
NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY V NOZ II. 
 

Kdy: 6. prosince 2013, 9:30 – 14:30  
 

Kde: Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, místnost 030 
 

Charakter akce: Akce navazuje na předcházející workshop z jara letošního roku, jehož předmětem 
byl především rozbor základních otázek týkajících se náhrady nemajetkové újmy podle nového 
občanského zákoníku, včetně evropských souvislostí. Pokračování je zaměřeno na obsah a povahu 
nároků, které vznikají při ublížení na zdraví a při usmrcení. V rámci workshopu tak budou 
diskutovány především tyto otázky: 

 Představuje peněžitá náhrada za vytrpěné bolesti, další nemajetkové újmy a ztížení 
společenského uplatnění jeden nárok, nebo jde o tři samostatné nároky?  

 Co je jejich obsahem?  

 Jaké procesní důsledky má rozdílné pojetí povahy peněžité náhrady?  

 Jaký vztah má peněžitá náhrada podle § 2958 NOZ k náhradám za majetkovou újmu, která 
v souvislosti s ublížením na zdraví či usmrcením vznikla, a jaký je její vztah k ochraně 
osobnosti? 

 
Pro koho je akce určena: Pro každého, kdo se v praxi i v teorii bude zabývat náhradou nemajetkové 
újmy, tedy pro soudce, jejich asistenty, advokáty, pracovníky pojišťoven, jakož i pro akademické 
pracovníky, doktorandy a diplomanty vybraných oborů. V případě zájmu je nutné se předem 
přihlásit na stránkách projektu: http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php. Počet účastníků akce je 
z kapacitních důvodů omezen. 
 
Program: 
 

Registrace (9:15 – 9:30) 
 

Blok I. (9:30 – 11:30) 
 

 JUDr. Petr Vojtek (Nejvyšší soud) 
  Úvodní slovo – základní otázky nastolené § 2958 NOZ 

 

 doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (Ústav státu a práva, Akademie věd, v. v. i., Kabinet 
zdravotnického práva a bioetiky) 

  Obsah a vzájemný vztah peněžité náhrady za vytrpěné bolesti, další nemajetkové 
újmy a ztížení společenského uplatnění 

http://site.law.muni.cz/prihlasovani.php


 

 JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta University Karlovy) 
  Komparativní pohled na peněžité náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení 

 

 Diskuse 

 
Občerstvení (11:30 – 12:00) 

 
Blok II. (12:00 – 14:00) 
 

 JUDr. Jiří Nykodým (soudce Ústavního soudu) 
  Vztah peněžité náhrady podle § 2958 k ochraně osobnosti 

 

 Mgr. Daniel Míka (Česká kancelář pojistitelů) 
  Vztah peněžité náhrady podle § 2958 NOZ k náhradě majetkové újmy 

 

 JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) 
Procesní dopady rozdílného pojetí peněžité náhrady jako jednoho nebo jako 
několika dílčích nároků 

 

 Diskuse v bloku II. bude následovat po každém příspěvku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


