
6. Soudem ustanovený znalec, který vypracoval chybný znalecký posudek, odpovídá za škodu,
která vznikla účastníku řízení tím, že mu soud na základě tohoto posudku přiznal nižší plnění.
(Rc 31/09)

7. Promlčení nároku klienta na náhradu škody, kterou mu způsobil advokát v souvislosti
s výkonem advokacie, se řídí ustanovením § 106 obč. zák. (NS 25 Cdo 2232/2004)

8. Odpovědnost advokáta za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie jiné osobě než
klientovi se řídí obecnou úpravou odpovědnosti za škodu vyplývající z občanského zákoníku.
(NS 25 Cdo 1487/2002)

Oddíl 3
Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1
Obecná ustanovení

§ 2951
(Způsob náhrady škody)

(1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře mož-
né, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

(2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiuči-
nění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a do-
statečně účinné odčinění způsobené újmy.

Z důvodové zprávy (k § 2951 až 2971): 
Pokud se jedná o způsob náhrady škody, opouští osnova zásadu platného práva,

kritizovanou pro znevýhodnění poškozeného již v minulosti, podle níž má relutární res-
tituce přednost před restitucí naturální. Naopak má být formulována zásada, že se ško-
da nahrazuje především uvedením do předešlého stavu, a že relutární restituce přichází
v úvahu jen, žádá-li o to poškozený, anebo není-li uvedení do původního stavu dobře
možné. Je-li tedy naturální restituce možná, má nadále záležet jen na vůli poškozeného,
jaký způsob nahrazení škody bude požadovat a soud nebude moci zkoumat, zda je zvo-
lený způsob náhrady podle jeho názoru „účelný“ nebo „obvyklý“, protože tato hledi-
ska jsou vlastní právním pojetím totalitních států. Pokud by však poškozený volil určitý
způsob restituce jen za účelem šikany škůdce, nedostalo by se mu právní ochrany;
v tom směru stačí kautely obsažené v obecné části navrhovaného zákoníku. 

Podobně i u nemajetkových újem má přicházet peněžitá náhrada jen tehdy, ne-
lze-li tuto újmu odčinit jinak. Zdůrazňuje se však, že musí jít o skutečné a dostatečně
účinné odčinění způsobené újmy. 

Co do rozsahu nahrazované škody, vychází osnova ze zásady, že se pravidelně
hradí jen škoda na majetku. Škoda na majetku má být hrazena v rozsahu vymezeném
skutečnou škodou a ušlým ziskem. 
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Nemajetková újma má však být odčiněna v některých zvláštních případech, a to
buď tehdy, není-li náhrada majetkové újmy vůbec možná, anebo tehdy, odporovalo-li
by přiznání poškozenému náhrady jen majetkové újmy obecně uznávaným zásadám
spravedlnosti. 

Související ustanovení:
§ 495, 2894, § 2952 až 2955, § 2957 až 2959, § 2969, 2971

Související předpisy: 
zák. o předcházení ekologické újmě a její nápravě

Z literatury:
1. Bičovský, Holub: Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním.
2004, s. 45. – 2. Bílý: Důsledky omezení vlastníka v užívání věci. 2008, s. 598. – 3. Damohorský:
Ekologická újma – nový pojem našeho právního řádu. 1994, s. 249. – 4. Eliáš: Jak hradit škodu?
2008, s. 258. – 5. Randa: O závazcích k náhradě škody. 1912, s. 73–82. – 6. Rouček, Sedláček:
Komentář. Díl V. 1937, s. 899, 948. – 7. Svoboda: Dynamická náhrada škody. 2008, s. 141. – 8. Švestka,
Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Díl I, II. 2. vyd. 2009. – 9. Štenglová
a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 2003. – 10. Vojtek: K některým otázkám odpovědnosti za
škodu v dopravě. 2009, s. 361. – 11. Záhořová: Několik poznámek k ekologické odpovědnosti. 1989,
s. 336. – 12. Nezdařil: Půjčovné za náhradní vůz součástí náhrady škody? PR, 2008, č. 11, s. 15.
– 13. Vlasák: Opustí občanský zákoník princip pekuniární kondemnace? PrRo, 2008, č. 16, s. 62.

Přehled výkladu:
I. Náhrada škody (1 až 5)
II. Odčinění nemajetkové újmy (6 až 8)

I. Náhrada škody
1. Obecná část oddílu o způsobu a rozsahu nápravy začíná pravidlem způsobu

náhrady majetkové újmy (škody), a to uvedením do předešlého stavu restitutio in
integrum, což je jeden ze způsobů, jak nahradit majetkovou újmu, spočívající přede-
vším ve skutečné škodě na věci. Možná poněkud překvapivě volí zákon za prvotní
tento způsob restituce, přestože evropská tendence reprezentovaná například usta-
noveními PETL zdá se být opačná. Podle čl. 10:101 PETL je náhrada škody peněžní
platba, která má nahradit poškozenému škodu, jinak řečeno navrátit ho do stavu, po-
kud to jen penězi jde, ve kterém by byl, když by škodlivé jednání nebylo spácháno.
Náhrada škody slouží také účelu předcházení škodám. Podle čl. 10:104 PETL na-
místo náhrady škody může být poškozeným požadováno navrácení v předešlý stav,
pokud je to možné a nepředstavuje to příliš velké břemeno pro druhou stranu. Již
literatura ke Všeobecnému zákoníku občanskému vyslovovala jisté rozpaky, zda lze
o pravé naturální restituci hovořit, případně kdy vůbec přichází pojmově v úvahu
(s. 899), a spojovala ji především se splněním povinnosti, která byla porušena.

2. Uvedení v předešlý stav je však jistě jakousi obecnou zásadou a prvotním poža-
davkem směřujícím k odstranění následků škodného jednání, které je samou podstatou
a smyslem institutu náhrady škody. I modifikace tohoto způsobu náhrady formou
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peněžitého plnění se vlastně odvíjí od toho, že má být umožněno, aby poškozený
z obdržených finančních prostředků mohl dosáhnout nápravy. Tvrzení důvodové
zprávy, že požadavek účelnosti či obvyklosti je „vlastní právním pojetím totalitních
států“, je zbytečně militantní, neboť nejde o produkt typický pouze pro socialistické
zákonodárství, nýbrž o vcelku logické měřítko opodstatněnosti určitých nároků.
Ostatně nový kodex podmínku účelně vynaložených nákladů sám používá (např.
účelně vynaložené náklady spojené s péčí o poškozeného v § 2960 či o zdraví zra-
něného zvířete v § 2970).

3. Je nicméně věcí poškozeného, jak se vypořádá se skutečností, že utrpěl škodu,
neboť jej žádný předpis zásadně nenutí, aby svou věc reparoval. To, že se případně
rozhodl ponechat ji v poškozeném stavu, ho nemůže zbavit práva na náhradu škody.
Je pak navíc i na jeho úvaze, zda též v případě, kdy je naturální restituce objektivně
možná, dá přednost peněžité náhradě. Tato volba je plně v jeho rukou a zvolí-li pe-
něžitou náhradu, netřeba zkoumat žádné další podmínky.

4. Peněžitá náhrada (relutární restituce) je zakotvena jako subsidiární prostředek
(způsob náhrady), který nastupuje při splnění jednoho ze dvou předpokladů. První
z nich je objektivní a je dán nezávisle na vůli poškozeného – nelze-li z povahy věci
uvést věc do předešlého stavu, nepřichází naturální restituce do úvahy. Druhý případ
naopak vkládá volbu plně do rukou poškozeného, takže kdykoliv o to požádá, má
bez dalšího nárok na náhradu v penězích. Pro „žádost“ není předepsána žádná forma
ani náležitosti, musí jít tedy o srozumitelné vyjádření požadavku na peněžité plnění,
např. v žalobě. Tento způsob bude bezpochyby bez dalšího v budoucnu využíván
v drtivé míře, takže z praktického hlediska nejde vlastně o zásadní změnu úpravy.

5. I když to zde zákon výslovně nestanoví, hradí se i škoda vzniklá v souvislosti
s realizací práv plynoucích z dosti podrobně strukturované prevenční povinnosti
(§ 2900 až 2908). Ostatně podle čl. 2:104 PETL výdaje vzniklé z důvodu bránění hro-
zící škodě představují nahraditelnou škodu potud, pokud byly vynaloženy důvodně.

II. Odčinění nemajetkové újmy
6. U újmy, která nemá majetkový charakter, je z povahy věci vyloučena náhrada,

která by znamenala uvedení do předešlého stavu. Nastupuje proto princip kompenzační
(satisfakční), kdy poskytnuté plnění má přinést odčinění nemajetkové újmy v podobě
zadostiučinění, které má alespoň zmírnit (odčinit) nepříznivé stavy vzniklé škodlivým
zásahem do osobnostní sféry poškozeného, případně poskytnout poškozenému mož-
nost, aby si těžko měřitelné a na peníze ne zcela spolehlivě a exaktně převoditelné po-
tíže nemajetkového charakteru vykompenzoval tím, že si pomocí prostředků či před-
mětů, pořízených za poskytnutou náhradu, zpříjemní či usnadní život.

7. Peněžitá náhrada je uváděna jako subsidiární způsob, který nastupuje teprve
v případě, že jiná forma není dostačující. I když nelze vyloučit, že jiné než peněžité
plnění, omluva, konstatování, že bylo porušeno právo, či dokonce správní nebo trest-
ní postih škůdce, může znamenat odpovídající odškodnění, v drtivé většině případů
to bude právě peněžité plnění, které bude znamenat přiměřené zadostiučinění.
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8. Obecné východisko obsažené v tomto ustanovení je pak rozvinuto jednak v tzv.
malé generální klauzuli § 2971, jednak v obecné úpravě § 2957, týkající se zásahů
do přirozených práv člověka, tak konečně i ve zcela zvláštních dílčích nárocích při
ublížení na zdraví (§ 2958 a 2959), které preferují peněžitou náhradu, aniž se zmiňují
o jiných formách zadostiučinění.

Z judikatury:
1. Součástí soukromého života je též rodinný život zahrnující i vztahy mezi blízkými příbuznými,

když k rodinnému životu patří nejen sociální a morální vztahy, ale také zájmy materiální po-
vahy (např. vyživovací povinnost). Respektování takto pojatého rodinného života zahrnuje zá-
vazek státu jednat způsobem umožňujícím normální rozvoj těchto vztahů. (II. ÚS 517/99, Sb.
ÚS 32/2000)

2. Vznikla-li v důsledku neoprávněného zásahu do vlastnického práva taková škoda, jejíž náhrady
se lze domáhat podle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody, nelze požadovat uvedení
do předešlého stavu podle § 126 odst. 1 obč. zák. Domáhá-li se vlastník uvedení věci do stavu,
v jakém byla před neoprávněným zásahem této osoby do věci, lze jeho nárok posoudit jen
podle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody, pokud odstranění následků neoprávně-
ného zásahu je obsahově shodné s uvedením do předešlého stavu podle § 442 odst. 2 obč. zák.
(NS 22 Cdo 3202/2008)

3. Právo na ochranu zdraví je jedním z nejvýznamnějších práv týkajících se ochrany osobnosti.
(NS 30 Cdo 154/2007)

4. Za tutéž újmu nelze vedle peněžní náhrady požadovat navrácení do předešlého stavu. 
(NS 25 Cdo 376/2006)

5. Žalobu na náhradu škody uvedením v předešlý stav nelze zamítnout jen proto, že není zřejmý
rozsah škody, za který škůdce odpovídá. (NS 25 Cdo 2032/2005)

6. Způsobení úmrtí člena rodiny je neoprávněným zásahem do soukromí členů rodiny. Při-
měřeným zadostiučiněním je v tomto případě i náhrada nemajetkové újmy v penězích. 
(NS 30 Cdo 1678/2004)

7. Rozpor mezi skutkovým vylíčením rozhodujících skutečností, v němž je tvrzen vznik škody
v důsledku nenabytí nemovitosti a formulován požadavek na náhradu škody uvedením do
předešlého stavu, a žalobním petitem požadujícím vydání výroku o určení vlastnického práva
k této nemovitosti, nepředstavuje takovou vadu žaloby, která by bránila dalšímu pokračování
řízení. (NS 25 Cdo 255/2004)

8. Výčet jednotlivých osobnostních práv v občanském zákoníku je pouze demonstrativní. Proto
do skupiny těchto práv lze například zařadit i výslovně nezmíněná práva na ochranu osobní
svobody, na podobu apod. (NS 30 Cdo 2304/1999, SoRo 3/03, č. 33)

9. Intimní sféru netvoří jen intimní život občana v nejužším smyslu, ale také rodinný život. Bude
však vždy věcí konkrétního případu, zda zásah do práva chráněného ustanoveními § 11 a násl.
obč. zák. se dotkl intimní sféry postiženého občana. (NS Prz 33/1967 a 234/66, S III, s. 173)

§ 2952
(Rozsah náhrady škody)

Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li sku-
tečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil
nebo mu poskytl náhradu.

§ 2952 Závazky z deliktů
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Z důvodové zprávy:
viz u § 2951

Související ustanovení: 
§ 495, 2894, § 2951 odst. 1, § 2953 až 2955, § 2969

Související předpisy:
§ 136, § 154 odst. 1 o. s. ř.

Z literatury:
1. Bičovský, Holub: Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním.
2004, s. 45. – 2. Randa: O závazcích k náhradě škody. 1912, s. 73–82. – 3. Rouček, Sedláček:
Komentář. Díl V. 1937, s. 899, 948. – 4. Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol.: Občanský zá-
koník. Komentář. Díl I, II. 2. vyd. 2009. – 5. Štenglová a kol.: Obchodní zákoník. Komentář.
2003. – 6. Eliáš: Náhrada škody. PR, 2006, č. 10, s. 1. – 7. Eliáš: Obsah, způsob a rozsah náhrady
škody v soukromém právu I. PR, 2007, č. 12, s. 4. – 8. Eliáš: Obsah, způsob a rozsah náhrady
škody v soukromém právu II. Pr, 2008, č. 1, s. 4. – 9. Friml: K některým otázkám rozsahu a způsobu
náhrady škody na věcech se zaměřením na motorová vozidla. BA, 2006, č. 2, s. 25. – 10. Hulva:
Ochrana spotřebitele. ASPI, 2005, s. 116–117. – 11. Kerecman: K rozsahu náhrady škody na ve-
ciach použitých. Justičná revue, 2007, č. 2, s. 159. – 12. Kučera, Matějčková: Škoda na předmětu
finančního leasingu. PF, 2005, č. 9, s. 366. – 13. Vašíček, Dvořáček: K pojmu skutečné škody na
věci použité a opotřebené. PrRo, 2003, č. 11, s. 569. 

Přehled výkladu:
I. Vymezení pojmů (1 a 2)
II. Skutečná škoda (3 a 4)
III. Ušlý zisk (5 až 9)
IV. Dluh (10 až 12)

I. Vymezení pojmů
1. Škoda je v § 2894 definována jako újma na jmění, tj. na souhrnu majetku a dlu-

hů osoby ve smyslu § 495. Toto ukotvení pojmu škoda výlučně v materiální sféře
umožňuje i nadále využít v podstatné míře judikatorní definici, podle níž se za škodu
považuje újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a je objektivně vyjá-
dřitelná penězi. Skutečnou škodou damnum emergens se pak rozumí zmenšení ma-
jetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí, které vyžaduje vy-
naložení majetkových hodnot k uvedení věci do předešlého stavu. Nově se počítá
s tím, že škodou je i vznik dluhu, aniž by jej poškozený svému věřiteli splnil. Ušlý
zisk lucrum cessan je újmou spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku
škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se tak dalo očekávat s ohle-
dem na pravidelný běh věcí. Neprojevuje se tedy zmenšením majetku poškozeného,
nýbrž ztrátou očekávaného přínosu a tím, že se majetkový stav nezvýší, ač by se tak
při pravidelném průběhu okolností stalo.

2. Vznik škody na straně poškozeného jako jeden z předpokladů povinnosti škůd-
ce k náhradě škody musí být splněn nejpozději v době, kdy soud o uplatněném ná-
roku rozhoduje (srov. § 154 odst. 1 o. s. ř., podle nějž pro rozsudek je rozhodující
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stav v době jeho vyhlášení). Důsledkem toho je, že neexistuje-li škoda v době roz-
hodování soudu o uplatněném nároku na její náhradu, byl nárok uplatněn předčasně,
což má za následek zamítnutí žaloby, tzv. pro tentokrát, aniž by bylo třeba zabývat
se splněním dalších předpokladů odpovědnosti za škodu. V tom případě rozsudek
nepředstavuje překážku věci pravomocně rozsouzené pro následné řízení, v němž po
změně rozhodných skutečností poškozený tvrdí a prokazuje, že mu již škoda vnikla. 

II. Skutečná škoda
3. Skutečnou škodou je míněn negativní zásah do existujícího majetkového stavu

poškozeného; na rozdíl od ušlého zisku jde tedy o jeho snížení. Důvodem může být
ztráta (odcizení) peněz, ztráta (odcizení) věci, poškození věci vedoucí ke snížení její
hodnoty či jiné snížení hodnoty majetku poškozeného. Škoda musí být vyčíslitelná
v penězích a v rámci diferenční teorie se hradí rozdíl mezi stavem před poškozením
a po něm. Pro určení rozsahu se uplatní úprava plynoucí zejména z § 2969 (srov. vý-
klad k tomuto ustanovení). 

4. Charakter skutečné škody mají i zbytečně vynaložené náklady. Jako samostatnou
kategorii skutečné škody je pojmenovávalo § 380 obch. zák. pro účely odpovědnosti
za škodu v obchodních závazkových vztazích. V oblasti občanskoprávní byl tento typ
škody popisován zejména judikaturou. Šlo zpravidla o plnění, které musel poškozený
vynaložit v důsledku škodné události, a i když jeho podkladem mohl být i zákon, např.
daňová povinnost vyplývající ze zákonného předpisu, dovozuje se, že to bylo právě po-
rušení povinnosti, které vedlo k zániku kupříkladu kupní smlouvy a k tomu, že poško-
zený daň z převodu nemovitosti zaplatil zbytečně, aniž dosáhl účinku, k němuž hodlal
částku na daň vynaložit (prodej a zaplacení kupní ceny za převod nemovitostí). 

III. Ušlý zisk
5. Ušlý zisk naopak nepředstavuje snížení aktuálního majetkového stavu, nýbrž

spočívá v tom, že poškozený v důsledku škodné události své majetkové hodnoty ne-
rozmnoží, ač se to dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Oproti nároku
na náhradu za ztrátu na výdělku nemusí tu jít o následek újmy na zdraví, která po-
škozeného dočasně či trvale zcela nebo zčásti vyřadí z pracovního zapojení tím, že
sníží jeho pracovní způsobilost. Rozhodující je, že škodná událost zasáhla do prů-
běhu děje vedoucího k určitému zisku a zabránila tak rozmnožení majetkových hod-
not, k němuž by při pravidelném průběhu událostí došlo. Ušlý zisk z podnikání zna-
mená ztrátu očekávaného přínosu za situace, že poškozený buď již výdělečnou
činnost provozoval a škodná událost znamenala její přerušení, anebo měl již alespoň
zajištěny předpoklady pro tzv. pravidelný běh věcí, tedy byl nejen ochoten, ale i scho-
pen výdělečnou činnost provozovat. Poškozený tak musí prokázat, že měl zajištěny
potřebné předpoklady, tedy že tam, kde je k provozování výdělečné činnosti zapo-
třebí splnění určitých podmínek (např. licence, registrace, stavební povolení apod.),
byl reálný předpoklad jejich dosažení, pokud by nepříznivě nezasáhla škodná udá-
lost. Nejčastěji se může jednat o narušení podnikatelské činnosti vyřazením vozidla
z provozu či poškozením zařízení či provozovny dopravní nehodou. 
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6. Pro výši ušlého zisku je rozhodující, jakému prospěchu, k němuž mělo skutečně
dojít, zabránilo počínání škůdce, tedy konkrétně o jaký reálně dosažitelný prospěch
poškozený přišel. Ušlý zisk totiž nelze odvozovat z jen tvrzeného zmaření zamýšle-
ného podnikatelského či jiného výdělečného záměru, není-li plánovaný majetkový
přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usu-
zovat, že k zamýšlenému zisku by skutečně došlo, nebýt škodné události. Vedle ujed-
nání, které poškozenému zaručuje určitou odměnu za pracovní činnost, musí tu být
zpravidla i zmíněný „pravidelný běh věcí“, tedy taková skladba okolností svědčící
o tom, že ujednání se již začalo nebo alespoň nepochybně mělo začít naplňovat. Uš-
lým ziskem totiž není automaticky ztráta předpokládaného výdělku, který byl sice
sjednán, avšak činnost pro jeho dosažení se bez souvislosti se škodnou událostí ne-
začala ani naplňovat, neboť poškozený předpokládanou činnost nezačal ve sjednané
době provozovat a ani v době před škodnou událostí ji nevykonával. Z toho, že ho-
norovaná činnost nebyla provedena ani následně, sice samo o sobě nevyplývá, že by
zisku dosaženo nebylo, může však jít o skutečnost významnou právě pro posouzení
reálnosti a vážnosti ujednání, z nějž poškozený ušlý zisk dovozuje. Není přitom pod-
statné, jak je tento prospěch vyplývající ze smluvního vztahu definován a strukturo-
ván (např. hodinová či denní odměna, odměna závislá na množství vykonané práce
či měsíční paušální částka zohledňující pouze výkon činnosti bez ohledu na její kvan-
titu). Proto například i ztráta nároku na zaplacení smluvní měsíční paušální odměny
v důsledku nemožnosti dostát smluvním závazkům představuje bez ohledu na míru
podnikatelského rizika plynoucího ze smlouvy ušlý zisk poškozeného, pokud by jej
za pravidelného běhu událostí, nebýt škodné události, dosáhl. 

7. Ve všech těchto případech platí, že poškozený je z hlediska prevenční povin-
nosti povinen počínat si v mezích rozumných požadavků tak, aby pro nemožnost
použití poškozeného vozidla či jiné věci k výdělečné činnosti jeho škoda zbytečně
nenarůstala. Požadavky na poškozeného se v tomto směru obtížně zobecňují, půjde
v každém skutkově jedinečném případě o posouzení reálných možností poškozeného
a vzhledem k místním poměrům o rozumné vyjádření, zda je výše ušlého zisku sku-
tečně vyvolána jeho nečinností. Poškozený si obvykle na přechodnou dobu opravy
poškozené věci obstará náhradní vozidlo či jinou věc, aby se vyhnul nečinnosti ve-
doucí k narůstání ušlého zisku. Náklady vynaložené na náhradní věc využitou k pro-
vozování výdělečné činnosti jsou odškodnitelnou újmou a mají charakter skutečné
škody (tvoří ji zpravidla rozdíl mezi náklady na nájem věci a náklady, které by vy-
naložil na provoz věci vlastní). 

8. Nároky na náhradu ušlého zisku i skutečné škody jsou samostatné nároky, na
sobě nezávislé, oba mohou vzniknout z téže škodné události, existence skutečné ško-
dy není předpokladem vzniku ušlého zisku a to platí i naopak. Okolnost, že při určení
výše ušlého zisku se vychází z částky, kterou by za obvyklých okolností – nebýt
škodné události – poškozený ze své činnosti získal, s přihlédnutím k nákladům, které
by musel na dosažení těchto výnosů vynaložit, nevylučuje možnost vzniku skutečné
škody. Náklady, které na dosažení zisku poškozený vynaložil, získává totiž při své
podnikatelské činnosti zpět, neboť k tomu, aby byl dosažen zisk, musí být příjem
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vyšší než vynaložené náklady. Při stanovení výše ušlého zisku se vychází z celkových
předpokládaných výnosů z podnikání snížených o předpokládané náklady. Ušlý zisk
je tedy hypotetická kategorie a jeho výše je dána rozdílem mezi celkovým příjmem
a náklady potřebnými k dosažení tohoto příjmu, bez ohledu na to, zda tyto náklady
byly poškozeným skutečně vynaloženy, či nikoliv. Jestliže však poškozený vynaložil
určité náklady, jež by k dosažení příjmů z podnikání sice sloužit mohly, avšak v dů-
sledku škodné události k tomu nesloužily a příjmem z podnikatelské činnosti nebyly
uhrazeny, jde o skutečnou škodu, na jejíž náhradu má poškozený právo za podmínky,
že vznik této újmy je v příčinné souvislosti se škodní událostí.

9. Vzhledem k tomu, že pro oblast porušení smluvní povinnosti (§ 2913) byla
prakticky převzata konstrukce odpovědnosti v obchodních závazkových vztazích, jak
ji znalo § 373a 374 obch. zák., je namístě zmínit i zvláštní úpravu § 381 obch. zák.
o tzv. průměrném či abstraktním ušlém zisku. Šlo o možnost přiznat náhradu odpo-
vídající zisku dosahovanému zpravidla v poctivém obchodním styku za podmínek
obdobných podmínkám porušené smlouvy, nikoliv tedy ve výši prokazatelně spojené
se ztrátou poškozeného. Tento princip nebyl převzat, nicméně tam, kde vzniknou po-
tíže se zjištěním výše náhrady, uplatní se volná úvaha (§ 136 o. s. ř.) a spravedlivé
uvážení jednotlivých okolností (§ 2955) soudem, který v rámci těchto úvah může vy-
užít právě srovnání s obvyklým ziskem dosahovaným ve srovnatelných poměrech.

IV. Dluh
10. Ve druhé větě § 2952 se skrývá výrazný odklon od dosud zastávaného pojetí,

že skutečná škoda, jestliže se odvíjí od povinnosti poškozeného poskytnout třetí oso-
bě plnění v důsledku škodního jednání škůdce, vzniká až okamžikem, kdy je plnění
skutečně poskytnuto a majetkový stav poškozeného se tím sníží. Nyní ovšem zákon
výslovně hovoří o tom, že škoda může spočívat též v dluhu, tedy že tato podmínka
vzniku povinnosti nahradit škodu může nastat již tím, že jmění poškozeného je za-
tíženo dluhem, a to bez ohledu na to, jak a zda bude dluh splněn. To ostatně navazuje
na definici jmění v § 495 a na § 2894 odst. 1, podle nějž škoda je újmou na jmění. 

11. V případě, že skutečná škoda má povahu dluhu, může poškozený žádat buď
náhradu, tj. zaplacení částky, kterou je povinen třetí osobě poskytnout na splnění dluhu,
anebo požadovat, aby jej škůdce tohoto dluhu zbavil. Stane se tak zaplacením dlužné
částky škůdcem přímo věřiteli poškozeného, což připouští i § 1936, podle nějž věřitel
musí přijmout plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba, případně
i jiným způsobem (započtením, prominutím dluhu), který vede k zániku dluhu poško-
zeného vůči jeho věřiteli. Škůdce může poškozeného teoreticky zbavit jeho povinnosti
vůči třetí osobě i jiným způsobem, například tím, že dojedná prominutí dluhu, započ-
tením vůči vlastní pohledávce či dosažením jiného způsobu zániku dluhu.

12. Toto na první pohled vcelku jednoduché řešení je však spojeno s některými
problémy, na něž stručná dikce zákona nedává odpověď. V první řadě není jasné,
jak se nárok na náhradu škody tohoto typu promlčuje. Je-li škodou dluh, měla by
objektivní promlčecí lhůta běžet zřejmě nikoliv od jeho vzniku, nýbrž od jeho
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 splatnosti, neboť teprve od tohoto okamžiku se může poškozený domáhat, aby za
něj škůdce dluh uhradil. Dále není zřejmý režim nároků poté, co poškozený případně
dluh přece jen svému věřiteli uhradil. Skutečná škoda dále trvá, resp. nabývá tím
okamžikem podoby snížení majetkového stavu, spojeného již jen s nárokem na ná-
hradu. Nebylo by logické, kdyby od zaplacení dluhu neměla běžet nová promlčecí
lhůta; kdyby totiž dluh poškozeného byl sporný a jeho povinnost jej splnit by byla
řešena v soudním řízení s jeho věřitelem, mohla by při opačném přístupu uplynout
promlčecí doba ještě před vydáním rozhodnutí o povinnosti poškozeného dluh splnit.
Otázkou rovněž je, zda a nakolik se tento institut uplatní v praxi, neboť možnost
zbavit se dluhu bez jeho zaplacení je sice výhodná, avšak problémy spojené s kon-
krétní realizací mohou tuto výhodu eliminovat. Nelze přehlédnout, že podobnou ter-
minologii užívá institut předběžného postihu mezi solidárními dlužníky (§ 1876
odst. 1 věta druhá), který se však v dosavadní praxi prakticky nerealizoval.

Z judikatury:
1. Náklady vynaložené na zaplacení provize realitní kanceláři za zprostředkování příležitosti

k uzavření nájemní smlouvy se nestaly zbytečně vynaloženými, i když se následně práva a po-
vinnosti z uzavřené nájemní smlouvy nerealizovaly. (Rc 19/09)

2. Odstoupí-li prodávající od smlouvy o prodeji nemovitosti pro prodlení kupujícího se zaplace-
ním kupní ceny, představují zbytečně vynaložené náklady prodávajícího na zaplacení daně
z převodu nemovitostí skutečnou škodu, která je v příčinné souvislosti s porušením právní
(smluvní) povinnosti kupujícího. (Rc 71/08)

3. Skutečnou škodu spočívající v nákladech na vypůjčení či pronájem vozu převyšujících ná-
klady na provoz vlastního vozu je odpovědný subjekt povinen nahradit jen v rozsahu, v jakém
náklady byly vynaloženy nutně a účelně na vypůjčení náhradní věci, odpovídající věci po-
škozené; i u srovnatelného náhradního vozidla je rozsah náhrady omezen hlediskem účelnosti.
(NS 25 Cdo 3911/2007) 

4. Jestliže příčinou toho, že se žalobce na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě nestal vlastníkem
pozemku koupí od žalovaného, byla okolnost, že jejím vlastníkem už byl, pak nesplněním povin-
nosti žalovaného prodat žalobci pozemek podle ujednání ve smlouvě o smlouvě budoucí nemohla
žalobci vzniknout škoda spočívající ve ztrátě obchodní příležitosti. (NS 25 Cdo 3425/2007)

5. Skutečnou škodu spočívající v nutně a účelně vynaložených nákladech na vypůjčení osobního
automobilu po dobu, kdy poškozený nemohl použít svého automobilu v důsledku poškození,
představuje půjčovné, zaplacené za vypůjčení vozidla srovnatelného s poškozeným, pokud
převyšuje výdaje spojené s užitím vlastního vozu; tyto výdaje nejsou paušálně stanoveny v zá-
koně č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. (NS 25 Cdo 2703/2006)

6. Jestliže v souvislosti s nemožností užívat protiprávně zadržovanou věc vynaložil její vlastník
peněžní prostředky, aby účelu, k němuž obvykle věc užíval, dosáhl jinak, vznikla mu skutečná
škoda. (NS 25 Cdo 2176/2006)

7. Rozdíl mezi náklady, které nájemce vynaložil v souvislosti s pořízením automobilu na leasing,
a částkou utrženou za prodej věci po poškození, není skutečnou škodou, za niž by odpovídal
ten, kdo věc poškodil. (NS 25 Cdo 1704/2006)

8. Charakter ušlého zisku může mít i majetková újma spočívající v tom, že nedošlo k nabytí vlast-
nického práva k nemovitostem, sjednanému smlouvou o smlouvě budoucí, a že budoucímu
kupujícímu se tak nezvětšil majetkový stav o přínos v hodnotě rozdílu mezi výhodně smluve-
nou kupní cenou a hodnotou nemovitostí. (NS 25 Cdo 1415/2006)
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9. Vedle ušlého zisku, daného rozdílem celkových výnosů z podnikání a nákladů potřebných k je-
jich dosažení, může poškozenému, kterému škodná událost zabránila v podnikatelské činnosti,
vzniknout zároveň i nárok na náhradu skutečné škody, spočívající ve vynaložení zbytečných
nákladů. (NS 25 Cdo 1233/2006)

10. Při neuskutečnění převodu nemovitosti může ušlý zisk na straně prodávajícího spočívat i v roz-
dílu mezi hodnotou věci a pro něj lukrativní sjednanou kupní cenou. (NS 25 Cdo 1085/2006) 

11. Okolnost, že poškozený již definitivně nemůže získat výdělek, který mu podle jeho tvrzení ušel,
sama o sobě neznamená, že jde skutečně o odškodnitelný ušlý zisk. (NS 25 Cdo 2857/2005)

12. Obdarovaný se nemůže domáhat vůči škůdci nároku na náhradu škody, která vznikla na před-
mětu daru před darováním, nepřešla-li na něj pohledávka na tuto náhradu náležející dárci.
(NS 25 Cdo 2688/2005)

13. Částky, které poškozený ze svého vynaložil na stavební úpravy nemovitosti škůdce a které se
v důsledku porušení smluvní povinnosti škůdce staly marně vynaloženou investicí, představují
skutečnou škodu. (NS 25 Cdo 2316/2005)

14. Majetková újma způsobená tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje vedoucího k urči-
tému zisku, se odškodňuje jen za předpokladu, že k ní došlo v příčinné souvislosti s protipráv-
ním jednáním škůdce; pouhé tvrzené zmaření zamýšleného podnikatelského záměru poško-
zeného k odškodnění nestačí. (NS 25 Cdo 818/2005)

15. Nedošlo-li v důsledku nečinnosti škůdce k přihlášení patentu v cizině, představují zaplacené po-
platky a zbytečně vynaložené náklady patentového řízení skutečnou škodu. (NS 25 Cdo 453/2005)

16. Zjištění, jaké nájemné by za užívání věci byl nucen za normálních okolností platit ten, kdo
věc skutečně užíval a tímto způsobem se obohatil, je rozhodující pro určení výše plnění z titulu
vydání bezdůvodného obohacení, nikoliv však pro určení výše zisku, který by pronajímateli
za běžných okolností náležel a o nějž přišel v důsledku protiprávního jednání toho, kdo věc
neoprávněně užíval. (NS 25 Cdo 540/2004)

17. Uplatnění nároku na náhradu škody vůči škůdci, který zavinil, že poškozenému ušel zisk, který
měl obdržet z obchodu uskutečněného v rozporu se zákazem konkurence přijetím provize od
obchodního partnera za zprostředkování obchodu se společností, jejímž je jednatelem, je vý-
konem práv v rozporu s dobrými mravy. (NS 25 Cdo 1702/2002)

18. Příčinou vzniku škody spočívající v ušlém zisku není okolnost, na jejímž základě bylo možno
důvodně očekávat majetkový přínos, nýbrž jen ta okolnost, která ztrátu přepokládaného přínosu
způsobila. (NS 25 Cdo 1501/2002)

19. Náklady na mzdy a další související náklady, které vynaložil poškozený zaměstnavatel zbytečně,
tj. k jiné než zamýšlené činnosti, neboť jeho zaměstnanci nemohli vykonávat činnost, pro kterou
byli zaměstnáni, případně nevykonávali ani jinou pracovní činnost ve prospěch poškozeného,
ačkoliv jim byla mzda zaplacena, představují skutečnou škodu. (NS 25 Cdo 1807/2001)

20. Charakter ušlého zisku má i majetková újma spočívající v tom, že pro neplatnost závěti zavi-
něné notářem se závětí povolanému dědici nedostalo dědictví. (NS 25 Cdo 1294/2001)

21. Výše náhrady ušlého zisku v podobě ztráty příjmu za pronájem nemovitosti se odvíjí od částky,
kterou by v předmětném období poškozený za obvyklých okolností v daném místě získal na
nájemném podle běžným poměrům odpovídající platné nájemní smlouvy, od níž je třeba ode-
číst částku, kterou by musel na dosažení tohoto zisku při pravidelném běhu věcí vynaložit.
Pro snížení náhrady o částku zohledňující daňové zatížení tohoto příjmu není opora v zákoně.
(NS 25 Cdo 330/2001)

22. Znemožnil-li škůdce zaviněným poškozením vozidla poškozenému, aby se dostavil k obchodnímu
jednání, odpovídá mu za ušlý zisk, k němuž došlo absencí poškozeného u tohoto jednání; okolnost,
že škůdce zároveň odpovídá za škodu na vozidle, nevylučuje příčinnou souvislost mezi porušením

§ 2952 Závazky z deliktů
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právní povinnosti ústícím v poškození vozu a škodou, která poškozenému vznikla tím, že nedošlo
k uzavření smluv, z nichž mu měl vzniknout prospěch. (NS 25 Cdo 1946/2000)

23. Škoda je majetková újma vyjádřitelná v penězích, která se projevuje buď jako skutečná škoda
nebo jako ušlý zisk. Obě tyto formy škody jsou v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich
není podle platného práva podmínkou vzniku a uplatnění druhé formy. Z platného práva nelze
tedy dovodit, že by podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu ve formě ušlého zisku byl též
vznik skutečné škody.
Stanovení výše ušlého zisku není libovolné a musí být provedeno tak, aby byla zjištěna pravdě-
podobná výše blížící se podle běžného uvažování jistotě. (NS II Odon 15/1996, PR 4/96, s. 169)

24. Škodu spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na vypůjčení osobního auto-
mobilu 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. (Rc 7/92)

25. Náhradu škody lze přiznat za škodu na věci nebo za škodu na zdraví, kterou způsobil nadměrný
hluk strojového zařízení, nikoliv však za hluk samotný. (Rc 3/74)

26. Náklady vzniklé při uplatnění nároku v trestním řízení jsou majetkovou újmou, která žalobci
vznikla v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním žalovaného. (Rc 71/71)

27. Škoda (jako kategorie občanského práva) se chápe jako újma, která nastala (se projevuje) v ma-
jetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi
(a je tedy – nedochází-li k naturální restituci – napravitelná poskytnutím majetkového plnění,
především poskytnutím peněz). Skutečnou škodou je nastalé zmenšení (úbytek) majetku poško-
zeného; představuje vlastně majetkové hodnoty potřebné k uvedení v předešlý stav, popř. k vy-
vážení důsledků plynoucích z toho, že nedošlo k uvedení v předešlý stav. (Rc 55/71, s. 339–340)

§ 2953
Snížení náhrady

(1) Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sní-
ží. Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majet-
kovým poměrům člověka, který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k po-
měrům poškozeného. Náhradu nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, způsobil-li škodu ten, kdo se hlásil k odbornému
výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče.

Z důvodové zprávy (k § 2951 až 2971):
Jako dosud má být i do budoucna upravena moderační pravomoc soudu, která má

přicházet v úvahu, je-li škůdcem osoba fyzická a nezpůsobila-li škodu úmyslně. Soudcov-
ská úvaha o případném přiměřeném snížení náhrady škody však musí vzít zřetel, zda tu
jsou okolnosti odůvodňující toto, co do své povahy, mimořádné řešení (má rozhodovat,
jak ke škodě došlo a jaké jsou osobní a majetkové poměry škůdce i poškozeného). Mož-
nost snížit náhradu škody má však být vyloučena, způsobil-li ji porušením odborné péče
ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání.

Související ustanovení:
§ 5 odst. 1, § 2912 odst. 2, § 2894, 2950

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy § 2953
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