
Najvyšší súd k náhrade škody pri dohode o vine a
treste
Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 26/2019 rozhodnutie k posudzovaniu zavinenia
obvineného na vzniku škody v prípade dohody o vine a treste.
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Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 21. marca 2019, sp. zn. 3 Cdo 66/2018, 3 Cdo
67/2018, R 26/2019
 Z odôvodnenia:
Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Senica 27. júla 2010 domáhal, aby žalovaným bola
spoločne a nerozdielne uložená povinnosť zaplatiť mu náhradu za vytrpenú bolesť a sťaženie
spoločenského uplatnenia vo výške 14 742 € s úrokom z omeškania 9 % ročne od 22. mája 2010 do
zaplatenia. Poukázal na to, že rozsudkom Okresného súdu Senica z 13. decembra 2007 sp. zn. 2 T
179/2007 bola v zmysle § 334 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku (ďalej len „Trestný
poriadok“) schválená dohoda o vine a treste so žalovaným 1/, ktorý bol uznaný za vinného z prečinu
ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona na tom skutkovom
základe, že 14. júla 2007 o 00:02 hod. v S. pred reštauráciou B. fyzicky napadol žalobcu tak, že v
úmysle zabrániť mu vo vstupe do priestorov tejto reštaurácie strčil ho zo schodov pred ňou, pričom
žalobca spadol a utrpel zlomeninu krčka stehennej kosti. Pri určovaní výšky požadovanej náhrady
vychádzal žalobca z bodového ohodnotenia (990 bodov) uvedeného v lekárskom posudku z 22. marca
2010. Podľa jeho názoru mu táto škoda vznikla v priamej súvislosti s konaním žalovaného 1/ a tiež s
prevádzkovou činnosťou  s.r.o. (právnej predchodkyne žalovaného 2/), ktorú vykonávala podľa zákona
č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Právna veta:
Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o
vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinením obvineného a
civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v
akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho
zákonníka).
Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 3 Cdo 66/2018, 3 Cdo 67/2018, R 26/2019 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

40/1964 Zb. Občiansky zákonník
301/2005 Z. z. Trestný poriadok
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