
40/1964 Sb.  
 

Občanský zákoník  
 

ze dne 26. února 1964  
 
Změna: 58/1969 Sb. 
Změna: 146/1971 Sb. 
Změna: 131/1982 Sb. (část)  
Změna: 131/1982 Sb. 
Změna: 94/1988 Sb. 
Změna: 188/1988 Sb. 
Změna: 87/1990 Sb. 
Změna: 105/1990 Sb., 116/1990 Sb. 
Změna: 87/1991 Sb. 
Změna: 509/1991 Sb. 
Změna: 264/1992 Sb. 
Změna: 267/1994 Sb. 
Změna: 104/1995 
Změna: 118/1995 Sb. 
Změna: 94/1996 Sb. 
Změna: 89/1996 Sb. 
Změna: 227/1997 Sb. 
Změna: 91/1998 Sb. 
Změna: 165/1998 Sb. 
Změna: 363/1999 Sb. 
Změna: 27/2000 Sb. 
Změna: 103/2000 Sb. 
Změna: 159/1999 Sb., 227/2000 Sb. 
Změna: 367/2000 Sb. 
Změna: 229/2001 Sb. 
Změna: 501/2001 Sb. 
Změna: 317/2001 Sb. 
Změna: 135/2002 Sb. 
Změna: 125/2002 Sb., 136/2002 Sb., 320/2002 Sb. 
Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. 
Změna: 135/2002 Sb. (část), 47/2004 Sb. 
Změna: 480/2004 Sb. 
Změna: 37/2004 Sb., 278/2004 Sb., 554/2004 Sb. 
Změna: 359/2005 Sb. 
Změna: 56/2006 Sb. 
Změna: 107/2006 Sb. 
Změna: 57/2006 Sb. 
Změna: 160/2006 Sb. 
Změna: 115/2006 Sb. 
Změna: 315/2006 Sb. 
Změna: 443/2006 Sb. 
Změna: 264/2006 Sb. 
Změna: 296/2007 Sb. 
Změna: 230/2008 Sb. 
Změna: 384/2008 Sb. 
Změna: 215/2009 Sb. 
Změna: 285/2009 Sb. 
Změna: 306/2008 Sb. 
Změna: 227/2009 Sb. 
Změna: 155/2010 Sb. 
Změna: 28/2011 Sb. 
Změna: 132/2011 Sb. (část)  
Změna: 139/2011 Sb. 
Změna: 132/2011 Sb. 
Změna: 420/2011 Sb. 
Změna: 170/2012 Sb. 
Změna: 142/2012 Sb. 
 

 
 
 

HLAVA DRUHÁ  
 

Účastníci občanskoprávních vztahů  
 

ODDÍL PRVNÍ  
 

Ochrana osobnosti  
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§ 11  

 
 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i 
soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.  
 

§ 12  
 
 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby 
nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.  
 
 (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové 
záznamy k účelům úředním na základě zákona.  
 
 (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo 
použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani 
takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.  
 

§ 13  
 
 (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu 
její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.  
 
 (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře 
snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v 
penězích.  
 
 (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k 
porušení práva došlo.  
 

§ 14  
 

zrušen 
 
 

§ 15  
 
 Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu její osobnosti manželu nebo partnerovi1a) a dětem, a 
není-li jich, jejím rodičům.  
 

§ 16  
 
 Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá za ni podle ustanovení tohoto 
zákona o odpovědnosti za škodu.  
 
 

 

ČÁST ŠESTÁ  
 

Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení  
 

HLAVA PRVNÍ  
 

Předcházení hrozícím škodám  
 

§ 415  
 
 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.  
 

§ 416  
 

zrušen 
 
 

§ 417  
 
 (1) Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.  
 
 (2) Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k 
odvrácení hrozící škody.  
 

§ 418  
 
 (1) Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže 
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bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo 
ještě závažnější než ten, který hrozil.  
 
 (2) Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou 
obranu nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku.  
 

§ 419  
 
 Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom 
utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena.  
 

HLAVA DRUHÁ  
 

Odpovědnost za škodu  
 

ODDÍL PRVNÍ  
 

Obecná odpovědnost  
 

nadpis vypuštěn  
 

§ 420  
 
 (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.  
 
 (2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, 
které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost 
podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.  
 
 (3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.  
 

§ 420a  
 
 (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností.  
 
 (2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena  
 
a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti,  
 
b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí,  
 
c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně 
ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.  
 
 (3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou 
událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného.  
 

ODDÍL DRUHÝ  
 

Případy zvláštní odpovědnosti  
 

Nadpis zrušen  
 

§ 421  
 
 Každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo 
zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak.  
 

§ 421a  
 
 (1) Každý odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo 
při plnění závazku použito. Této odpovědnosti se nemůže zprostit.  
 
 (2) Odpovědnost podle odstavce 1 se vztahuje i na poskytování zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných 
biologických služeb.  
 
 
  
 

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech  
 

§ 433  
 
 (1) Provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými 
osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly 
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vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z 
pracovníků provozovatele.  
 
 (2) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, občanovi za 
škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i 
jinak.  
 
 (3) Odpovědnosti podle odstavce 1 a 2 se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou.  
 

§ 434  
 
 (1) Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do výše stanovené prováděcím předpisem. Byla-li však 
škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří v provozu pracují, hradí se bez omezení.  
 
 (2) Bez omezení se hradí škoda i tehdy, jestliže byly věci převzaty do úschovy.  
 

§ 435  
 
 Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného 
druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.  
 

§ 436  
 
 Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li 
uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.  
 

§ 437  
 
 Za škodu způsobenou na věcech odložených v dopravních prostředcích hromadné dopravy se odpovídá jen podle 
ustanovení o náhradě škody způsobené jejich provozem (§ 427 až 431).  
 

ODDÍL TŘETÍ  
 

Společná ustanovení o náhradě škody  
 

Společná odpovědnost  
 

§ 438  
 
 (1) Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.  
 
 (2) V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti 
na způsobení škody.  
 

§ 439  
 
 Kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody.  
 

§ 440  
 
 Kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih.  
 

Zavinění poškozeného  
 

§ 441  
 
 Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho 
zaviněním, nese ji sám.  
 

Způsob a rozsah náhrady  
 

§ 442  
 
 (1) Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).  
 
 (2) Škoda se hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do 
předešlého stavu.  
 
 (3) Byla-li škoda způsobena úmyslným trestným činem, z něhož měl pachatel majetkový prospěch, může soud 
rozhodnout, že je možno právo na náhradu škody uspokojit z věcí, které z majetkového prospěchu nabyl, a to i tehdy, jestliže 
jinak podle ustanovení občanského soudního řádu výkonu rozhodnutí nepodléhají. Dokud není právo na náhradu škody 
uspokojeno, nesmí dlužník s takovými věcmi v rozhodnutí uvedenými nakládat.  
 

§ 443  
 
 Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.  
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§ 444  

 
 (1) Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění.  
 
 (2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které lze 
poskytnout náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění, a určování výše náhrady v jednotlivých případech.  
 
 (3) Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to  
 
a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč,  
 
b) každému dítěti 240 000 Kč,  
 
c) každému rodiči 240 000 Kč,  
 
d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč,  
 
e) každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,  
 
f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na 
zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč.  
 

§ 445  
 
 Ztráta na výdělku, k níž došlo při škodě na zdraví, se hradí peněžitým důchodem; přitom se vychází z průměrného 
výdělku poškozeného, kterého před poškozením dosahoval.  
 

§ 446  
 
 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného činí rozdíl mezi jeho průměrným 
výdělkem před poškozením a nemocenským.  
 

§ 447  
 
 (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě činí rozdíl mezi průměrným 
výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného invalidního důchodu.  
 
 (2) Náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem nebo 
částečným invalidním důchodem nesmí přesahovat částku stanovenou předpisy pracovního práva pro náhradu škody při 
pracovních úrazech a nemocech z povolání. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně; z důvodů zvláštního 
zřetele hodných může soud určit vyšší částku náhrady též tehdy, byla-li škoda způsobena hrubou nedbalostí.  
 
 (3) Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší žáku nebo studentu ode dne, kdy měla skončit povinná školní docházka, 
studium nebo příprava pro povolání,  
 
a) po dobu, o kterou se následkem úrazu, popřípadě nemoci z povolání prodloužila jeho povinná školní docházka, studium nebo 
příprava pro povolání,  
 
b) po dobu neschopnosti pro úraz nebo nemoc z povolání,  
 
c) po dobu trvání invalidity třetího stupně vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání,  
 
d) po dobu trvání invalidity prvního nebo druhého stupně vzniklé v souvislosti s úrazem nebo nemocí z povolání, nebo byl-li v 
této souvislosti uznán osobou se zdravotním postižením, pokud vlastní vinou nezameškává příležitost k výdělku vykonáváním 
práce pro něho vhodné.  
 
 (4) Vláda České republiky může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit nařízením 
podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.  
 

§ 447a  
 
 Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl 
nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, 
byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou fyzická osoba pobírala v období 
rozhodném pro vyměření důchodu.  
 

§ 448  
 
 (1) Při usmrcení se hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo 
byl povinen poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami 
důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu.  
 
 (2) Při výpočtu náhrady se vychází z průměrného výdělku zemřelého; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých 
nesmí však úhrnem převýšit částku, do které by náležela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 447 odst. 
2.  
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§ 449  

 
 (1) Při škodě na zdraví se hradí též účelné náklady spojené s léčením.  
 
 (2) Při usmrcení se hradí též přiměřené náklady spojené s pohřbem, pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým 
podle zákona o státní sociální podpoře.  
 
 (3) Náklady léčení a náklady pohřbu se hradí tomu, kdo je vynaložil.  
 

§ 449a  
 
 Budoucí nároky podle ustanovení § 445 lze odškodnit jednorázově na základě písemné dohody o jejich úplném a 
konečném vypořádání mezi oprávněným a povinným. Totéž platí o budoucích nárocích podle § 446 až 449.  
 

Snížení náhrady  
 

§ 450  
 
 Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména k tomu, jak 
ke škodě došlo, jakož i k osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která ji způsobila; přihlédne přitom také k poměrům 
fyzické osoby, která byla poškozena. Snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně.  
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