
Záväzky zo spôsobenej škody II 

 

Náhrada škody 

 

R 50/1985 

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť za škodu je zásadou a tzv. delená náhrada škody je iba 

výnimkou. Použitie ustanovenia § 438 ods. 2 O. z. o zodpovednosti škodcov za škodu podľa 

ich účasti na jej spôsobení treba vždy podrobne odôvodniť. 

 

R (ČR) 77/2004 

I. Při výkladu ustanovení § 438 odst. 1 obč. zák. obecně platí, že společná odpovědnost vzniká 

jako výsledek spoluzavinění či souběžné (na sobě nezávislé) činnosti, případně nečinnosti nebo 

opomenutí, vedoucí ke vzniku jediného škodlivého následku. Pro spoluzavinění je typické, že 

škůdce má vztah nejen k vlastnímu jednání (protiprávnímu jednání a škodě), nýbrž i k jednání 

ostatních osob účastnících se na vzniku škody. Tak tomu bývá zejména v případech předem 

vzájemně dohodnuté součinnosti směřující ke sjednanému výsledku (škodě), kdy při rozdělení 

úkolů mezi jednotlivé škůdce je charakteristické, že někteří z nich svým jednáním přímo škodný 

následek nevyvolali. Jestliže výsledkem společně předem dohodnutého protiprávního jednání 

více škůdců je škoda, která bezprostředně vznikla působením jen některých z nich, je třeba 

dovodit, že škoda vznikla v příčinné souvislosti i s protiprávním jednáním těch, kteří svým 

počínáním bezprostředně škodný následek nevyvolali, jestliže přesto přispěli podstatným 

způsobem ke vzniku škody; společná odpovědnost není přitom vyloučena tím, že nelze 

jednoznačně určit podíl jednotlivých škůdců na dosažení celkového výsledku (na vzniku 

škody). 

II. V případě škody na zdraví lze dovodit společnou odpovědnost i tehdy, jestliže některý z více 

útočících škůdců sice poškozenému újmu nezpůsobil, avšak společné, jednotícím záměrem 

vedené násilné akce směřující proti poškozenému či více poškozeným se aktivně účastnil a svou 

přítomností přispěl ke konečnému škodnému následku. Podstatné tedy je, zda útočníci, kteří 

jednali společně, byli vedeni, alespoň rámcově, společným úmyslem zaútočit na poškozené 

 

R 12/1990 

Rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy, odpovídá za škodu vzniklou druhému 

z rodičů v důsledku zmaření styku s dítětem i tehdy, když tohoto rodiče včas neinformoval o 

objektivní překážce (např. o onemocnění dítěte) bránící uskutečnění styku s nezletilcem ve 

stanovenou dobu. 

 

 

 



R 7/1992 

Škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního 

automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který 

nemohl použít v důsledku poškození, je třeba považovat za skutečnou škodu, kterou je škůdce 

povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 3729/2011 zo dňa 28.06.2012 

U věci nikoli nové, případně opotřebované je při stanovení výše způsobené škody třeba 

přihlédnout k obvyklé ceně věci v době jejího poškození a k rozsahu poškození, přičemž od 

částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající případnému 

zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu (ne vždy k němu musí dojít, záleží na 

způsobu a rozsahu provedení opravy); poškozenému by vznikalo bezdůvodné obohacení 

zhodnocením věci, pokud by opotřebené součásti byly nahrazeny součástmi novými a opravená 

věc by tak nabyla hodnoty vyšší, než jakou měla před poškozením. 

 

Škoda na havarovanom motorovom vozidle:  

Nález ÚS ČR, spis. zn. II. ÚS 2221/07 zo dňa 19.03.2008 

V důsledku opravy, kterou bude vozidlo uvedeno do původního stavu, nedojde k jeho 

zhodnocení, naopak hodnota havarovaného, byť opraveného, vozu bude na trhu nižší.  

Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je 

dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah 

náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit 

k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z 

technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení 

původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava 

byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet 

povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a 

neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.  

Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, 

je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě 

je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. "zhodnocení" vozidla v podstatě 

bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak dostává do situace, 

kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v konkrétním případě 

neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo 

mohl vůbec používat jako před škodnou událostí. 

Skutečnou škodou se rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se 

stavem, jaký zde byl před způsobením škody. Jestliže poškozený má po provedení opravy 

havarovaného vozidla ve svém majetku vůz ve stavu odpovídajícím stavu před poškozením, dle 

znaleckého posudku opravou nedošlo ke zhodnocení vozidla, avšak sám poškozený musel na 

uvedení vozu do předchozího stavu vynaložit předmětnou částku, je zřejmé, že se jeho 

majetková sféra v důsledku škodné události zmenšila. 


