
Záväzky zo spôsobenej škody I 

 

Predchádzanie hroziacim škodám (§ 415 – 419 OZ) 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 618/2001 zo dňa 25.02.2003 

Občanskoprávní prevenci lze charakterizovat jako souhrn způsobů a forem předcházení 

ohrožení a porušování subjektivních občanských práv, tj. práv, která jsou upravována a 

chráněna normami občanského práva hmotného v objektivním smyslu. 

Prevenčná povinnost podle § 415 obč. zák. znamená, že každý je povinen zachovávat vždy 

takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní 

situaci rozumně požadovat a který - objektivně posuzováno - je způsobilý zabránit či alespoň 

co nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, zdraví či majetku. Nepočíná-li si někdo v 

souladu s takto obecně stanovenou právní povinností, chová se protiprávně a postihuje ho za to 

- za splnění dalších předpokladů - občanskoprávní odpovědnost za škodu (§ 420, 421 obč. zák.). 

 

Uznesenie NS ČR, spis. zn. 25Cdo1427/2001 zo dňa 16.05.2002 

Aplikace ust. § 415 OZ přichází v úvahu, není-li konkrétní právní úprava vztahující se na 

jednání, jehož protiprávnost se posuzuje. Jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž 

porušením právní povinnosti ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 obč. zák. a tedy jedním ze 

základních předpokladů odpovědnosti za škodu. 

 

R 16/1980 

Nedodržení pravidel sportovní hry (např. kopané), spočívající v použití pravidly nedovoleného 

(zakázaného) způsobu hry, je nutné posoudit jako jednání odporující povinnosti počínat si tak, 

aby nedocházelo ke škodám na zdraví § 415 o. z.. V důsledku toho jde o porušení právní 

povinnosti, jež zakládá odpovědnost za škodu § 420 odst. 1 o. z.. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 22 Cdo 1421/2003 zo dňa 27.05.2004 

Žalobce, který je nadměrně obtěžován včelami, se může domáhat toho, aby žalovanému byla 

uložena povinnost provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody (§ 417 odst. 

2 ObčZ), kterou je v tomto případě pobodání včelami a možnost poškození zdraví. Může se 

tedy podle okolností věci domáhat zejména toho, aby žalovaný úly přemístil, aby vybudoval 

zábrany proti přelétání nebo aby snížil počet včelstev (úlů). Proto může být včelaři podle § 417 

odst. 1 ObčZ uložena povinnost provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení škody hrozící 

sousedovi, trpícímu např. vážnou alergií na včelí bodnutí, i když nejde o chov vedoucí k 

obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Takovou povinnost lze však žalovanému, který 

nijak objektivně neporušuje své povinnosti, stanovené v § 127 odst. 1 ObčZ, uložit za 

předpokladu, že náklady tohoto opatření ponese žalobce. 



Jednotlivé prípady zodpovednosti za škodu 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 4693/2008 zo dňa 14.04.2011 

Lékařský zákrok je svou povahou natolik specifickou činností, že jej nelze podřadit pod 

ustanovení § 420a obč. zák. zakládající objektivní odpovědnost za škodu způsobenou provozní 

činností (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4758/2008), 

neboť by se ve svém důsledku jednalo o objektivní odpovědnost za výsledek poskytnuté 

zdravotnické služby, tedy odpovědnost za vyléčení. Stejná úvaha platí i v případě ošetření 

zvířete v ambulanci veterinárního lékaře, a to nejen ve vztahu k aplikaci § 420a obč. zák., ale i 

§ 421 obč. zák., neboť odpovědnost za výsledek poskytnutého odborného veterinárního úkonu 

nemůže být dána pro existenci mnoha faktorů, které průběh léčení ovlivňují. 

Odpovědnost za škodu vzniklou z činnosti humánního a veterinárního lékaře měla být založena 

shodně, tj. dle § 421a obč. zák., je-li způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 

nebo jiné věci, jichž bylo při úkonu použito, nebo § 420 odst. 1 obč. zák., vznikla-li v důsledku 

porušení právní povinnosti ze strany veterinárního lékaře. 

Skutečnost, že předmětem závazku je zvíře, tedy sama o sobě založení odpovědnosti podle § 

421 obč. zák. nevylučuje.  

 

R 9/1977 

Zdravotnícke zariadenie zodpovedá v zmysle ustanovenia § 421a O. z. za škodu spôsobenú 

okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého prístroja, nástroja, lieku alebo inej veci 

použitej pri poskytnutí zdravotníckych služieb, a to aj keď ide o vedľajšie účinky, ktoré mali za 

následok vznik škody, o ktorých nebolo zdravotníckej organizácii známe, že k nim dochádza. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 2542/2003 zo dňa 31.08.2004 

Jestliže např. k onemocnění pacienta došlo v důsledku použití nesterilní injekční jehly při 

léčebném zákroku, jde o objektivní odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu tím 

způsobenou pacientovi na zdraví (srov. např. rozsudek NS ČR ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. 2 

Cdon 961/96). Toto ustanovení však nedopadá na odpovědnost za vadnost chybného zákroku 

lékaře; v takovém případě je dána obecná odpovědnost podle § 420 obč. zák. 

 

R 4/1970 

Náležitým dohledem podle § 422 odst. 2 o. z. není možno rozumět takový dohled, který by byl 

za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě a 

bezprostředně (na každém kroku), neboť v takovém případě by byla zákonem předpokládaná 

možnost zproštění odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena. 

 



Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné nezanedbalí náležitý dohled, je nutno vzít zřetel 

i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu, jako např. na věk, povahové 

vlastnosti a celkové chování nezletilého dítěte. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 1333/2001 zo dňa 20.02.2003 

Náležitým dohledem nelze rozumět nepřetržitý dozor rodičů, navíc u patnáctiletého chlapce 

stěží realizovatelný, a takový nelze od nich ani vyžadovat. Za situace, kdy u patnáctiletého 

nezletilého se projevují kázeňské problémy, a jeho chování už ve škole vyžadovalo neustálý 

dozor a kontrolu, aby nedocházelo k přestupkům, spočívá náležitý dohled rodičů i ve zvýšeném 

zájmu o jeho chování, zájmy a záliby, o jeho činnost ve volném čase a v celkovém výchovném 

působení, aby byly odstraněny nedostatky v jeho chování a předešlo se dalšímu jeho závadnému 

jednání. 

 

Rc 6/2009 

Odpovědnost provozovatele vozidla za škodu způsobenou jeho provozem (§ 427 obč. zák.) 

nelze smluvně převádět. V případě tzv. leasingu je třeba při ručení provozovatele vozidla 

posoudit podle obsahu příslušné smlouvy, jaký rozsah práv k vozidlu vlastník převedl na 

leasingového nájemce. Za provozovatele vozidla nelze leasingového nájemce považovat tehdy, 

jestliže podle smlouvy byl oprávněn vozidlo za úplatu užívat obvyklým způsobem, aniž na něm 

směl provádět technické úpravy s výjimkou nutných oprav, měl hradit pouze údržbu a opravy 

vozidla a nebyl povinen vozidlo pojistit (pouze připojistit při cestě do zahraničí), přičemž 

pojištění vozidla včetně „zákonného pojištění“ bylo zahrnuto v „půjčovném“). 

 

Rozsudok NS ČR zo dňa 18. marca 2015, spisová značka 25 Cdo 3925/2013 

Motorové vozidlo je v prevádzke aj vtedy, ak v dôsledku zlyhania vodiča vytvorí prekážku 

pre ostatných účastníkov premávky (aj prevádzky iného druhu), ktorá pre nich predstavuje 

bezprostredné nebezpečenstvo kolízie, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je v okamihu škodovej 

udalosti v činnosti motor takéhoto vozidla alebo či sa vozidlo stalo bezprostredne pred 

škodovou udalosťou nepojazdným a z akých dôvodov. 

 

Zlyhaním vodiča sa rozumie akékoľvek vôľové alebo mimovôľové správanie, ktoré je v 

príčinnej súvislosti so vznikom škody, od úmyselného konania (sebevražedný pokus, útok 

vozidlom, zámerné poškodenie vozidla), cez nedbanlivostné konanie (bežné nehody spôsobené 

porušením pravidiel cestnej premávky), až po nezavinené konanie (nezvládnutie zložitej 

dopravnej situácie, zdravotná indispozícia). 

 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn.  25 Cdo 2976/2006 zo dňa 27.02.2007 

Objektivní odpovědnost za škodu na věcech vnesených podle § 433 odst. 1 obč. zák. je 

specifická tím, že se odvíjí od existence závazkového vztahu mezi provozovatelem ubytovacích 

služeb a osobou, která je využívá a která zpravidla při svém přechodném ubytování v prostorách 



ubytovatele potřebuje umístit a zároveň i zabezpečit své osobní věci, jsou-li tzv. vneseny. Tato 

osoba, jež musí být jak z povahy věci, tak podle znění § 433 odst. 1 obč. zák., bezpodmínečně 

osobou fyzickou, nemusí být vždy nutně vlastníkem věci, která je předmětem občanskoprávní 

ochrany (např. proto, že ji držela na základě ujednání s vlastníkem, jemuž také v rámci jejich 

právního vztahu za poškození věci odpovídá), a proto zákon připouští, aby ačkoliv se v 

důsledku poškození, zničení či ztráty věci majetkový stav této osoby nesnížil, byla - právě 

vzhledem ke vztahu závazkovému, jehož byla účastníkem - považována za poškozeného v 

právním vztahu založeném na objektivní odpovědnosti provozovatele uvedených služeb za 

škodu. Vlastníku věci, který není účastníkem závazkového vztahu, od nějž se odpovědnost 

podle § 433 odst. 1 obč. zák. odvíjí, provozovatel odpovídá za škodu podle obecné úpravy dané 

ustanovením § 420 obč. zák. 

 

 

 

 

 


