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.

