na výživu i přesto, že došlo následně k uzavření manželství a poškozená (již
manželka nepřímého poškozeného) následkem utrpěného zranění později zemřela.269
Dalším z majetkových nároků nepřímých poškozených v případě usmrcení
primární oběti je nárok na náhradu nákladů pohřbu (Beerdigungskosten)270. Oprávněnou
z tohoto nároku je osoba, která náklady vynaložila. Bude jím tedy zpravidla dědic
poškozeného v první linii271, subsidiárně pak osoby, vůči nimž měl usmrcený povinnost
poskytovat výživu. Na rozdíl od nároku týkajícího se nákladů na výživu může tento být
založen rovněž na smluvním základě. 272
Posledním z majetkových nároků nepřímých poškozených je náhrada ušlých
služeb (Entgangene Dienste)273. Tento nárok se ovšem vztahuje nejen k usmrcení
primárního poškozeného, nýbrž i k jeho zranění či obecně ublížení na jeho zdraví. Pokud
dojde k jednomu z těchto případů, je škůdce povinen nahradit majetkovou újmu též
osobě, jíž byl poškozený na základě zákona povinen poskytovat služby v její domácnosti
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či živnosti. Takovým primárním poškozeným je v praxi pouze dítě, jež má zákonnou
povinnost poskytovat rodičům přiměřeně dle vlastních sil služby (pomoc) v domácnosti
a živnosti, dokud je rodiči vychováváno nebo vyživováno a žije s nimi společně v jedné
domácnosti274. Tato povinnost se tedy bude vztahovat nejen na nezletilého, ale
i na dospělého potomka, pokud žije s rodiči ve stejné domácnosti. Uvedené ustanovení
má praktický dopad především u rodin pracujících v zemědělství.275 Nepřímými
poškozenými, jimž vzniká nárok na odškodnění za ušlé služby, budou rodiče dítěte,
kterému bylo v důsledku jednání škůdce ublíženo na zdraví, či které bylo usmrceno.
Předpokladem pro vznik nároku je, aby zákonná povinnost poskytovat služby existovala
k okamžiku zranění, resp. usmrcení dítěte. Zásadní je rovněž, aby byly služby fakticky
poskytované na zákonném základě, nikoliv z titulu pracovní či společenské smlouvy.
Toto rozlišení může být v praxi obtížné. Jak uvádí Wagner, vycházela v tomto rámci
dřívější judikatura z domněnky, že dítě poskytuje služby vždy na zákonném základě,
který je zaručen rodinným právem. Toto pojetí však již bylo opuštěno, aniž by ovšem
bylo nahrazeno novou presumpcí. Je proto důležité přihlédnout vždy v individuálním
případě ke skutečné vůli zúčastněných.276
Pouze ve výše uvedených zákonných případech je prolomeno jinak striktní
pravidlo, že právo na odškodnění náleží pouze osobě přímo poškozené jednáním škůdce,
které vznikla újma na vlastním právu či právním statku. Jak bylo vysvětleno, rovněž
zákonem vymezené třetí osoby se mohou za splnění určitých předpokladů na tomto
základě domáhat náhrady utrpěné (majetkové) újmy.
Co se týče nemateriálních nároků nepřímých poškozených, projevuje se německé
právo jako jedno z nejrestriktivnějších v Evropě, neboť zásadně nepřiznává jejich
náhradu. Utrpí-li nepřímý poškozený v důsledku závažného zranění či usmrcení
primárního poškozeného pouhou psychickou újmu (např. ve formě smutku, pochyb či
psychického strádání), nemá dle německých předpisů nárok na odškodnění, neboť
protiprávním jednáním škůdce nedošlo k zásahu přímo do právního statku nepřímého

§ 1619 BGB.
WAGNER, G., op. cit., Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste. §845, Rn. 4.
276
Ibid, Rn. 10.
274
275

49

poškozeného, nýbrž byl bezprostředně porušen pouze právní statek primární oběti.277
V německém právu tak chybí zákonné ustanovení, které by kompenzovalo pozůstalým
ztížení jejich života v důsledku závažného zranění blízké osoby či smutek z její ztráty.
V tomto ohledu není ani judikatura pokrokovější a nároky na náhradu nemajetkové újmy
pozůstalým z důvodu chybějícího zákonného základu nepřiznává. Právo na odškodnění
by tak mohlo být v německém právu nepřímým poškozeným přiznáno pouze
za předpokladu, že by bylo jednáním škůdce zasaženo rovněž do některého z jejich
právních statků chráněných zákonem. O této problematice nemajetkových nároků
nepřímých obětí pojednává práce níže.

2.3 Psychická újma u primárních a sekundárních poškozených
Jak již bylo výše uvedeno, osoba poškozeného má vůči škůdci v případě
protiprávního zásahu do osobní integrity za splnění všech předpokladů právo na náhradu
materiální i nemateriální újmy. Je-li tato újma spjata s ublížením na zdraví či usmrcením
poškozeného je v německém právu nazývána osobní újmou (Personenschaden). Osobní
újma je souhrnným označením pro újmy vzniklé zásahem do tělesné integrity
poškozeného a může mít tudíž jak charakter újmy majetkové (např. v souvislosti se smrtí
poškozeného), o níž bylo ve vazbě na sekundární oběti pojednáno již v předchozí
kapitole, tak i újmy nemajetkové (např. při ublížení na zdraví poškozeného).278
Za nemajetkovou osobní újmu lze na základě uvedeného považovat především újmu
na zdraví, tělesné nebo duševní integritě, která vznikla v důsledku zásahu škůdce
v podobě ublížení na těle poškozeného (Körperverletzung). Nemateriální újmou tak
budou nejen fyzické projevy (např. bolesti provázející zranění), ale rovněž psychické
utrpení poškozeného (např. zármutek či strach spojený s traumatickou událostí).
Vzhledem k problematičnosti ve vztahu k sekundárním poškozeným a potřebě hlubšího
výkladu se práce dále zaměří na osobní újmu v podobě újmy psychické ve vazbě na přímé
a nepřímé oběti.
Psychickou újmu lze charakterizovat jako narušení duševní jednoty či citových
vazeb. Nejčastěji se bude jednat o jednu z forem duševního strádání, které se může
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projevovat například v podobě smutku, psychické bolesti, dlouhodobé lítosti, úzkosti,
pochybování o budoucnosti apod. Pro vznik povinnosti škůdce nahradit psychickou újmu
je zásadní především rozlišení, zda byla újma způsobena přímému či nepřímému
poškozenému.
V případě zásahu do zdraví způsobením psychické újmy primárnímu
poškozenému bude tato nejčastěji provázet jiné fyzické zranění v podobě psychické
bolesti, jež se může projevit například jako psychická labilita či ve formě duševního
utrpení, neboť poškozený např. těžce snáší vytrpěnou fyzickou bolest a s ní spojené trvalé
následky zranění. Jelikož bylo jednáním škůdce zasaženo do zdraví poškozeného, a to je
jedním ze zákonem chráněných právních statků279, je psychická újma přímé oběti součástí
újmy na zdraví (vedle újmy fyzické) a jako taková je v jejím rámci též způsobilá náhrady
(přiznáním tzv. Schmerzensgeld). Psychická újma je v takovém případě průvodním
jevem nebo následkem primárního fyzického zranění. Je-li dána odpovědnost škůdce
za toto primární zranění, vzniká přímému poškozenému vedle nároku na odčinění fyzické
újmy i právo na náhradu utrpěných duševních útrap. To však za předpokladu, že je
zároveň prokázána příčinná souvislost mezi touto psychickou újmou a jednáním škůdce,
tedy že by psychické následky u primární oběti nenastaly, nebýt onoho škodlivého
jednání.280 V rámci stanovení náhrady za újmu na zdraví primárního poškozeného ovšem
psychická újma působí pouze jako faktor pro zvýšení konkrétní přiznávané částky.281
Byla-li ovšem psychická újma způsobena sekundární oběti, je rozhodným
hlediskem pro vznik odpovědnosti škůdce skutečnost, zda byla psychická újma
nepřímému poškozenému způsobena jako pouhá újma morální, či zda dosáhla takové
intenzity, že mu bylo jejím prostřednictvím zasaženo do jeho zdraví.

2.3.1 Citová újma a nervový šok
V případě psychické újmy způsobené nepřímé oběti se bude jednat především
o situace, kdy došlo protiprávním jednáním škůdce k usmrcení či zvlášť závažnému
zranění rodinného příslušníka či jiné blízké osoby nepřímého poškozeného. Na základě
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výše uvedeného lze u nepřímých poškozených rozlišit psychickou újmu v podobě pouhé
citové újmy a psychickou újmu vyšší intenzity, která může být způsobena nervovým
šokem a jež působí jako vlastní újma na zdraví.
Citová újma (Gefühlschaden) či jinak újma morální či emocionální je psychická
újma projevující se v duševní sféře nepřímého poškozeného v podobě smutku či
duševního otřesu v důsledku závažného zranění či usmrcení blízké osoby. O čistou
citovou újmu (neboli Gefühlschaden) se v rámci německého práva jedná v případě
zranění primárního poškozeného, v případě jeho usmrcení lze hovořit o újmě spojené se
smutkem z jeho ztráty (Trauerschaden).282 Oboje lze definovat jako psychickou újmu
sekundárního poškozeného, která vzniká v důsledku zranění, popř. smrti primární oběti
v podobě narušení „duševního či emocionálního pocitu blaha“283. Tato citová újma se
sice silně negativně projeví v psychice nepřímého poškozeného, ovšem nedosahuje
intenzity ublížení na zdraví a v průběhu dalšího života vykazuje pouze ojedinělé či
dokonce vůbec žádné fyzické projevy.284 Jedná se o „čistý smutek“ nepřímého
poškozeného, který je následkem újmy primární oběti285. Citová újma nepřímé oběti je
tedy újmou odvozenou od újmy primárního poškozeného. V rámci německého práva je
tato čistá citová újma i újma spojená se smutkem ze ztráty blízké osoby nezpůsobilá
náhrady, neboť je pouhou reflexí újmy primární a nenaplňuje tak zásadu bezprostřednosti.
Zároveň je emocionální újma spojená se zraněním či usmrcením blízké osoby
považována za projev tzv. běžného životního rizika (allgemeines Lebensrisiko), jež
nezakládá nárok na náhradu újmy.286 Běžné životní riziko lze charakterizovat jako
zákonnou míru nebezpečí, kterou je každý povinen v rámci každodenního života strpět287.
V případě smrti či zranění blízké osoby lze za běžné životní riziko považovat právě
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duševní otřes či zármutek ze ztráty nebo obavy z budoucího života, neboť se jedná
o přirozenou reakci každého člověka288.
Není tedy možné domáhat se bez dalšího náhrady citové újmy na škůdci pouze
proto, že následkem jeho protiprávního jednání byl usmrcen či závažně zraněn blízký
nepřímého poškozeného. Taková náhrada nemajetkové citové újmy pro osoby blízké
(Angehörigenschmerzensgeld) postrádá v německém právu zákonný základ, neboť
jednáním škůdce nebylo zasaženo do žádného z vypočtených právních statků nepřímé
oběti.289 V rámci své ustálené judikatury tak Spolkový soudní dvůr opakovaně výslovně
odmítl náhradu nemateriální reflexní újmy nepřímých poškozených290. Z uvedeného
vyplývá, že čistá citová újma sekundárních obětí není v rámci německého občanského
práva odčinitelná.
Rozdílná je situace, kdy citová újma dosahuje takové intenzity, že se projeví jako
újma na zdraví nepřímého poškozeného. Jak již bylo výše uvedeno, německé právo
náhrady újmy stojí na základním pravidlu, že se nemajetková újma nahrazuje v penězích
pouze v případech výslovně stanovených zákonem, a na zásadě bezprostřednosti. Přesto
došlo v rámci rozhodovací praxe soudů k vytvoření jistého korektivu, který uvedené
zásady zmírňuje a dává tak za splnění určitých předpokladů sekundárním obětem
možnost domáhat se náhrady psychické újmy, kterou jim bylo zasaženo do jejich zdraví.
Jedná se o nervovou újmu neboli o újmu způsobenou šokem (Schockschaden), jíž lze
vymezit jako újmu, která dosahuje intenzity psychického onemocnění, projevuje se
tělesnými symptomy a vyžaduje rovněž i lékařské ošetření291. Z uvedeného vyplývá, že
základem tohoto druhu psychické újmy je nervový šok (Nervenschock), tedy duševní
útrapy rozvinuté v psychické onemocnění. Nervový šok lze charakterizovat jako „silný
duševní otřes třetí osoby způsobený náhle nastalou událostí“292, kterou může být
například účast na smrtelné nehodě blízké osoby či zpráva o tragické události, která se
blízké osobě přihodila. V literatuře je nervový šok definován jako „psychická újma, která
v důsledku střetu s nějakou náhlou, život ohrožující či strach nahánějící událostí vyděsila
288
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oběť natolik, že došlo k negativnímu ovlivnění jejího života skrze trvalé psychické
následky.“293 Německá judikatura nervový šok vymezila jako psychické poškození zdraví
třetí osoby, jež nebyla škodnou událostí dotčena bezprostředně, ale které byla v důsledku
usmrcení či závažného zranění blízké osoby způsobena psychická újma, či která byla
svědkem takové události294. Nervová újma tak může nepřímo poškozenému vzniknout
nejen přímo při účasti na tragické události, při níž dojde k usmrcení blízké osoby či
k jejímu zranění, nebo při pohledu na její tragické následky, nýbrž i zprostředkovaně
skrze zprávu o ní.
V rámci odškodnění nervového šoku je ovšem podstatné, že se fakticky nejedná
o výjimku ze zásady bezprostřednosti, neboť nepřímému poškozenému bylo
v tomto případě rovněž zasaženo do právního statku chráněného ustanovením
§ 823 odst. 1 BGB (konkrétně do zdraví), následkem čehož mu byla způsobena újma
(tj. újma na zdraví). Škůdce tak svým protiprávním jednáním způsobil újmu nejen
přímému poškozenému, ale zároveň zasáhl bezprostředně i do práv třetí osoby.295
Psychická újma takového poškozeného již není dále vnímána jako újma reflexní, nýbrž
je chápána jako další újma primární. Nepřímý poškozený je tak na základě nervové újmy
v podobě zásahu do zdraví považován za primárního poškozeného a z toho důvodu je mu
vůči škůdci přiznáván vlastní nárok na odčinění psychické újmy.296 Tento nárok
na náhradu je nezávislý na nároku původní primární oběti a je rovněž odškodňován dle
ustanovení o náhradě újmy na zdraví297.
Z výše uvedeného vyplývá, že za určitých předpokladů je škůdce obecně povinen
k náhradě psychické újmy způsobené šokem třetí osobě, tj. nepřímému poškozenému.
Ovšem ne každá nervová újma je v rámci německého práva způsobilá náhrady.
O jednotlivých předpokladech a limitech práva sekundární, resp. primární oběti
na odškodnění práce pojednává dále.
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2.4 Odškodňování nervového šoku v německém právu
Režim odškodňování újmy způsobené šokem se v rámci německého práva
vytvořil, aby došlo alespoň k částečnému zmírnění závažných dopadů, které s sebou
bezpochyby ztráta či vážné zranění blízké osoby přináší. Ačkoliv je tato náhrada omezena
pouze na kvalifikované případy vlastního ublížení na zdraví nepřímého poškozeného, lze
hovořit o významném institutu podporujícím postavení poškozených. Celý systém
odškodňování nervové újmy (Schockschaden) je postaven na vysoce propracované
a dynamické soudní praxi, která se neustále vyvíjí.

2.4.1 Vývoj k současné právní úpravě
Německé obecné soudy se případy odškodňování třetích osob zabývaly již
na počátku 20. století. Zmínit lze rozsudek Vrchního zemského soudu z Hamburku ze dne
20. května 1903, který patří bezesporu mezi první taková rozhodnutí dle německého
práva.298 Jako další historická rozhodnutí je možno uvést rozsudky Říšského soudu
z 30. a 40. let. Například rozsudek ze dne 21. září 1931, v jehož rámci soud poprvé
stanovil, že se v případě nervového šoku nejedná o nepřímou újmu, která je pozůstalým
nahrazována pouze ve výjimečných případech jako újma majetková299, nýbrž o újmu
přímou, jež vznikla skrze nepřímý zásah do zdraví sekundární poškozené, a přiznal tak
matce náhradu za újmu způsobenou šokem ze smrti jejího sedmiletého syna v podobě
náhrady za újmu na zdraví300. Dalším příkladem může být podobný rozsudek ze dne
15. ledna 1938, v jehož rámci soud přiznal náhradu rodičům mladého vojáka za nervovou
újmu způsobenou zprávou o smrti jejich syna, který byl smrtelně zraněn při střetu
s automobilem žalovaného301. V rozsudku ze dne 8. ledna 1940 pak soud v rámci
rozhodování o újmě způsobené šokem matce, jež ztratila své dítě, definitivně stanovil, že
v případě, kdy matka utrpí v důsledku zprávy o smrti svého nezletilého dítěte nervové
zhroucení, je toto přímým (nikoliv nepřímým) důsledkem škodné události. Skutečnost,
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že matka nebyla bezprostředně přítomna při tragické nehodě a na její místo dorazila až
později, nehraje pro odpovědnost škůdce za psychickou újmu na zdraví žádnou roli302.
Ve všech výše uvedených rozhodnutích bylo pro přiznání nároků nepřímých
poškozených v případech nervového šoku základem dovození příčinné souvislosti mezi
primární škodnou událostí (smrtí blízké osoby) a újmou způsobenou nervovým šokem
(újmou na zdraví sekundární oběti). Soudy tak na základě kauzality dovodily, že škůdce
při svém protiprávním jednání musí předvídat i možnost vzniku újmy na zdraví
způsobené nervovým šokem blízkým osobám.303 Základními předpoklady pro vznik
povinnosti nahradit psychickou újmu tak byl zásah do zdraví nepřímého poškozeného,
adekvátní příčinná souvislost a předvídatelnost újmy304.
V tomto duchu pokračovala i následující judikatura. Německý Spolkový soudní
dvůr poprvé přiznal nárok na odškodnění nervového šoku v roce 1965, následně pak
v roce 1971 vydal své zcela zásadní rozhodnutí. V jeho rámci vytvořil Spolkový soudní
dvůr dodnes platná kritéria a zásady pro odškodnění újmy způsobené šokem jakožto
vlastní a přímé újmy na zdraví sekundární oběti dle § 823 odst. 1 BGB305. V uvedeném
případě se jednalo o nárok manželky přímého poškozeného, jenž byl smrtelně zraněn při
dopravní nehodě, kterou zavinil žalovaný. V důsledku zprávy o náhlé smrti svého
manžela utrpěla manželka poškozeného silný duševní otřes spojený s trvalými depresemi
a nutností léčby, následkem čehož se stala i pracovně neschopnou. Spolkový soudní dvůr
se zabýval otázkou příčinné souvislosti, okruhem oprávněných osob a především stanovil
zvýšené požadavky na vysvětlení pojmu „ublížení na zdraví“ v rámci ustanovení
§ 823 odst. 1 BGB. Formuloval zcela zásadní omezení, na jehož základě jsou podobné
případy nervové újmy rozhodovány dodnes, a to, že „nervový šok způsobený zprávou
o smrtelné nehodě člena rodiny nezakládá právo na náhradu újmy vůči škůdci (původci
nehody) ani tehdy, má-li sice lékařsky zjistitelné následky, ale tyto nepřekračují rámec
zdravotních problémů, jimž podle obecné zkušenosti lidé obvykle čelí při zprávě o smrti
Rozsudek Říšského soudu ze dne 8. 1. 1940, RGZ 162, 321.
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blízké osoby.“ Zároveň stanovil, že „ochranný účel ustanovení § 823 odst. 1 BGB se
vztahuje pouze na takové poškození zdraví, které podle druhu a těžkosti tento stanovený
rámec překračují.“306 Z uvedeného vyplývá, že pro vznik odpovědnosti škůdce
za nervovou újmu sekundární oběti musí zpráva o smrti blízké osoby zapříčinit takovou
reakci, jež vede k traumatickému poškození fyzického a psychického zdraví. Nepostačuje
obvyklá reakce spojená s „pouhým“ smutkem, psychickou bolestí a pocitem prázdnoty,
neboť ta je považována za reakci běžnou a vzhledem k situaci normální.307 Uvedeným
kritériím vzniku povinnosti škůdce nahradit psychickou újmu se práce věnuje níže.
Dalším významným a aktuálním mezníkem ve vývoji odškodňování nervového
šoku nepřímých obětí je rozsudek Spolkového soudního dvora z ledna 2015, v jehož
rámci soud sice v základech navázal na svá předchozí rozhodnutí, ale zároveň zpřesnil
určitá kritéria pro přiznání nároku na náhradu psychické újmy a rozšířil tak dosah
judikatury týkající se nervového šoku (Schockschaden-Rechtsprechung). Konkrétně
došlo k upřesnění předpokladu závažnosti utrpěného nervového šoku, a to stanovením
domněnky, že zvlášť závažný nervový šok je dán vždy, kdy byl nepřímý poškozený přímo
účasten na škodné události, při níž byla usmrcena jeho osoba blízká. 308 Naproti tomu
v případě nervové újmy vznikající v důsledku zprávy o tragické události, bude i nadále
nutno prokázat závažnost utrpěného šoku. Touto nově stanovenou hierarchií mezi
bezprostředním a zprostředkovaným vnímáním škodné události tak Spolkový soudní
dvůr do budoucna ulehčil rozhodování v případech, kdy k nervovému šoku nepřímé oběti
došlo v důsledku její přímé účasti na škodné události, při které došlo k usmrcení její
blízké osoby.309

2.4.2 Předpoklady a omezení pro přiznání náhrady nervové újmy
Na základě rozhodovací praxe soudů v případech odškodňování třetích osob, jimž
byla způsobena psychická újma v podobě nervového šoku, byla vytvořena následující
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kritéria, jejichž naplnění je nutným předpokladem pro vznik povinnosti škůdce nahradit
nemajetkovou újmu nepřímému poškozenému.

2.4.2.1 Újma primární oběti
Ačkoliv bylo již výše uvedeno, že újma nepřímého poškozeného je v případě
nervového šoku dle německé právní praxe pojímána sama jako újma přímá, přesto je
základním předpokladem nároku nepřímého poškozeného na odškodnění psychické újmy
zásah do práva či právního statku primárního poškozeného, tedy vznik újmy primární
oběti v důsledku protiprávního jednání škůdce. Nervová újma sekundární oběti je totiž
fakticky následkem újmy přímého poškozeného a bez její existence by sama vůbec
nenastala.
V případě újmy přímého poškozeného se jedná nejčastěji o újmu na jeho životě či
zdraví. Zpočátku byla újma primární oběti omezena pouze na případy jeho usmrcení,
judikatura ovšem tento rozsah rozšířila o zvlášť závažné a život ohrožující zranění 310,
neboť nervový šok vzniklý v důsledku zvlášť závažného zranění blízké osoby může
dosahovat vyšší intenzity než při jejím usmrcení311. Musí se ovšem jednat o zvlášť
závažné zranění primární oběti, v případě pouze lehkého zranění (např. zlomenina ruky)
odpovědnost škůdce za nervový šok nevzniká312. Nárok na odškodnění nervového šoku
sekundárního poškozeného ovšem vzniká výjimečně i za situace, kdy k újmě primární
oběti vůbec nedošlo, ale jednání škůdce bylo způsobilé vyvolat u nepřímé oběti
oprávněný strach ze vzniku možné újmy, který se následně projevil ve formě nervového
šoku. Oetker k tomuto uvádí příklad matky, jež utrpěla silný nervový šok v důsledku
zprávy o nehodě svého dítěte, které bylo přejeto nákladním automobilem škůdce.
Ve skutečnosti se ovšem automobil díky výšce svých náprav dítěte ani nedotkl a u dítěte
tak nedošlo k žádnému zranění.313 Takový nervový šok matky by ovšem byl i při absenci
újmy přímého poškozeného (dítěte) odčinitelný.
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Z výše uvedeného vyplývá, že pouze osobní újmy přímého poškozeného jsou
způsobilé náhrady. Újma v podobě pouhé škody na věci či majetku primárního
poškozeného tudíž není pro přiznání náhrady za nervový šok sekundární oběti
dostačující.314 To samé platí o újmě způsobené zraněním či usmrcením zvířete, jež má
poškozený ve zvláštní oblibě315. Zahrnutí škody na věci či na zvířeti jako možné újmy
primární oběti by vedlo k bezmeznému rozšíření deliktní odpovědnosti škůdce
za nervovou újmu nepřímého poškozeného316. Nervová újma nepřímého poškozeného je
při splnění ostatních předpokladů odčinitelná při usmrcení či závažném zranění primární
oběti, stejně jako v případech jejího závažného ohrožení, ačkoliv následně ke vzniku její
újmy nedojde.

2.4.2.2 Kauzalita a předvídatelnost újmy
V rámci odškodňování nepřímých obětí je vždy zásadní otázka existence příčinné
souvislosti. Německé právo rozlišuje kauzalitu dvojího typu. První je příčinnost
zakládající odpovědnost škůdce, tedy mezi protiprávním jednáním škůdce a porušením
právního statku (haftungsbegründende Kausalität), a druhou je příčinnost naplňující
odpovědnost škůdce, tj. mezi porušením tohoto právního statku a vznikem újmy
(haftungsausfüllende Kausalität).317 V případě újmy způsobené nervovým šokem lze
hovořit o tzv. psychické kauzalitě (psychische Kausalität), neboť nervová újma pramení
z psychické reakce na škodnou událost. Při posuzování kauzálního nexu vychází německé
právo z široké teorie ekvivalence (Äquivalenztheorie), kterou ovšem omezuje teorií
adekvátnosti (Adäquanztheorie).318 V tomto rámci vytvořila německá judikatura
kritizované měřítko předvídatelnosti újmy, tzv. optimálního pozorovatele (optimaler
Beobachter), který disponuje všeobecnou životní zkušeností současné doby319.
Na základě tohoto kritéria je újma adekvátním následkem škodlivého jednání vždy,
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pokud se pro optimálního pozorovatele jeví vznik takové újmy v konkrétní situaci
pravděpodobný.320
Jak bylo již výše uvedeno, německá judikatura dovodila rozdíl mezi nepřímou
újmou321 a psychickou újmou sekundárního poškozeného. Stanovila, že v případě
nervové újmy se jedná o přímý zásah do jeho práv chráněných § 823 odst. 1 BGB.
Ačkoliv je sekundární oběť pouze nepřímým poškozeným, neboť jeho psychická újma je
pouze nepřímou (reflexní) újmou v řetězu všech příčin, považuje se, co se týče nervového
šoku, za primárního poškozeného, jestliže bylo jednáním škůdce zasaženo do jednoho
z jeho chráněných právních statků (konkrétně zdraví), které by měla porušená právní
norma chránit. Německá judikatura v případech nervového šoku již historicky
dovozovala adekvátní příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce, porušením právního
statku sekundární oběti a vznikem jeho újmy. Považovala totiž psychickou újmu
nepřímého poškozeného za újmu způsobenou přímo v důsledku protiprávního jednání
škůdce, neboť nervový šok by bez škodlivého jednání vůbec nenastal.322 Ve svém
zásadním rozhodnutí z roku 1971 ovšem Spolkový soudní dvůr označil dovozování
adekvátní příčinné souvislosti za druhotné, přičemž jako základní kritérium pro vznik
povinnosti škůdce nahradit újmu z nervového šoku vyzdvihl otázku faktického porušení
právního statku, tj. existence skutečné újmy v podobě újmy na zdraví.323
Důležitým měřítkem pro posuzování vzniku povinnosti škůdce nahradit újmu
způsobenou

nepřímému

poškozenému

nervovým

šokem

je

rovněž

hledisko

předvídatelnosti vzniku takové psychické újmy. Pro vznik odpovědnosti musel škůdce
vznik nervové újmy u třetí osoby předvídat alespoň jako pravděpodobný. Dle Spolkového
soudního dvora je pro optimálního pozorovatele předvídatelné, že svým škodlivým
jednáním může způsobit újmu nejen přímému poškozenému, ale že v důsledku škodné
události rovněž může být přivozen nervový šok i velkému množství dalších osob, kterým
se buď přímo naskytne pohled na škodnou událost, či jsou o ní následně zpraveny.324
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Pro vznik odpovědnosti škůdce tak dle všeobecného mínění postačuje, mohl-li vznik
újmy třetí osoby předpokládat alespoň jako možný. Konkrétní průběh škodlivých
následků či jejich podoba ovšem předvídatelné být nemusí. 325
Jako předvídatelnou ovšem nelze posoudit nepřiměřenou psychickou reakci
nepřímého poškozeného, a tudíž nelze přičítat přecitlivělost sekundární oběti škůdci
k tíži.326 Intenzita nervového šoku musí být opodstatněná (kritériem je nejčastěji
existence blízkého vztahu k zemřelému). Emocionální reakci nepřímého poškozeného je
třeba vždy posuzovat z hlediska průměrně vnímavého člověka, u kterého by došlo
k odpovídajícímu duševnímu otřesu vždy s ohledem na konkrétní případ.327

2.4.2.3 Existence silného nervového šoku
Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro vznik povinnosti škůdce nahradit
psychickou újmu sekundární oběti je existence silného nervového šoku, který dosahuje
intenzity újmy na zdraví. Odpovědnost škůdce je dána pouze tehdy, jedná-li se o šok
s psychopatologickými, déle trvajícími projevy ve smyslu neurózy nebo psychózy.
Spolkový soudní dvůr v tomto rámci vymezil pojem újmy na zdraví v právním slova
smyslu. Újmu na zdraví způsobenou nervovým šokem chápe úžeji než v medicínském
slova smyslu, tedy ne jako každé fyzické či psychické zranění vyžadující lékařské
ošetření.

328

Deprese, poruchy spánku, duševní strádání, záchvaty pláče, noční můry,

přechodný oběhový kolaps aj., které nejsou spojeny s trvalými a intenzivními následky,
považuje za průvodní jevy pouhé citové újmy, které jsou součástí běžného životního
rizika (allgemeines Lebensrisiko), tedy za normální reakce spojené s životní zátěží,
kterou musí člověk běžně snášet.329 Aby mohl být nervový šok sekundární oběti
odčinitelný, musí dosáhnout takové míry závažnosti, že je již možné považovat ho
za újmu na zdraví ve smyslu ustanovení § 823 odst. 1 BGB. Musí tedy dosahovat intenzity
diagnostikovaného psychického onemocnění s trvajícími následky. Rozhodující ale je,
aby toto onemocnění překračovalo rámec zdravotních problémů, které lze podřadit pod
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běžné životní riziko.330 Příkladem lze uvést rozhodnutí, v jehož rámci soud nepřiznal
odškodnění těhotné manželce primárního poškozeného, jenž byl usmrcen při dopravní
nehodě, neboť neshledal fyziologické projevy nervového šoku, které u ní byly
diagnostikovány (konkrétně šlo o nekontrolovatelné pocení, zrychlený puls, třesoucí se
nohy a přechodné porodní kontrakce), za dostačující pro vznik odpovědnosti škůdce.
Za nezbytné označil trvající, traumatické poškození, které překračuje rámec životního
rizika každého člověka.331 Stejně tak soud zamítl nárok na náhradu psychické újmy
manželu přímo poškozené, jež byla opět smrtelně zraněna při dopravní nehodě a jejíž
smrt mu způsobila nekontrolovatelné záchvaty pláče, následkem čehož byl uznán dočasně
práce neschopným. Ani v jeho případě nebyl nervový šok soudem považován za natolik
silný, aby překročil obvyklou mez a odůvodnil tak nárok na jeho náhradu.332
Na základě uvedeného lze říci, že psychická újma na zdraví, ač lékařsky
diagnostikovaná, sama nepostačuje pro vznik povinnosti škůdce nahradit nervovou újmu.
Je tudíž nezbytné, aby u nepřímého poškozeného došlo k takové újmě na zdraví, která
překračuje obvyklou mez běžných reakcí na zprávu o usmrcení či zvlášť závažném
zranění blízké osoby.

2.4.2.4 Oprávněné osoby
Samotná existence silného nervového šoku v podobě zásahu do zdraví ovšem
k přiznání náhrady za utrpěnou psychickou újmu nepostačuje. Právo na náhradu nervové
újmy má dle německého práva pouze úzký okruh oprávněných osob. Německá judikatura
přiznává odškodnění zásadně pouze blízkým osobám (nahe Angehörigen) přímého
poškozeného. BGB ovšem pojem blízkých osob nijak nedefinuje333, jejich vymezení tak
ponechává soudní praxi. Judikatura zatím k přesnému vymezení blízkých osob nedospěla,
za pomocné hledisko ale považuje existenci „úzkého osobního vztahu mezi přímým
a nepřímým poškozeným“334. Pojem blízkých osob tak nespojuje s existencí
příbuzenského vztahu, nýbrž hodnotí jej šířeji, a to v rámci faktického osobního vztahu

WAGNER, G., op. cit., Schadenersatzpflicht. § 823, Rn. 143.
Rozsudek OLG Hamm ze dne 22. 2. 2001, 6 U 29/00.
332
Rozsudek BGH ze dne 13. 1. 1976, VI ZR 58/74.
333
BGB užívá pouze pojmu příbuzenství (Verwandschaft - § 1589 BGB) a švagrovství (Schwägerschaft § 1590 BGB).
334
Rozsudek BGH ze dne 11. 5. 1971, VI ZR 78/70.
330
331

62

mezi poškozenými. Vztah nepřímého poškozeného k usmrcené či zvlášť závažně zraněné
osobě musí být natolik osobní a úzký, aby sekundární oběť vnímala újmu přímého
poškozeného jako újmu vlastní335. Podle současné soudní praxe jsou tedy za blízké osoby
považováni nejen příbuzní přímého poškozeného (např. manželé336, rodiče, děti337 či
registrovaní partneři), ale rovněž snoubenci338 či nesezdaní partneři339, které s primární
obětí nepojí žádný příbuzenský vztah. Také v případě rozvedených, odděleně žijících
manželů nebrání nic dle názoru soudu přiznání náhrady nervové újmy, byl-li mezi nimi
dovozen úzký vztah340. Rovněž v případě, kdy nervový šok těhotné ženy vede
k poškození plodu a následné újmě na zdraví u dítěte, vzniká tomuto dítěti nárok
na náhradu újmy, a to zcela nezávisle na tom, zda byla nervová újma matky natolik silná,
že by sama mohla nárok na náhradu uplatnit341. Spornou se stává situace v případě
blízkého přítele primárního poškozeného, soudy ovšem takový nárok obvykle zamítají342.
Rovněž v případě příležitostných krátkodobých známostí je náhrada vzhledem k absenci
blízkého vztahu prakticky vyloučena343.
Mimo osob blízkých má výjimečně právo na náhradu nervové újmy také osoba,
která se bezprostředně zúčastnila škodné události, tedy osoba, jíž byl způsoben nervový
šok následkem nehody, kterou sama přímo a osobně zažila344. Pojem bezprostřední účasti
je však v judikatuře vykládán poměrně úzce345. Účastník (svědek) nehody, který osobně
zažil utrpení primárních poškozených, bude mít za splnění všech ostatních předpokladů
nárok na náhradu utrpěného nervového šoku. To je odůvodňováno argumentem, že
zúčastněná osoba vzhledem k svému výskytu na místě budoucí nehody neměla možnost
se traumatické události vyhnout a byla tak vlastně bez vlastního přičinění donucena
shlédnout její důsledky. Pro přiznání práva na náhradu újmy je proto nezbytné, aby osoba
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sama bezprostředně viděla a slyšela průběh škodné události (např. právě nehody)346, tedy
aby se jí sama bezprostředně zúčastnila347. Z toho lze vyvodit, že osobám, které se
o škodné události a újmě přímých poškozených dozvěděly až zprostředkovaně
(např. z novinového článku či televize) toto právo nevznikne, neboť jejich újmu lze
podřadit spíše pod běžné životní riziko.348 Oetker v tomto rámci uvádí, že v případě
zvlášť závažných nehod může být náhrada psychické újmy přiznána dokonce
i náhodnému cizímu svědkovi, ač nemá k primárním poškozeným žádný osobní vztah,
ale zažil bezprostředně na místě jejich utrpení.349 Opačného názoru je však Spolkový
soudní dvůr, který zamítl nárok na náhradu psychické újmy na zdraví náhodným svědkům
závažné nehody s odůvodněním, že újma jim vznikla až ex post v důsledku dobrovolné
účasti na utrpení primárních poškozených při záchranných pracích. Svou účast na místě
po neštěstí tedy tyto osoby byly schopny ovlivnit. Soud v tomto rámci znovu konstatoval
nemožnost odškodnění psychické újmy v případě, kdy se sekundární oběť, jež není
s přímým poškozeným v blízkém citovém vztahu, sama bezprostředně nezúčastní škodné
události. 350
Je třeba ještě doplnit, že právo na náhradu psychické újmy nevzniká rovněž
příslušníkům policejních nebo jiných bezpečnostních či záchranných sborů, kteří na místo
škodné události dorazili až následně. V jejich případě soud předpokládá jistou odolnost
vůči utrpení jiných osob a podřazuje tak jejich psychickou újmu pod všeobecné riziko,
jež s sebou přináší jejich povolání.351

2.4.2.5 Časová a místní blízkost, bezprostřednost
Jak bylo již výše uvedeno, hledisko časové a místní blízkosti ke škodné události
je rozhodující pro vznik nároku na náhradu psychické újmy u třetích osob, které se škodné
události účastnily pouze náhodně a nemají k primárním poškozeným žádný kvalifikovaný
vztah. V případech osob blízkých (nahe Angehörigen), které tvoří největší skupinu
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oprávněných osob, toto kritérium podstatné není. U osob blízkých lze uvažovat spíše
měřítko bezprostřednosti. Lze tedy zkoumat, zda vnímaly újmu primární oběti
bezprostředně při neštěstí či až později zprostředkovaně. K této problematice lze nalézt
bohatou judikaturu německých soudů, jejíž závěry jsou aplikovány do dnes. Již od dob
Říšského soudu je zastáván názor, že právo na náhradu nervové újmy vzniká i tehdy,
vznikl-li silný nervový šok nepřímo poškozeného až v důsledku zprávy o újmě primární
oběti a ne následkem bezprostředního vnímání jeho útrap. Spolkový soudní dvůr ve svém
rozhodnutí stanovil, že je-li dána adekvátní příčina, tj. usmrcení či zvlášť závažné ublížení
na zdraví blízké osoby, není pro vznik nároku na náhradu psychické újmy nepřímého
poškozeného rozhodující, zda byl jeho nervový šok způsoben jeho bezprostřední účastí
na škodné události, či zda mu vznikl až následkem „šokující“ zprávy. Dle soudu
představuje „taková zprostředkovaná újma na zdraví nepřímého poškozeného rovněž
přímý zásah do právního statku (zdraví) ve smyslu § 823 odst. 1 BGB, a proto se v jejím
rámci nejedná o újmu nepřímou“.352 Pro vznik povinnosti škůdce nahradit nervovou újmu
blízké osobě primární oběti tak není podstatné, jakým způsobem se nepřímý poškozený
o smrti či zranění primární oběti dozvěděl. V rámci německého práva tudíž nedochází
v případě blízkých osob jakožto oprávněných z nervového šoku k omezení odpovědnosti
škůdce na základě kritéria bezprostřední blízkosti ke škodné události.
Ve svém významném rozhodnutí z roku 2015, o němž bylo v práci pojednáno již
v rámci výkladu o vývoji judikatury, ovšem Spolkový soudní dvůr uvedené měřítko
zpřesnil, neboť stanovil, že „pro hodnocení intenzity nervového šoku je rozhodující, zda
újma na zdraví nepřímých poškozených (blízkých osob) vznikla bezprostředně při účasti
na traumatické události, či zda až následně na základě zprávy o ní.“353 V uvedeném
rozhodnutí se jednalo o případ tragické dopravní nehody, při níž automobil škůdce těsně
minul řidiče prvního protijedoucího motocyklu, ovšem střetl se přímo s motocyklem
jedoucím za ním. Jeho řidičkou byla manželka poškozeného, která utrpěla v důsledku
srážky smrtelná zranění. Dle názoru soudu je třeba v případě, kdy blízké osoby zažily
utrpení primárních poškozených samy bezprostředně při škodné události, takto utrpěný
nervový šok považovat za zvlášť silný.354 Na tomto základě došlo ke zlepšení postavení
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těch nepřímých obětí, které újmu na zdraví utrpěly v důsledku vlastní účasti na škodné
události, při níž došlo k usmrcení či zvlášť závažnému zranění jejich osoby blízké.

2.4.2.6 Spoluzavinění přímého poškozeného
Již ve svém zásadním rozhodnutí z roku 1971 Spolkový soudní dvůr stanovil
kritéria pro zohlednění spoluzavinění přímého poškozeného při posuzování nároku
na náhradu nervové újmy u poškozených sekundárních, konkrétně u osob blízkých. Soud
zde sice vyloučil aplikaci ustanovení o spoluzavinění přímého poškozeného
(§ 846 BGB), které je používáno v případech nepřímé majetkové újmy sekundárních
obětí (§ 844 a 845 BGB), neboť se v rámci nervového šoku blízké oběti fakticky nejedná
o nepřímého poškozeného, nýbrž o poškozeného přímého, kterému byla způsobena
vlastní újma na zdraví. 355 Zároveň ale uvedl, že existence blízkého citového vztahu mezi
primární a sekundární obětí představuje nejen základ pro vznik odpovědnosti škůdce, ale
i její mez.356 Spoluzavinění primárního poškozeného je proto třeba zohlednit
při stanovení konkrétní výše náhrady psychické újmy blízké osoby.

2.5 Náhrada citové újmy pozůstalým de lege ferenda
V předchozích podkapitolách práce již bylo objasněno, že náhradu pouhé citové
újmy (v podobě Gefühlschaden a Trauerschaden) německé právo nepřímým poškozeným
nepřiznává. To ovšem neznamená, že neexistují hlasy odborné veřejnosti volající
po změně, a to nejen pod vlivem evropské tendence směřující k harmonizaci právních
úprav357.
Tendence vedoucí k odškodňování pouhé emocionální nemajetkové újmy
sekundárních obětí (tzv. Angehörigenschmerzensgeld) sahají v Německu až do roku
1964. Tehdy došlo v rámci 45. zasedání Německých juristů (45. Deutscher Juristentag)
poprvé k návrhu na zavedení nároku na náhradu citové újmy. Ten byl ale s odvoláním
na nepotřebnost zamítnut. Až v roce 1988 bylo odškodnění citové újmy poprvé
zohledněno Bavorským ministerstvem spravedlnosti v návrhu zákona, který ovšem

Místo § 846 BGB by tak připadalo v úvahu užití ustanovení §§ 242 a 254 BGB viz STIEGLER, A. M.,
op. cit., s. 189.
356
Rozsudek BGH ze dne 11. 5. 1971, VI ZR 78/70.
357
Srov. např. PETL.
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na zasedání Spolkového ministerstva spravedlnosti nezískal potřebné ohlasy. Ačkoli
došlo v roce 2002 k velké reformě práva na náhradu škody, otázka náhrady pouhé morální
újmy zůstala bez povšimnutí. Důležitým mezníkem se stal poté rok 2006, kdy se
problematikou zabývali odborníci na 66. zasedání Německých juristů (66. Deutscher
Juristentag) v rámci právně-politické diskuze mezi příznivci a odpůrci náhrady citové
újmy třetích osob.358 I přes vysoký počet příznivců byl ovšem návrh na její zavedení
nakonec těsně odmítnut359.
Zásadní zlomem ve vývoji se dále stal počátek roku 2012, kdy Bavorské
ministerstvo spravedlnosti předložilo diskuzní návrh týkající se náhrady nemajetkové
újmy nepřímých poškozených nejen v případě usmrcení, ale i zranění se závažnými, delší
dobu trvajícími následky, tj. nejzávažnější zranění (schwerste Verletzungen). V témže
roce bylo na základě diskuzí na 50. zasedání konference pro německé dopravní právo
(50. Deutscher Verkehrsgerichtstag) německému zákonodárci doporučeno zavedení
práva na náhradu čisté morální újmy pro nejbližší blízké osoby usmrceného
poškozeného.360 Právě na tento návrh a doporučení navázalo Bavorské ministerstvo
spravedlnosti, když dne 2. února 2015 představilo nový návrh novely zákona361, v jejímž
rámci figuruje na prvním místě snaha o zlepšení právního postavení blízkých osob obětí
nehod. Návrh spočívá v zavedení nároku na náhradu citové újmy nepřímých obětí bez
ohledu na vznik vlastní újmy na zdraví (jako je tomu v případě nervového šoku)
a na intenzitu takové újmy. Předvídáno je vytvoření nového ustanovení, konkrétně
nového § 844a BGB s dvěma odstavci. Jeho znění je následující. Dle odstavce prvního je
„škůdce v případě úmyslného nebo nedbalostního usmrcení povinen poskytnout blízkým
osobám usmrceného zadostiučinění v penězích za újmu, kterou utrpěly v důsledku
takového usmrcení a která není újmou majetkovou.“ Druhý odstavec pak specifikuje, kdo
je považován za blízkou osobu ve smyslu prvního odstavce. „Osobou blízkou se ve
smyslu odstavce 1 rozumí 1. manželé, nejedná-li se o případ § 1933 věta prvá nebo
358

SCHRAMM, A., op. cit., s. 407.
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BGB. [online] [cit. 2016-06-16]. Dostupný z
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druhá362, 2. partner ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o registrovaném partnerství, nejedná-li
se o případ § 10 odst. 3 uvedeného zákona363, 3. rodiče a 4. děti.“364 Z uvedeného
vyplývá, že navržené ustanovení doplňuje současnou náhradu majetkové újmy ve formě
nákladů pohřbu spolu s ušlým výživným (§ 844 BGB) a rozšiřuje tak nároky vybraných
třetích osob o náhradu újmu nemajetkové, avšak v porovnání s předchozím návrhem
z roku 2012 pouze v případech usmrcení a pouze pro zákonem vypočtené osoby blízké.
Zároveň ponechává soudům možnost volného uvážení, co se týče výše náhrady, neboť
nestanovuje žádná vodítka či paušály pro určení konkrétní částky. Z důvodové zprávy
k návrhu pak vyplývá, že je počítáno s navázáním na judikaturu soudů ohledně náhrady
nervového šoku. Za průměrnou částku, která by měla být základem, ministerstvo označilo
částku ve výši 10.000,- €.365 Pro stanovení výše nároku by měly do budoucna dále sloužit
běžné ukazatele, tj. závažnost následků zranění přímého poškozeného, skutkové okolnosti
(např. intenzita zavinění), spoluzavinění primární oběti, hospodářské účinky na osoby
blízké či jejich osobní poměry (např. délka utrpení) aj.366
Uvedený návrh byl nejen pod tlakem odborné veřejnosti, ale i pod vlivem
tragického neštěstí ze dne 24. března 2015, kdy došlo ke zřícení letu německé letecké
společnosti Germanwings se 150 cestujícími na palubě367, zařazen na pořad zasedání
Německého spolkového sněmu368. Je tedy otázkou, zda a v jaké podobě návrh projde
zákonodárným procesem. Dojde-li k jeho schválení, je možné do budoucna uvažovat, že
pro uznání nemajetkového nároku třetí osoby již nebude nutné vlastní ublížení na zdraví,
tedy vlastní zásah do právního statku poškozeného. Nepřímí poškození by tak svůj nárok
Vyloučeny jsou tak případy, kdy jsou dány předpoklady pro rozvod a návrh na rozvod již byl doručen
soudu.
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odvozovali skutečně jako pouhý reflex od újmy primárního poškozeného. Uvedený návrh
ovšem pokrývá pouze nároky vyjmenovaných osob blízkých a jen v případě úmyslného
či nedbalostního usmrcení (možné jsou tak pouze nároky na základě deliktního jednání
škůdce). Nároky ostatních blízkých osob či zúčastněných a případy závažných zranění
primární oběti (schwere Verletzungen) tak budou do budoucna nadále podléhat zavedené
soudní praxi týkající se odškodňování nervového šoku.369 Schválením nového
§ 844a BGB by tak nedošlo k popření současné propracované judikatury německých
soudů, nýbrž oba rozdílné nároky na náhradu nemajetkové újmy by s největší
pravděpodobností existovaly nadále nezávisle vedle sebe. V každém případě by schválení
uvedeného návrhu výrazně zlepšilo postavení nepřímých poškozených a přineslo by
zásadní zlom v německém právu na náhradu škody.

369
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3 Srovnání české a německé právní úpravy
Třetí a závěrečná kapitola práce se zaměří na komparaci vybraných aspektů
náhrady újmy nepřímých obětí v právu německém a českém. Zároveň bude porovnán
přístup obou právních řádů k uvedené problematice a vyzdvihnuty jejich společné
i odlišné rysy. Současně bude věnována pozornost možnosti zavedení náhrady citové
újmy do německého práva ve srovnání se současnou tuzemskou úpravou. V závěru
kapitoly bude práce uvažovat odčinění psychické újmy na zdraví de lege ferenda
a možnost využití německé právní úpravy náhrady nervového šoku jako východiska
v českém právu.

3.1 Pojetí újmy ve světle obou právních řádů
Jak bylo již výše nastíněno, došlo s přijetím nového OZ v České republice
k zásadním změnám v pojetí odpovědnosti za škodu. Za jeden z nejvýznamnějších
inspiračních zdrojů pro český OZ lze označit právě právo německé, konkrétně německou
civilní úpravu obsaženou v BGB. Toto ostatně potvrzuje i sama důvodová zpráva.370
Základní změnou učiněnou pod vlivem německé právní úpravy je oddělení
smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Tato duální úprava je v německém právu tradiční
a spočívá v konkurenci jednotlivých, na sobě nezávislých nároků, kdy je zcela
na poškozeném, zda se bude svého práva domáhat na základě odpovědnosti smluvní či
deliktní. Toto pojetí je tedy v současnosti vlastní rovněž českému OZ, i když v jeho rámci
lze zákonodárci vyčíst nesystematické zařazení smluvní odpovědnosti. Ta je v českém
právu dle názoru autorky nesprávně zařazena do části zákona týkající se závazků
z deliktů371, ačkoliv spočívá zcela na jiném základě než odpovědnost deliktní372. Naproti
tomu v tradičnějším BGB lze smluvní odpovědnost nalézt v rámci ustanovení o obecných
závazkových vztazích, což se zdá vzhledem k zákonnému kontextu vhodnější, neboť tak
nedochází k možným problémům při interpretaci zákona. Pokud jde o odpovědnost
deliktní373, došlo v rámci českého práva k opuštění generální skutkové podstaty civilního

Důvodová zpráva k OZ, op. cit., § 2894 – 2899 OZ.
Konkrétně do § 2913 OZ.
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deliktu374 a k přijetí výčtového principu, kde lze opět objevit zjevnou inspiraci německým
deliktním právem, a to konkrétně ustanovením § 823 BGB.
Za rozdílné je ovšem možno označit celkové chápání odpovědnosti. Povinnost
nahradit újmu je v českém právním řádu pojímána perspektivně, tedy jako odpovědnost
subjektu za jeho řádné jednání. Naproti tomu v německém právu absentuje obdobná
zákonná klauzule upravující odpovědnost za jednání375. Německé právo tak zastává
částečné sankční pojetí odpovědnosti, v jehož rámci nastupuje odpovědnost (Haftung) až
v případě porušení povinnosti plynoucí z primárního závazkového vztahu mezi
poškozeným a škůdcem.
Co se týče pojetí újmy (škody), lze mezi českou a německou právní úpravou nalézt
jisté, nejen terminologické rozdíly. Německé právo chápe pod jednotným pojmem škody
(Schaden) škodu majetkovou i nemajetkovou, a to jako její dvě ekvivalentní součásti.
Oproti tomu používá český OZ nadále pojmu škoda pouze ve významu majetkové újmy,
ačkoli zákonodárce v důvodové zprávě jasně proklamoval snahu o opuštění takového
úzkého konceptu škody376. V českém pojetí tak zůstává pojem škody použitelný pouze
pro újmu majetkovou, přičemž OZ jej zahrnuje spolu s újmou nemajetkovou
pod souhrnný pojem újmy. V rámci českého práva tak dochází k terminologické
nejednotnosti, kdy nemajetková újma je označována jako újma, ovšem újma majetková
jako škoda. Chápání škody je tak v českém právu užší než v právu německém. S ohledem
na českou terminologickou úpravu tak může při výkladu a komparaci s jinými právními
řády rovněž docházet ke zbytečným komplikacím. Dle názoru autorky by bylo v tomto
rámci vhodnější zakotvit dle německého vzoru jednotnou terminologii spočívající
v užívání jednotného souhrnného pojmu újma, popř. škoda, pod nějž by byly následně
zahrnuty újma, resp. škoda, majetková a újma, resp. škoda, nemajetková. Na tomto
jednotném a širším pojetí ostatně spočívá i PETL377.
Pokud jde o obecnou úpravu náhrady újmy je česká právní úprava v zásadě
analogická úpravě německé. Oba právní řády upřednostňují naturální restituci před
Obsaženou dříve v ustanovení § 420 OZ 1964.
Jako je v českém právu již výše zmíněný § 24 OZ.
376
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peněžitou náhradou. Odčinění nemajetkové újmy pak umožňují pouze ve speciálních
případech stanovených zákonem. Lze však říci, že obě právní úpravy v posledních letech
spíše tendují ke zlepšení právního postavení poškozených v případech, kdy jim byla
způsobena nemajetková újma především v podobě újmy na zdraví či na jiném
osobnostním právu.

3.2 Postavení nepřímých poškozených v českém a německém právu
V obou právních řádech dochází v závislosti na osobě, jíž byla způsobena újma,
kterou škůdce zapříčinil svým protiprávním jednáním, k rozlišování přímých a nepřímých
poškozených. Nepřímé poškozené chápe německé i české právo jako ty poškozené,
jejichž újma je odvozena od újmy primárního poškozeného, který je za splnění všech
předpokladů vždy oprávněn domáhat se její náhrady. Naproti tomu postavení nepřímého
poškozeného je komplikovanější, co se týče vzniku jeho nároku na náhradu újmy
v případech usmrcení či zranění primární oběti.
Jak již bylo v práci dříve uvedeno, stojí německé právo na principu
bezprostřednosti, na jehož základě je náhrada újmy zaručena pouze tomu, kdo v důsledku
jednání škůdce sám utrpěl újmu na svých právem chráněných zájmech. Následkem
aplikace této zásady logicky vzniká v rámci německého práva překážka pro náhradu újmy
sekundární oběti, neboť tato je v obou právních řádech pojímána jako újma nepřímá, tedy
závislá na újmě přímého poškozeného. Tuto tvrdost však BGB moderuje vytvořením
několika výjimek, v jejichž rámci je za splnění kvalifikovaných předpokladů i osoba
nepřímého poškozeného oprávněna domáhat se náhrady utrpěné újmy. Tyto výjimky cílí
na případy usmrcení či jinou újmu na zdraví primární oběti, umožňují ovšem náhradu
pouze újmy majetkového charakteru u nepřímých poškozených. Pokud jde
o nemajetkovou újmu sekundární oběti, německé právo její náhradu, vzhledem k absenci
vlastního přímého zásahu do právem chráněného statku sekundárního poškozeného,
zásadně (vyjma judikatorně vyvinutých kvalifikovaných případů nervového šoku)
neumožňuje. Oproti tomu je v českém právu postavení sekundárních obětí především
v případech usmrcení či zranění přímého poškozeného poněkud příznivější. OZ totiž
přiznává určitým skupinám nepřímých poškozených nejen tradiční náhradu jejich
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majetkové újmy, ale dává jim rovněž možnost odčinění jejich nemajetkových nároků, a to
výslovně ve dvou svých ustanoveních378.
Pokud jde tedy o celkové postavení sekundárních obětí, co do možnosti domáhat
se náhrady utrpěné újmy, považuje autorka práce českou právní úpravu za obecně
výhodnější pro nepřímého poškozeného. Neboť tato na rozdíl od současné německé
úpravy zohledňuje již delší dobu i případy vzniku nemajetkové újmy sekundární oběti,
a to nejen v důsledku usmrcení či ublížení na zdraví oběti přímé. Na obhajobu práva
německého lze sice argumentovat, že újma majetková představuje pro nepřímého
poškozeného velmi podstatný a komplikace vyvolávající zásah do života (např. v případě
ztráty živitele u nezletilého dítěte), ale důsledky projevující se v hmotné sféře nelze
s ohledem na význam dotčených právních statků považovat za nejzávažnější. V životě
jedince se totiž tragická ztráta blízké osoby rozhodně citelněji projeví v jeho rodinných
a citových vztazích jako újma nemajetková, jeho újma materiální jím pak bude vnímána
spíše jako průvodní jev nešťastné události. Dle názoru autorky je současná německá
právní úprava nepřímých obětí (i s ohledem na evropské tendence) nedostatečná. Nový
návrh Bavorského ministerstva spravedlnosti, o němž bylo již v práci pojednáno dříve,
lze proto považovat za pozitivní krok, kterým se BGB přibližuje k ostatním,
pokrokovějším evropským úpravám.

3.3 Nároky sekundárních obětí v komparativním pohledu
Pokud jde o majetkové nároky sekundárních obětí, obsahují oba srovnávané
právní řády obdobnou úpravu, přičemž se částečně odlišují okruhem oprávněných osob
a rozsahem jednotlivých nároku. Restriktivnější přístup přitom zaujímá opět německé
právo.
Jak bylo již výše popsáno, přiznává v případě usmrcení živitele české i německé
právo určité skupině nepřímých obětí (konkrétně pozůstalým) náhradu nákladů na ušlé
výživné. Právní řády se ovšem rozcházejí v určení okruhu oprávněných osob. BGB totiž
umožňuje náhradu pouze těm pozůstalým, jimž byl usmrcený povinen poskytovat výživu
dle zákona. Oprávněnými osobami z tohoto nároku dle německého práva vlastně jsou
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pouze příbuzní přímého poškozeného. Naproti tomu OZ obsahuje širší úpravu a poskytuje
možnost domáhat se náhrady nejen rodinným příslušníkům, ale i dalším pozůstalým
s určitým vztahem k primární oběti. Tento vztah je založen na faktickém dobrovolném
poskytování výživného ze strany přímého poškozeného. České právo tak na rozdíl
od práva německého z tohoto nároku nevylučuje i osoby, jež byly usmrcenému citově
blízké, avšak nepojil je žádný příbuzenský vztah (např. druha či družku). Jelikož se
současná doba vyznačuje narůstající tendencí společně žijících, avšak nesezdaných párů,
jejichž jedinci jsou na sobě velmi často finančně závislí, jeví se německá úprava
zakládající nárok na zákonné povinnosti jako překonaná. Z toho důvodu shledává autorka
práce českou úpravu vhodnější.
V případě usmrcení primární oběti přiznávají oba právní řády rovněž náhradu
nákladů pohřbu tomu, kdo je vynaložil. Právní úpravy týkající se tohoto nároku jsou
v českém i německém právu téměř totožné. Liší se pouze skutečností, že v rámci českého
systému se náklady pohřbu hradí pouze v případě, pokud tyto již nebyly nepřímému
poškozenému kompenzovány sociální dávkou, tzv. pohřebným.
Právní úprava posledního z majetkových nároků nepřímých obětí, tj. náhrady
ušlých pracovních činností či služeb v domácnosti či závodu rovněž vykazuje v obou
právních řádech velice podobné znaky. BGB i OZ předpokládají vznik tohoto nároku
nejen v případě usmrcení, ale i ublížení na zdraví primární oběti. Opět ale lze mezi nimi
nalézt rozdíly. V českém pojetí je škůdce povinen nahradit materiální újmu třetím
osobám, v jejichž prospěch primární oběť bezplatné práce fakticky vykonávala. Oproti
tomu pojetí německé je, co se týče okruhu oprávněných osob, restriktivnější a náhradu
přiznává pouze osobám, jimž byl přímý poškozený povinen poskytovat služby na základě
zákona.
Na základě výše uvedeného tedy lze zhodnotit, že německé právo obsahuje, co
do rozsahu osob oprávněných z majetkových nároků nepřímých poškozených, přísnější
úpravu než právo české. Na druhou stranu lze ovšem v německém případě argumentovat
vysokou právní jistotou a nesporným vymezení oprávněných osob. V českém právu může
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v tomto rámci dojít k nejasnostem a interpretačním problémům u některých
ustanovení379, jak bylo již vysvětleno výše.
Pokud jde o nemajetkové nároky nepřímých poškozených, obsahuje pouze české
právo výslovnou zákonnou úpravu jejich odčinění. V rámci práva německého dochází
k náhradě nemajetkové újmy sekundární oběti pouze v kvalifikovaných případech
nervové újmy. Přičemž, jsou-li splněny všechny předpoklady pro vznik takového nároku
(tj. mimo jiné dojde-li v důsledku jednání škůdce k přímému zásahu do právem
chráněného statku sekundární oběti), je nepřímý poškozený považován za primární oběť,
tedy jedná se vlastně nikoliv o náhradu nemajetkové (reflexní) újmy sekundární oběti,
nýbrž o náhradu újmy přímé.

3.3.1 Psychická újma nepřímého poškozeného ve světle obou právních úprav
Skutečnost, zda byla psychická újma sekundární oběti způsobena jako újma
na zdraví či nikoliv, je hlavním hlediskem pro srovnání obou uvedených právních úprav.
Došlo-li v reakci na škodnou událost způsobenou jednáním škůdce (např. usmrcení nebo
zranění primárního poškozeného) ke vzniku určitého psychického poškození
či onemocnění u sekundární oběti vyžadující lékařskou péči (např. ke vzniku depresí,
neurózy, posttraumatické stresové poruchy aj.), jedná se o psychickou újmu nepřímého
poškozeného v podobě zásahu do zdraví. V německém právu je takovou psychickou
újmou

újma

způsobená

nervovým

šokem

z reakce

na

nešťastnou

událost

(Schockschaden). Právě nervová újma je za splnění dalších kvalifikovaných předpokladů
(tj. mimo jiné existence adekvátní újmy u oprávněné osoby v podobě silného nervového
šoku, překračující stupeň běžného životního rizika) jako jediný druh nemajetkové újmy
nepřímých obětí v rámci německého práva způsobilá náhrady. Je tomu však z toho
důvodu, jak bylo ostatně uvedeno výše, že sekundární oběť je fakticky považována
za oběť primární, neboť jí bylo přímým jednáním škůdce zasaženo do vlastního právem
chráněného zájmu (tj. zdraví) a vznikla jí tak vůči škůdci vlastní odčinitelná újma
na zdraví zcela nezávislá na újmě prvotního přímého poškozeného. Německé právo tak
přiznává na základě propracované judikatury určitému okruhu nepřímých, resp. de facto
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Tím je myšleno především ustanovení § 2965 OZ, viz podkapitola 1.2.2.1.
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přímých, poškozených nárok na odškodnění újmy z nervového šoku v případech
usmrcení či závažného zranění osoby blízké.
Zcela jinak pojímá problematiku psychické újmy v podobě zásahu do zdraví
nepřímého poškozeného české právo. To totiž na rozdíl od práva německého považuje
psychickou újmu na zdraví sekundární oběti nikoliv za újmu přímou, ale nepřímou, jež
byla způsobena následkem újmy primární oběti. Dle konstantní judikatury českých soudů
je za přímou příčinu psychické újmy sekundární oběti považováno nikoliv jednání
škůdce, nýbrž až újma primárního poškozeného. Újma na zdraví sekundární oběti je tak
považována za pouhý tzv. následek následku a jako taková v současnosti není v českém
právu z důvodu chybějící příčinné souvislosti mezi jednáním škůdce a jejím vznikem
odčinitelná.
Právě v náhradě nervového šoku shledává autorka práce možnost inspirace
německou právní úpravou de lege ferenda. S ohledem na novou právní úpravu
odškodňování nemajetkové újmy nepřímých obětí obsaženou v OZ se totiž současný
přístup judikatury může jevit jako poněkud nespravedlivý. O možném budoucím vlivu
německého práva v této oblasti pojednává práce níže.

3.3.2 Citová újma nepřímých obětí jako novum pro německé právo
Navzdory tlaku německé odborné veřejnosti a přes snahy vedoucí k harmonizaci
evropských právních úprav neumožňuje německé právo ve své současné podobě
nepřímým poškozeným odčinění jejich nemajetkové újmy, která se projevuje pouze
v podobě újmy citové. Například strach, zármutek či pocit naprosté beznaděje spojený se
ztrátou blízké osoby či s jejím závažným zraněním jsou v Německu soudy považovány
za součást běžného životního rizika a jako takové nejsou způsobilé náhrady. V této oblasti
je české právo mnohem pokrokovější, neboť již za účinnosti OZ 1964 přiznávalo
nepřímým poškozeným nárok na odčinění jejich žalu ze ztráty osoby blízké. S účinností
současného OZ došlo dokonce ke zlepšení postavení sekundárních obětí, a to zavedením
§ 2959 OZ, který umožňuje nahradit duševní útrapy blízkých osob při usmrcení či zvlášť
závažném ublížení na zdraví přímě oběti, a § 2971 OZ, na jehož základě se lze domáhat
náhrady nemajetkové újmy nespadající pod jiná ustanovení. Čistá emocionální újma je
tak v rámci českého práva odčinitelná.
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Dle názoru autorky práce je německé právo v této oblasti až příliš restriktivní. Lze
sice argumentovat, že ztráta blízké osoby je skutečně součástí lidského života, každý
člověk s ní musí nevyhnutelně počítat, a tudíž by tak mohla být považována za součást
běžného životního rizika, zároveň se ale nelze domnívat, že součástí běžného životního
rizika je i povinnost nepřímé oběti smířit se se ztrátou blízké osoby, která by ovšem
nenastala (nebo nenastala takovým tragickým a stresujícím způsobem), nebýt
protiprávního jednání škůdce. Zvláště pokud je majetková újma vzniklá v důsledku
takového škodlivého jednání nahraditelná, avšak „pouhé“ duševní útrapy sekundární
oběti nikoliv. Není proto správné domnívat se, že náhrada majetkové škody
(např. hodnoty zničeného automobilu) je dostačující pro odčinění újmy vzniklé
nepřímému poškozenému například v důsledku dopravní nehody, při níž byla zároveň
tragicky usmrcena jeho osoba blízká (např. dcera). Je očividné, že v takových případech
by byla citová újma blízké osoby o hodně intenzivnější než jeho újma majetková a jako
taková by také měla být odčinitelná. Z tohoto důvodu hodnotí autorka práce návrh
Bavorského ministerstva spravedlnosti jako významný přínos. Návrh sice zohledňuje
pouze případy usmrcení blízké osoby, konečně se ale jedná o konkrétní návrh řešení výše
nastíněné paradoxní situace při nahrazování újmy nepřímým obětem. Přijetím návrhu by
tak došlo k dalšímu prolomení zásady bezprostřednosti, což lze považovat za první vítaný
krok ke zmírnění tvrdého přístupu k nepřímým poškozeným v rámci německého práva.

3.4 Náhrada „Schockschaden“ jako řešení nedostatků v české úpravě
Jak již bylo výše nastíněno, může se současná česká právní úprava náhrady
nemajetkové újmy sekundárních obětí částečně jevit jako nespravedlivá. V rámci českého
práva totiž sice dochází k odškodňování nejrůznějších podob citových újem nepřímých
poškozených, avšak dosáhne-li psychická újma vyšší intenzity a projeví se jako určité
psychické onemocnění, je sekundární oběť považována za primárního poškozeného
a musí tak pro uplatnění svého nároku postupovat podle obecných ustanovení o náhradě
při ublížení na zdraví380. Ovšem v takovém případě jí je náhrada psychické újmy
v důsledku judikatury týkající se nemožnosti odčinění tzv. následku následku
znemožněna. Přitom primárním poškozeným, jimž byla újma na zdraví způsobena přímo
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Dle § 2958 OZ.
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v důsledku protiprávního jednání škůdce, právo na náhradu svědčí. Dochází tak
k nerovnosti v odškodňování újmy na zdraví u přímých a nepřímých obětí, přestože jim
bylo oběma v důsledku jednání škůdce zasaženo do stejného právem chráněného zájmu,
tedy zdraví a to je považováno za jeden ze základních právních statků hodný zákonné
ochrany381. V českém právu tak dochází k paradoxní situaci, kdy pouhá citová újma
nepřímého poškozeného je ze zákona způsobilá náhrady, avšak jeho vlastní psychická
újma na zdraví je soudy z náhrady vyloučena. S ohledem na výklad uvedený v práci výše
však lze tento přístup dle názoru autorky práce považovat za přežitý a mělo by tak dojít
k prolomení dosavadní judikatorní praxe.
Právě zde spatřuje autorka práce možnost inspirovat se německým pojetím
a přiznat de lege ferenda rovněž nepřímým poškozeným právo na náhradu psychické
újmy na zdraví způsobené nervovým šokem. V tomto rámci by bylo nutné nejen
specifikovat konkrétní předpoklady pro vznik nároku na náhradu, ale zároveň by musel
být kladen důraz na udržení právní jistoty a principu důvodného očekávání stejného
soudního rozhodnutí v obdobných případech. Soudy by tak v případě překonání současné
praxe musely pro zachování zásady předvídatelnosti přesvědčivě odůvodnit, proč se
od dosavadní judikatury odchýlily382. Spolu s účinností OZ byly ovšem v českém právu
náhrady újmy provedeny podstatné změny a dle názoru autorky by na jejich základě bylo
možné překonání současné praxe odůvodnit.
V případě, kdy by skutečně došlo k prolomení dogmatu tzv. následku následku
při dovozování příčinné souvislosti mezi jednáním škůdce a vznikem psychické újmy
na zdraví u nepřímého poškozeného, zůstává otázkou, jakým způsobem by české právo
k nároku na náhradu přistoupilo a za jakých podmínek by jej nepřímým poškozeným
přiznávalo. Co se týče předpokladů pro přiznání odškodnění psychické újmy na zdraví,
bylo by možné inspirovat se německou úpravou vykazující vysoký stupeň právní jistoty.
Základním východiskem by tak pro české právo mohla být kritéria vyvinutá konstantní
praxí německých soudů v rámci odčiňování újmy z nervového šoku (Schockschaden).

381
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§ 81 odst. 2 OZ.
§ 13 OZ.
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3.4.1 Kritéria pro odčinění psychické újmy ve srovnávacím pohledu
Za výchozí kritérium pro přiznání možného odškodnění psychické újmy na zdraví
u nepřímého poškozeného lze do budoucna v českém právu uvažovat především existenci
vlastní psychické újmy na zdraví sekundární oběti a možnost škůdce její vznik předvídat.
S tímto požadavkem úzce souvisí otázka, jakému okruhu osob by potencionální nárok
vznikal a za jakých podmínek. Lze předpokládat, že na základě poznatků z obou právních
úprav by právo na náhradu nepochybně svědčilo osobám blízkým, tedy osobám s úzkou
citovou vazbou k přímému poškozenému. V jejich případě by jistě bylo možné, jak
vyplývá z dřívějšího výkladu, bez problému dovozovat i schopnost škůdce předvídat
vznik jejich újmy na zdraví. Otázka předvídatelnosti by však získala na významu
v případě, že by nárok mohl za určitých předpokladů vzniknout i osobám odlišným
od osob blízkých, tedy osobám, jež s přímým poškozeným nepojí žádné rodinné ani
citové pouto. V tomto rámci by bylo zapotřebí stanovit hranice, kdy ještě je škůdce
schopen škodu předvídat a kdy již dochází k bezbřehému rozšiřování jeho
odpovědnosti383. Dle názoru autorky je do budoucna nutné věnovat problematice
předvídatelnosti vzniku psychické újmy na zdraví u třetích osob odlišných od osob
blízkých zvýšenou pozornost.
V souvislosti s výše uvedeným je možné zmínit požadavek úzké místní a časové
blízkosti ke škodné události, který musí být dle německých soudů v případech nervového
šoku ostatních osob mimo osob blízkých naplněn. Nárok dle německého pojetí vznikne
třetí osobě pouze v případě, že se nešťastné události sama účastnila a osobně vnímala její
průběh či následky. V odborné literatuře je v rámci českého práva hledisko bezprostřední
místní a časové souvislosti zatím spíše odmítáno, neboť v rámci odčinění nemajetkové
újmy (ač se jedná pouze o újmu citovou v podobě osobního neštěstí) OZ v ustanovení
§ 2971 přiznává za splnění všech předpokladů náhradu každému. Avšak co se týče
psychické újmy v podobě zásahu do zdraví, je zřejmé, že by takto široké vymezení okruhu
oprávněných osob v praxi nebylo vzhledem k vysokému počtu potenciálních
poškozených možné. Bylo by tudíž nutné stanovit v tomto ohledu jisté meze. Lze se proto
inspirovat německým pojetím a využít toto hledisko alespoň jako pomocné kritérium
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FÖRSTER, W., op. cit., Rn. 112.
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právě při určení oprávněných osob odlišných od osob blízkých. Naproti tomu v případě
osob blízkých by bylo nutné zároveň zvážit, zda je pro přiznání jejich nároku dostačující,
že škodnou událost vnímaly až zprostředkovaně, tedy že jim psychická újma byla
způsobena až v důsledku např. šokující zprávy. V rámci německé judikatury
odškodňování nervového šoku je způsob, jakým se blízké osoby dozvěděly o škodné
události považován za nepodstatný. Zásadní je pouze následný vznik psychické újmy
na zdraví. Rovněž v tomto ohledu se německé právo jeví jako zdroj možné inspirace,
neboť je zřejmé, že by bylo již příliš restriktivní, požadovat pro vznik nároku
bezprostřední účast na škodné události i u osob blízkých.
V této souvislosti lze v německém právu shledávat vhodnou rovněž existenci
meřítka běžného životního rizika. Toto kritérium totiž ze své podstaty z nároku
na náhradu vylučuje ty osoby, jež se o škodné události dozvěděly například
prostřednictvím médií, a zároveň příslušníky bezpečnostních a záchranných sborů, kteří
se účastní odstraňování následků události. Zohledňování běžného životního rizika
v tuzemském právu by mohlo být dalším řešením pro zúžení okruhu možných
oprávněných. Spornou je ovšem otázka, zda by ho bylo vhodné aplikovat i ve vazbě
na míru utrpěné psychické újmy (tak jak je tomu i v německém právu ve vazbě
na intenzitu nervového šoku). V tomto ohledu považuje autorka práce německé pojetí
za příliš úzké a vykazující nerovnosti. Vznikne-li u osoby právem odčinitelná psychická
újma a tato újma naplňuje znaky nějakého lékařsky diagnostikovaného psychického
onemocnění, pak je zřejmé, že by měla být každá taková újma na zdraví způsobilá
náhrady a nikoliv pouze ta, jež dosahuje určité intenzity či která je spojena s trvalými
následky. Lze si totiž představit situaci, kdy by bylo u dvou nepřímých obětí
diagnostikováno stejné psychické onemocnění (např. posttraumatická stresová porucha),
avšak psychická újma duševně odolnějšího jedince, ač by se projevovala vysokou
intenzitou, by byla pouze přechodného charakteru. Na rozdíl od újmy druhého
poškozeného, která by byla spojena s trvalými následky. Dle německého práva by
na základě propracované judikatury patrně došlo k přiznání náhrady pouze u druhé
nepřímé oběti, neboť újma odolnějšího poškozeného by byla pravděpodobně podřazena
pod běžné životní riziko. V tomto shledává autorka práce hlavní možnou budoucí
odchylku od německého pojetí psychické újmy na zdraví. Konkrétní podoba nahraditelné
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psychické újmy na zdraví by se měla opírat o lékařsky definovaná psychická onemocnění
a nikoliv o vymezení újmy na zdraví v právním slova smyslu (jak je tomu v německé
soudní praxi). Proti tomu lze jistě argumentovat, že není možné nahradit nepřímému
poškozenému každou potenciální psychickou poruchu, která mu byla lékařsky ošetřena.
Aby se předešlo pochybnostem o závažnosti dopadu psychického onemocnění na život
sekundární oběti, bylo by vhodné psychickou újmu na zdraví stanovovat na základě
podrobných lékařských vyšetření a znaleckých posudků.
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Závěr
Práce si na počátku stanovila za hlavní cíl porovnat právní úpravu sekundárních
obětí v právním řádu českém a německém. Sekundární oběti jsou osoby, jimž byla újma
způsobena až v důsledku újmy přímého poškozeného, hovoří se proto o újmě odvozené
či reflexní. V případě takové reflexní újmy se může stejně tak jednat o újmu
nemajetkovou jako i majetkovou. Práce se ale podrobněji věnovala nemajetkové újmě
a nárokům sekundárních obětí z ní plynoucích, neboť možnost jejího odčinění doznala
v souvislosti s účinností OZ významných změn. Do českého práva totiž byla rekodifikací
zavedena dvě nová ustanovení umožňující náhradu nemajetkové újmy nepřímým obětem,
konkrétně § 2959 a § 2971 OZ.
V českém právu lze rozeznat dvě skupiny sekundárních obětí, a to osoby blízké
a jiné třetí osoby. Nároků na odškodnění osob blízkých se týká první ze zmiňovaných
ustanovení, které jim v případě usmrcení či zvlášť závažného zranění primárního
poškozeného přiznává náhradu za jejich citovou újmu. U blízkých osob jako nepřímých
poškozených je v rámci tohoto ustanovení reflektována citová blízkost k primární oběti,
což lze považovat za zásadní změnu oproti předchozí právní úpravě, neboť podle ní bylo
možné bez dalšího dokazování existence citové vazby přiznat paušální náhradu výslovně
vyjmenovaným osobám. OZ rovněž rozšířil možnost odškodnění citové újmy nepřímých
poškozených, když do § 2959 zahrnul vedle usmrcení nově i zvlášť závažné ublížení
na zdraví. Duševní útrapy spojené s péčí o blízkou osobu s těžkým zraněním s trvalými
následky totiž mnohdy mohou dosahovat i vyšší intenzity než při její úplné ztrátě.
Druhé z uvedených ustanovení je ustanovením subsidiárním, neboť cílí
na náhradu jakékoli nemajetkové újmy, jež není nahrazena dle jiných paragrafů zákona.
Dosah § 2971 OZ je ovšem v současnosti v odborných kruzích předmětem diskuzí, neboť
zatím nebyl podán zcela jasný a jednoznačný výklad ohledně okruhu oprávněných osob
i nemajetkové újmy, která na jeho základě může být odškodňována. Dle jeho znění totiž
může být za existence zvláštních okolností nemajetková újma nahrazena každému, kdo
vnímá újmu vniklou v důsledku jiné újmy jako své osobní neštěstí. Okruh osob
oprávněných z tohoto ustanovení tak může být značně široký. Pokud se jedná
o sekundární oběti, může být § 2971 OZ dle výkladu aplikován jak na újmu blízkých
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osob, kterým nevzniká nárok na náhradu dle § 2959 OZ, tak i na třetí osoby bez zvláštního
vztahu k poškozenému. V každém případě je pro určení rozsahu použití uvedeného
ustanovení třeba konkretizovat ony zvláštní okolnosti, za kterých je možno nárok přiznat,
a pojem osobního neštěstí. Takový bližší výklad může poskytnout až judikatura, která
tím, že stanoví konkrétnější podmínky pro přiznání náhrady dle § 2971 OZ, zároveň
zamezí extenzivnímu výkladu tohoto ustanovení.
Základní skutečností, kterou se německé právo odlišuje od práva českého, je
možnost přiznat nepřímým poškozeným za určitých podmínek náhradu jejich psychické
újmy projevující se v podobě nějakého psychického onemocnění. V tomto lze spatřovat
významný nedostatek české právní úpravy, neboť ta na základě ustálené judikatury
neumožňuje sekundárním obětem odškodnění jejich psychické újmy v podobě zásahu
do zdraví. Dle českých soudů taková újma na zdraví není odčinitelná vzhledem
k neexistenci příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním škůdce jako příčinou
a nemajetkovou újmou nepřímé oběti jako tzv. následkem následku. V českém právu tak
dochází k rozporné situaci, protože nepřímí poškození mají nárok na náhradu pouhé
citové újmy, ale náhradu psychické újmy vyšší intenzity jim zákon nepřiznává. Je zřejmé,
že taková situaci není udržitelná a mělo by proto dojít k překonání současné judikatury.
Základním východiskem pro takovou změnu v českém právu by mohla být německá
právní úprava náhrady újmy způsobené nervovým šokem. Německé právo zakládá
možnost náhrady psychické újmy na zdraví na tom, že považuje sekundární oběti fakticky
za oběti primární a jejich nárok tak opírá o obecná ustanovení náhrady újmy na zdraví.
Takový přístup si za současného prolomení judikatury lze představit i v českém právu.
Náhrada újmy způsobené nervovým šokem je v německém právu možná pouze
v případech usmrcení či zvlášť závažných a život ohrožujících zranění za splnění určitých
judikatorně vyvinutých předpokladů. Mezi kritéria odůvodňující náhradu patří především
existence silného nervového šoku projevujícího se jako určitá duševní porucha, jejíž
intenzita přesahuje běžné reakce spojené s tragickou životní událostí. Náhrada je tak
nepřímým poškozeným přiznána pouze v případech závažného duševního onemocnění
vyžadujícího lékařskou péči a s trvalými následky. Okruh osob, kterým náhrada
psychické újmy náleží, je omezen na osoby blízké s úzkým vztahem k poškozenému. Jiné
osoby německé právo odškodňuje pouze ve výjimečných případech, kdy se tyto
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bezprostředně účastnily škodné události a vnímaly tak její důsledky přímo svými smysly.
Německé právo sice tudíž náhradu psychické újmy na zdraví sekundárním obětem
přiznává, avšak pouze za přísných restriktivních podmínek. De lege ferenda se ale
německá právní úprava v této oblasti obecně jeví spíše jako vhodný zdroj inspirace
pro české právo.
Naopak česká právní úprava by mohla být pro německé právo vzorem, co se týče
náhrady pouhé emocionální újmy nepřímých poškozených. Německé právo totiž vychází
ze zásady, že nepřímá neboli odvozená újma není obecně odčinitelná, neboť nebylo přímo
v důsledku jednání škůdce sekundární oběti zasaženo do jejího právem chráněného
statku. Jako výjimku z tohoto principu stanoví pouze možnost odčinit majetkové nároky
sekundárních obětí v případě usmrcení blízké osoby. Nároky nemajetkové povahy
v podobě citové újmy tak zůstávají v rámci německého práva zatím neodčinitelné. Proto
lze shledávat pozitivním návrh Bavorského ministerstva spravedlnosti, který
do budoucna uvažuje zavedení nového ustanovení týkajícího se právě náhrady citové
újmy blízkých osob v případech usmrcení primárního poškozeného. Pokud by byl návrh
v budoucnu přijat, došlo by k výraznému zlepšení postavení sekundárních poškozených
a německé právo by se tak částečně přiblížilo české úpravě.
Závěrem lze říci, že ačkoliv jsou česká a německá právní úprava v mnoha
ohledech navzájem podobné, v oblasti náhrady újmy nepřímých poškozených vykazují
zásadní odlišnosti. V českém právu lze v souvislosti s rekodifikací hovořit o výrazném
zlepšení postavení sekundárních obětí, a to díky zavedení nových ustanovení
umožňujících odškodnění jejich emocionální újmy. Naproti tomu v právu německém lze
nacházet možné východisko pro budoucí zavedení nároku na náhradu psychické újmy
na zdraví nepřímých poškozených tehdy, pokud by v českém právu došlo k překonání
současné judikatury, jež takovou náhradu zatím zásadně neumožňuje.
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Abstrakt
Název práce: Sekundární oběti v právu: komparativní analýza
Tato práce se zabývá problematikou sekundárních obětí v českém a německém
právním řádu. Cílem práce je přiblížit uvedenou problematiku sekundárních obětí, zjistit
vzájemné shody i rozdíly v obou právních úpravách a rovněž navrhnout možnou inspiraci
německým právem do budoucna. Diplomová práce je rozdělena do tří částí.
První část práce se zaměřuje na právní úpravu sekundárních obětí v České
republice. Nejprve je přiblížena obecná úprava újmy a povinnosti k její náhradě. Následně
práce vymezuje sekundární oběti a jejich jednotlivé skupiny. Práce rovněž popisuje vývoj
jejich postavení s ohledem na českou judikaturu. Hlavní důraz je v této kapitole kladen
na vymezení jednotlivých nároků sekundárních obětí, přičemž podrobně se práce věnuje
nárokům na náhradu nemajetkové újmy a jejím limitům. V této souvislosti práce
poskytuje podrobný výklad ustanovení § 2959 OZ, které přiznává náhradu v případě
usmrcení a zvlášť závažného zranění blízkým osobám, a problematického § 2971 OZ,
na jehož základě je možno nahradit jinou nemajetkovou újmu širokému okruhu osob.
Druhá část práce se zabývá právní úpravou sekundárních obětí v právním řádu
Spolkové republiky Německo. Její členění je obdobné jako v kapitole první. Práce přiblíží
obecné pojetí újmy a její náhrady a následně se věnuje sekundárním obětem a jejich
postavení v německém právu. Zkoumány jsou majetkové i nemajetkové nároky
sekundárních obětí, přičemž jádro kapitoly spočívá ve výkladu problematiky
odškodňování újmy způsobené nervovým šokem (Schockschaden). Pozornost je rovněž
věnována aktuálním návrhu novely zákona, který by mohl skrze zavedení nároku
na náhradu citové újmy sekundárních obětí do budoucna zásadně zlepšit jejich postavení.
Třetí část práce se zaměřuje na komparaci vybraných aspektů náhrady újmy
sekundárních obětí v právu českém a německém. Práce porovná jejich jednotlivé nároky,
zdůrazní společné a rozdílné rysy a přinese úvahy de lege ferenda týkající se možné
vzájemné inspirace obou právních řádů. Hlavní důraz je kladen na budoucí možné využití
německé právní úpravy odškodňování nervového šoku při zavedení náhrady psychické
újmy na zdraví u sekundárních obětí v českém právu.
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Abstract
Thesis title: Secondary victims in law: a comparative analysis
This thesis deals with the secondary victims in the Czech and German law. The
aim of the paper is to analyse mentioned issue of the secondary victims, to determine
mutual similarities and differences in both jurisdictions and to suggest a possible
inspiration from the German law in the future also. The thesis is divided into three parts.
The first part focuses on the secondary victims in the Czech Republic. The paper
defines the general concept of harm, the secondary victims and their particular groups.
The thesis also describes the evolution of their position with the respect to the Czech case
law. The main emphasis in this chapter is put on the individual claims of secondary
victims, but the paper deals with the claims for non-pecuniary damages and its limits in
detail. In this context, the thesis provides a detailed interpretation of § 2959, which grants
a compensation to the close persons in case of death or serious bodily injury, and of
problematic § 2971 Czech Civil Code, under which the another non-pecuniary damage
can be replaced to the wide range of people.
The second part deals with the secondary victims in Federal Republic of Germany.
Its structure is similar to that in the first chapter. The paper analyses the secondary victims
and their position in the German law. Their claims for pecuniary and non-pecuniary
damages are described, but the main emphasis is put on the interpretation of the
compensation for harm caused by nervous shock (Schockschaden). Further the thesis
focuses on the current draft of the amendment to the law, which could significantly
improve the position of the secondary victims in the future through the introduction of
the compensation of the emotional harm.
The third part focuses on the comparison of selected aspects of compensation for
the harm of secondary victims in the Czech and German law. The thesis compares their
individual claims, accentuates the commonalities and differences and takes
considerations regarding the possible mutual inspirations of both jurisdictions. The main
emphasis in put on the possible future application of the German compensation for the
nervous shock by the possible introduction of the compensation for the psychiatric injury
by the secondary victims in the Czech Republic in the future.
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