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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je problematika příčinné souvislosti jakožto 

jednoho z předpokladů odpovědnosti za škodu. Dané téma je zajímavé zejména z toho 

důvodu, že v České republice není nijak legislativně upraveno, proto je třeba při snaze o 

jeho podrobnější vymezení vycházet přímo z rozhodovací praxe českých soudů. Dalším 

zajímavým aspektem je skutečnost, že kauzalita je naopak velmi podrobně upravena 

v právně nezávazných Principech evropského deliktního práva (PETL)1. V neposlední 

řadě je v souvislosti s pojetím příčinné souvislosti zajímavé sledovat rozdíly v pojetí mezi 

jednotlivými evropskými státy, které (až na výjimku v podobě Anglie) spadají, stejně jako 

Česká republika, pod kontinentální právní systém.2 

Pojetí příčinné souvislosti v České republice prochází v posledních letech 

významným vývojem. V prvé řadě se v judikatuře českých soudů objevují snahy o snížení 

požadované míry pravděpodobnosti při prokazování příčinné souvislosti. Dále lze 

pozorovat i určité tendence směřující k možnému využití alternativních metod při jejím 

prokazování.3 Z tohoto důvodu bude část této práce věnována právě rozboru relevantní 

rozhodovací praxe. 

Cílem této práce je poskytnout podrobný výklad pojmu příčinné souvislosti. 

V návaznosti na tento výklad je mým dílčím cílem čtenáři přiblížit současný přístup 

českých soudů k problematice prokazování příčinné souvislosti, přičemž se zde pokusím 

nabídnout i kritické zhodnocení tohoto přístupu. V souvislosti s tímto se pokusím nalézt 

nejvhodnější možný způsob posuzování potřebné míry pravděpodobnosti při prokazování 

příčinné souvislosti, resp. jistou modifikaci současného postoje obecných soudů, která 

z velké části vychází nejen z nejnovější judikatury, ale navazuje i na pokrokové názory 

jurisprudence.  

 Dalším dílčím cílem je poskytnout čtenáři exkurz do doktríny ztráty šance, 

přičemž stěžejní součástí tohoto exkurzu bude rozbor judikatury zabývající se touto 

problematikou. Doktrína ztráty šance není v českém právu užívána jako nástroj 

posuzování příčinné souvislosti, jelikož v praxi lze najít hned několik překážek, kvůli 

                                                 
1 Evropská skupina deliktního práva. Principy evropského deliktního práva. Dostupné také z WWW: 

http://civil.udg.edu/php//index.php?id=129. 
2 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7., aktualizované vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2017. s. 116. 
3 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 25 Cdo 173/2012; Usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 216/2009. 

http://civil.udg.edu/php/index.php?id=129
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kterým by se její aplikace jevila jako problematická. I přes to se však domnívám, že je 

namístě shrnout její pozitiva a negativa. Dále se pokusím zhodnotit možnosti její aplikace, 

a to zejména ve vztahu ke sporům v oblasti poskytování zdravotních služeb.  

V návaznosti na „evropskou“ úpravu příčinné souvislosti si za cíl kladu 

poskytnout jak podrobný rozbor úpravy příčinné souvislosti podle PETL, tak 

náhled do právních úprav vybraných evropských států. Dílčím cílem je pak 

porovnání „evropské“ úpravy podle PETL s platnou českou právní úpravou, to 

vše s přihlédnutím k relevantní judikatuře. V návaznosti na veškerá zjištění se pak 

pokusím načrtnout právní úpravu de lege ferenda. Posledním dílčím cílem této práce je 

pak zařadit příčinnou souvislost pod skutkovou nebo právní problematiku.  

Nejprve se budu věnovat pojetí tohoto pojmu z pohledu mimoprávních věd. 

Následovat bude výklad z hlediska právní vědy, kde se budu v obecné rovině věnovat i 

problematice odpovědnosti za škodu a stručnému popisu předpokladů jejího vzniku. Dále 

bude mým cílem poskytnout ucelený rozbor pojetí kauzality v českém právním řádu 

s přihlédnutím k judikatuře českých soudů, v rámci které se budu zvláště věnovat 

prokazování příčinné souvislosti. Ve vztahu k alternativním možnostem prokazování 

příčinné souvislosti poskytnu exkurz do doktríny ztráty šance a možnostem jejího využití 

v praxi.  

 Dále se budu věnovat pojetí příčinné souvislosti z pohledu „evropské“ úpravy 

obsažené v PETL. Ačkoli se jedná o právně nezávazný dokument, jeho význam je 

nezanedbatelný nejen v rámci evropského kontinentu.4 V obecnější rovině poté poskytnu 

náhled do právních příčinné souvislosti v Německu, Anglii a Francii jakožto zástupců tří 

pomyslných pojetí příčinné souvislosti.5 V poslední kapitole se pokusím o komparaci 

české právní úpravy ve vztahu k PETL, přičemž se zde pokusím přiblížit i právní úpravu 

de lege ferenda. Součástí této kapitole bude i rozbor judikatury Soudního dvora EU. 

Závěrem se pokusím zodpovědět otázku, zda spadá příčinná souvislost pod problematiku 

skutkovou, či právní.   

 Výše popsaný výklad bude vycházet z české platné právní úpravy obsažené 

v občanském zákoníku, potažmo občanském soudním řádu. Ve vztahu k evropské 

                                                 
4 KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In TICHÝ, Luboš. Causation in Law. Praha : Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2007. s. 54. 
5 INFANTINO, Marta; ZERVOGIANNI, Elena. The European Ways to Causation. In INFANTINO, Marta; 

ZERVOGIANNI, Elena. Causation in European Tort Law (The Common Core of European Private Law). 

Cambridge : Cambridge University Press, 2017, s. 85–128. Dostupné také z WWW: 

https://www.cambridge.org/core/books/causation-in-european-tort-law/european-ways-to-

causation/59735B128DBF5C6BE2BCA4CBEB70E3A6/core-reader. 

https://www.cambridge.org/core/books/causation-in-european-tort-law/european-ways-to-causation/59735B128DBF5C6BE2BCA4CBEB70E3A6/core-reader
https://www.cambridge.org/core/books/causation-in-european-tort-law/european-ways-to-causation/59735B128DBF5C6BE2BCA4CBEB70E3A6/core-reader
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judikatuře budu vycházet z Principů evropského deliktního práva (PETL). Dále 

zohledním i německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch) a francouzský 

občanský zákoník (Code Civil des Français). Stěžejní součástí této práce však bude 

nepochybně judikatura jak českých soudů, tak i Soudního dvora EU, resp. Soudního 

dvora a Tribunálu. Ve vztahu k české judikatuře je vhodné zmínit, že v této práci 

vycházím i z rozhodnutí vycházejících z již neúčinné právní úpravy podle zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku. Tato judikatura je i přes rekodifikaci občanského 

práva hmotného s účinností k 1. 1. 2014 stále použitelná a pojetí příčinné souvislosti 

v ní obsažené je i v době sepsání této práce stále relevantní.  

Tato diplomová práce bude z větší části založena na metodě deskriptivně-

analytické, zejména pokud se jedná o popis platné právní úpravy. Dále budu užívat 

metodu syntetickou a ve vztahu k porovnání „evropské“ a české právní úpravy metodu 

komparativní. 
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1. Příčinná souvislost 

Příčinnou souvislost neboli kauzalitu lze v obecném pojetí definovat jako 

souvislost mezi příčinou a následkem. Ačkoli je pojem kauzalita a jeho výklad pro tuto 

práci stěžejní zejména z pohledu právní vědy, je třeba se úvodem seznámit jak s jeho 

všeobecným významem a způsobem jeho chápání, tak i s jeho výkladem z pohledu 

ostatních věd, který nám může posléze pomoci lépe porozumět smyslu a zejména 

možnostem využití tohoto institutu právě v rámci vědy právní.  

1.1. Příčinná souvislost v obecném pojetí 

Pojem příčinné souvislosti vychází z latinského slova „causa“, tedy příčina. Podle 

Pexidra se pojmem kauzalita rozumí „funkční systém založený na vztazích mezi příčinami 

a následky“.6 Bakešová zase definuje zákon kauzality tak, že „stanoví, že každé dění má 

nutně alespoň jednu příčinu a je příčinou dalšího dění, přičemž stejné příčiny plodí stejné 

následky“.7 Kauzalitu tedy nelze chápat jako samotný jev či určitou objektivní část reality, 

ale pouze jako souvislost mezi dvěma jevy, která však sama o sobě jevem není. Jedná se 

spíše o jakési spojení mezi příčinou a následkem, přičemž příčinnou souvislost lze 

v tomto smyslu definovat jako důvod, proč k následku došlo. V absolutním smyslu slova 

se de facto jedná o pouhý myšlenkový pochod.  

Cíle zkoumání příčinné souvislosti v návaznosti na určitý následek lze rozdělit do 

dvou základních kategorií. Zaprvé můžeme dojít ke zjištění příčiny (případně potvrzení 

již tvrzené příčiny) tohoto následku, zadruhé můžeme dospět k vyloučení možnosti, že 

by určitý jev mohl být příčinou daného následku. V souvislosti s okamžikem zkoumání 

příčinné souvislosti je třeba poznamenat, že příčinnou souvislost lze zkoumat jak ve 

vztahu k jevům, jež nastaly, tak i k těm, které právě probíhají či které teprve v budoucnu 

nastanou.  

 Zkoumání tohoto pojmu lze navázat již na historické počátky samotné lidské 

existence, kdy sloužil, ač tak nepojmenován, jako nástroj k identifikaci toho, z jaké 

příčiny nastal určitý následek. Ze samotné podstaty jsme (až na výjimky) vedeni potřebou 

tzv. kauzálního myšlení, která se projevuje jakýmsi nutkáním zkoumat, resp. jsme vedeni 

snahou zjistit (i) proč se něco stalo, (ii) proč se to stalo právě takovým způsobem a (iii) 

                                                 
6 PEXIDR, Karel; DEMJANČUK, Nikolaj. Kauzalita. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009. s. 7. 
7 BAKEŠOVÁ, Alena. Filosofický slovník. 1. vydání. Praha : Eurmedia Group, k.s., 2009. s. 175. 
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za jakých podmínek by se to mohlo stát znovu. 8 Tato instinktivní potřeba historicky 

pramení z toho, že člověk je veden motivací vyhnout se situacím, u kterých je nežádoucí, 

aby se opakovaly. Z tohoto důvodu je pro něj již automatické snažit se tyto nebezpečné 

situace předvídat, příp. se i pokusit zpětně dobrat k tomu, proč k těmto situacím došlo. 

Tyto myšlenkové pochody, které nelze nazvat ničím jiným než zkoumáním příčinné 

souvislosti, se staly již neoddělitelnou složkou lidského myšlení. 

 První pokusy o výklad pojmu kauzalita se objevily v rámci filosofické vědy, 

přičemž první ucelenější rozpracování této problematiky učinil Aristoteles. Ten také 

poprvé zohlednil dva základní faktory spojované s fenoménem kauzality, a to aspekt 

přírodní (hmotný) a aspekt nehmotný, spojovaný zejména s lidskou činností. 

V souvislosti s jednotlivými vědními obory Aristoteles vyzdvihuje důležitost zkoumání 

příčinné souvislosti, kdy uvádí, že „jedině ta věda, která nalézá příčiny, poučuje“. 9 Na 

Aristotelovo učení poté navázal ve rámci tomismu Tomáš Akvinský.10   

S Aristotelovým učením naopak vyjádřil svůj nesouhlas (nejenom) britský filosof 

Francis Bacon, který však ve své práci navazuje na jeho myšlenku hmotného a 

nehmotného aspektu. Podle Baconova pragmatického chápání je třeba rozlišit přírodní 

zákony a příčinné souvislosti, na které může (avšak nemusí) mít vliv lidská činnost.  

Problematikou kauzality se dále zabývali např. Baruch Spinoza, René Descartes či 

Gottfried Leibniz, jejichž teorie již Aristotelovu klasifikaci nezohledňují. 11 

 Další významný posun v teorii přináší v 18. století myšlení Immanuela Kanta a 

Davida Huma, kteří se kauzalitě věnovali spíše z pohledu kritického. Mezi největší přínos 

Humovy teorie patří bezesporu myšlenka, že při „přijímání, chápání a formování 

kauzálních vztahů“ 12 je třeba na tyto pohlížet subjektivně, z pohledu lidského vědomí. 

Kauzalitu spojuje s opakováním týchž jevů, resp. vypozorovanými souvislostmi mezi 

dvěma jevy. Poznání kauzálních vztahů podle něj vycházejí ze samotné lidské zkušenosti, 

kdy se jedná o závěr učiněný naší myslí v návaznosti na vnímání procesu stále se 

opakujících  příčin a následků a vzájemné podobnosti mezi nimi.13 Na Humovy myšlenky 

                                                 
8 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínsko-právní 

spory. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016. s. 8. 
9 PEXIDR, K.; DEMJANČUK, N. 2009 op. cit., s. 15. 
10 Tamtéž, s. 17. 
11 Tamtéž, s. 19. 
12 Tamtéž, s. 15. 
13 DOLEŽAL, Adam. Filosofické a právně-filosofické aspekty kauzality jako východiska pro hledání 

nových řešení v medicínsko-právních sporech? Část druhá. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 

2013, roč. 3, č. 2, s. 1–12. s. 3. Dostupný také z WWW: 

   http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/48/54. 

http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/48/54
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kriticky navazuje i Immanuel Kant, podle kterého je kauzální vztah pokládán za druh 

obecného vztahu odvislosti, přičemž „všechny změny se dějí podle zákona spojení příčiny 

s účinkem.“14 

 V částečně protikladném vztahu vůči pojetí kauzality v rámci filosofie se nachází 

výklad tohoto pojmu z pohledu přírodních věd, podle kterých je kauzalita nástrojem ke 

zjištění souvislosti mezi příčinou a následkem, a to na základě pevně daných a neměnných 

přírodních zákonů.15 Příčinnou souvislost lze v návaznosti na výše uvedené také pojmově 

definovat z pohledu fyzikální vědy jakožto jedné z nejvýznamnějších přírodních věd. Pro 

tuto oblast má kauzalita stěžejní význam, jelikož pomocí ní lze určit „souvislosti, vazby, 

funkce a zákonitosti“16 mezi jednotlivými fyzikálními jevy.  

1.2. Příčinná souvislost v kontextu právní vědy s příklonem k české úpravě 

 V kontextu právní vědy lze kauzalitu nejpřiléhavěji definovat jako jeden 

z obecných předpokladů vzniku právní odpovědnosti. Právní odpovědnost je pak 

„zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní 

povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy.“17 Z této definice jasně 

vyplývá, že právní odpovědnost jakožto důsledek porušení primární povinnosti, ať už je 

tato stanovena zákonem či smlouvou, nemůže vzniknout sama bez dalšího. Ke vzniku 

právní odpovědnosti je vždy třeba, aby došlo k jednání škůdce, čímž by došlo k porušení 

této povinnosti. K tomuto je třeba podotknout, že k porušení právní odpovědnosti může 

dojít jak jednáním komisivním, tak i omisivním.  

 Ve vztahu k okamžiku vzniku právní odpovědnosti lze vycházet ze dvou koncepcí. 

Podle prvé vzniká právní odpovědnost současně s primární právní povinností, přičemž 

v okamžiku porušení této povinnosti (a za současného splnění dalších podmínek) dochází 

k pouhé „aktivaci“ právní odpovědnosti. 18 Podle druhé koncepce naopak právní 

odpovědnost vzniká až v okamžiku porušení povinnosti.19 Významným zastáncem první 

koncepce byl Viktor Knapp, podle kterého není výše uvedená definice právní 

                                                 
14 PEXIDR, K.; DEMJANČUK, N. 2009 op. cit., s. 29. 
15 Tamtéž, s. 38. 
16 Tamtéž, s. 126. 
17 GERLOCH, A. 2017 op. cit., s. 173. 
18 PRAŽÁK, Pavel. Má institut právní odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jasnou 

koncepci? Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 2012, roč. 20, č. 3, s. 101–105. Dostupné 

také z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7gnpxgxzrgayq&groupIndex=9&rowIndex=0. 
19 Srov. GERLOCH, A. 2017 op. cit., s. 173. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7gnpxgxzrgayq&groupIndex=9&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7gnpxgxzrgayq&groupIndex=9&rowIndex=0
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odpovědnosti dostatečná. Knapp existenci právní odpovědnosti přirovnává k hrozbě 

sankce, přičemž tato hrozba vzniká zároveň s právní povinností a v případě jejího 

porušení dochází k uplatnění této hrozby. 20 

 V souvislosti s výše uvedeným lze polemizovat, zda můžeme existenci právní 

odpovědnosti přirovnat k sankci za porušení právní povinnosti. Podle mnohých nelze tyto 

pojmy směšovat, protože pojem sankce je ve vztahu k problematice právní odpovědnosti 

širší, jelikož v sobě mimo právní odpovědnosti zahrnuje i jiné následky porušení právní 

povinnosti. Lze tedy uzavřít, že pojem právní odpovědnosti je pouze jednou z možných 

sankcí, která se nabízí ve vztahu k porušení právní odpovědnosti.  

1.2.1.  Příčinná souvislost jako obecný předpoklad vzniku právní odpovědnosti 

 Ze současné úpravy v občanském zákoníku, která je z velké části inspirována 

úpravou obsaženou v rakouském občanském zákoníku, lze vyvodit existenci čtyř 

předpokladů, které musí být splněny tak, aby mohlo dojít ke vzniku (resp. aktivaci) právní 

odpovědnosti, a tedy i k povinnosti nahradit újmu. Jedná se o protiprávní čin, škodu, 

příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním a škodou a o zavinění.21 

1.2.1.1. Protiprávní čin 

 Prvním předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je protiprávní čin, resp. 

jednání a jeho protiprávnost, přičemž jednáním je každé lidské konání nebo opomenutí.22 

V tomto směru je podstatné vymezit základní rozdělení jednání na konání a opomenutí. 

Ke vzniku právní odpovědnosti totiž nemusí docházet pouze na základě aktivního konání 

osoby, ale i na základě opomenutí, tj. absence konání v případě, kdy bylo dle práva 

vyžadováno. Bezouška definuje aktivní konání jako „uvědomělé lidské konání, které je 

ovládáno vůlí (je tedy ovladatelné), a proto je lze člověku přičítat“23. Tuto definici však 

nelze brát doslovně, jelikož za aktivní konání nelze brát např. reflexní pohyby, pohyby 

učiněné ve stavu bezvědomí či vynucené konání (vis absoluta), u kterých není splněna 

podmínka přičitatelnosti, a tudíž je zde odpovědnost za toto konání vyloučena. Vyloučení 

objektivně neovladatelného lidského chování vyplývá ze zásady, že vznik právní 

odpovědnosti by měl být podmíněn takovým lidským chováním, které lze vědomě 

                                                 
20 KNAPP, Viktor. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo. 1956, roč. 1., č. 1, s. 

66–85. 
21 BEZOUŠKA in HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník VI. : Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3012). 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1541. 
22 TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří.  Deliktní právo. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017. s. 82. 
23 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1543. 
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kontrolovat a které vyplývá ze svobodné vůle jedince, tj. jednáním ovladatelným. 24 

Opomenutí lze definovat jako zdržení se určitého jednání, které však lze za opomenutí 

považovat pouze v případě, že v okamžiku tohoto zdržení se byl dotyčný povinen konat. 

Opomenutí lze dále rozdělit na dvě formy, a to na absolutní nekonání a jiné konání. 

V prvním případě je dotyčný zcela nečinný, zatímco v druhém případě sice koná, ne však 

to, co má. I jiné konání, tj. chování, které neodpovídá právní povinnosti dotyčného, je 

třeba posuzovat jako opomenutí. Jednání spočívající v opomenutí přestavuje významný 

prvek posuzování právní odpovědnosti zejména v oblasti poskytování zdravotních 

služeb, kde často spočívá pochybení zdravotnického pracovníka či poskytovatele 

zdravotních služeb právě v opomenutí. Dále lze jednání klasifikovat na vědomé (účelové) 

a nevědomé (bezúčelové). Tato klasifikace však není z právního hlediska relevantní.25 

 Ve vztahu k jednání je třeba pro účely posuzování existence právní odpovědnosti 

zjistit, zda je splněna podmínka protiprávnosti. Podle Bezoušky je protiprávní takové 

jednání, které se příčí zákonnému zákazu či příkazu, který byl stanoven na ochranu 

daného právního statku.26 Při definování pojmu se proto  nabízí propojení se zásadou 

legální licence zakotvené přímo v ústavním pořádku27, podle které je dovoleno vše, co 

není zakázáno, přičemž lze logickým výkladem dovodit, že veškeré jednání, které je 

zakázáno, je protiprávní. Protiprávnost určitého jednání je třeba chápat v absolutním 

smyslu slova, tj. ve vztahu k právnímu řádu jako celku. Ve vztahu k pojmu zákonného 

příkazu či zákazu poukazuje Bezouška s ohledem na čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod28 na skutečnost, že existence protiprávnosti jednání není podmíněna pouze 

porušením povinnosti stanovené zákonem, ale je třeba posuzovat jednání i ve vztahu 

k podzákonným předpisům.29  

 Nad rámec výše uvedeného je třeba zmínit, že k nastolení protiprávního stavu může 

dojít i bez přičinění lidského jednání. Jedná se o případy samovolných projevů člověka 

(reflexní pohyby, pohyby ve stavu bezvědomí, nucené konání apod.), škodní (zákonem 

kvalifikované) události či náhody. 

 Při zkoumání podmínky protiprávnosti, resp. protiprávního jednání je třeba ještě 

zkoumat, zda v daném případě nebyla zároveň dána jedna z okolností vylučujících 

                                                 
24 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 83. 
25 Tamtéž, s. 84–85. 
26 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1543. 
27 Srov. Čl. 2 odst. 4 Ústavy; čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
28 Čl. 1 odst. 4 Listiny základních práv a svobod: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 

a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ 
29 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1543. 
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protiprávnost. Jedná se o okolnosti, které zkoumané jednání „schvalují“. Sem zařazujeme 

plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva a povinnost strpět jejich výkon, 

svolení poškozeného, svépomoc, nutnou obrana či krajní nouzi. Občanský zákoník 

neobsahuje výslovný výčet těchto okolností, jejich existenci je třeba dovozovat 

z jednotlivých ustanovení zákona. 30 

1.2.1.2. Újma 

 Dalším předpokladem vzniku právní odpovědnosti je vznik újmy. V rámci české 

právní úpravy je třeba nejprve vycházet z pojmu újma (nikoli škoda), který v sobě 

zahrnuje jak újmu majetkovou (škodu), tak újmu nemajetkovou. V souvislosti s tímto 

pojmoslovím poukazuje Hrádek na skutečnost, že takové pojetí klasifikace újmy je ve 

srovnání s úpravou v jiných evropských zemích velmi netradiční. Klasičtějším pojetím, 

které zastává např. Německo či Velká Británie, je pouhé rozdělení na škodu majetkovou 

a nemajetkovou.31 Kritériem pro rozlišení na škody a nemajetkové újmy je charakter 

statku, do kterého bylo zasaženo. Zatímco vznik škody je důsledkem zásahu do 

vlastnického práva a do dalších práv majetkových, vznik nemajetkové újmy je podmíněn 

zásahem do práv absolutních, tj. zásah do práva na život, zdraví, integritu apod.32 

Nejvyšší soud pro toto rozlišení využívá kritérium vyjádřitelnosti výše škody 

všeobecným ekvivalentem, tj. v penězích.33 Škodu lze dále v návaznosti na znění § 2952 

občanského zákoníku rozdělit na skutečnou škodu a ušlý zisk. 34 

 Při definování pojmu škoda je třeba vycházet ze Stanoviska občanskoprávního 

kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z roku 1970, podle kterého je škodou „újma, která 

nastala (se projevuje) v majetkové 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).“35 Škodu 

je tedy možné definovat jako měřitelnou újmu, jejíž výši je možné vyjádřit v penězích, 

přičemž k jejímu vzniku došlo na základě zásahu do majetkových práv člověka. 

 K pojmu nemajetkové újmy (resp. nemajetkové škody v obecném smyslu slova) 

uvádí Hrádek následující: „Nemajetkové škody představují újmy týkající se člověka, avšak 

                                                 
30 HRÁDEK in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanský zákoník, Komentář : Svazek VI (relativní 

majetková práva 2. část) (§ 2521–3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014. s. 929–930. 
31 Tamtéž, s. 863. 
32 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 91. 
33 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70. 
34 § 2984 odst. 1 občanského zákoníku: „Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk) 

(…).“  
35 Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70. 
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nikoliv prostřednictvím jeho majetku.“36 Jedná se o tedy o takový zásah do práv člověka, 

v jehož důsledku nedochází ani ke snížení majetkových statků člověka, tak ani ke snížení 

jeho zisku z těchto statku plynoucího.  

1.2.1.3. Příčinná souvislost 

 Předposledním předpokladem vzniku odpovědnosti za způsobenou újmu je příčinná 

souvislost. Pojem příčinné souvislosti se v české úpravě občanského práva vůbec 

nevyskytuje, jeho existence je vyvozována ze znění § 2910 odst. 1 občanského zákoníku. 

37 Dané ustanovení obsahuje implicitně všechny podmínky vzniku povinnosti nahradit 

újmu, když stanoví, že „škůdce, který svým vlastním zaviněním (zavinění) poruší 

povinnost stanovenou zákonem (protiprávní čin) a zasáhne tak do absolutního práva 

poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil (újma a příčinná souvislost).“38 Je-

li tedy splněna podmínka protiprávního činu jednajícího a způsobené újmy, je třeba 

zkoumat, zda tento protiprávní čin skutečně vedl ke vzniku této újmy, tj. zda je mezi 

těmito dvěma prvky dána příčinná souvislost. Příčinná souvislost slouží nejen ke zjištění 

příčiny, která ke vzniku újmy vedla, pomocí ní lze dále i identifikovat osobu škůdce, tedy 

původce daného protiprávního činu.39 Argumentací a contrario lze také dojít k závěru, že 

příčinná souvislost slouží k vyloučení příčin, které ke vzniku dané újmy nevedly, i 

k vyloučení osoby jednající jakožto potenciálního škůdce. Příčinnou souvislost v tomto 

smyslu označujeme jako skutkovou či faktickou – jedná se o kauzalitu v obecném pojetí 

tak, jak jsme ji definovali v úvodu této kapitoly.  

 Od příčinné souvislosti skutkové odlišujeme příčinnou souvislost v právním pojetí, 

někdy nazývanou právní příčinná souvislost či přičitatelnost. Ve skutečnosti se nejedná o 

příčinnou souvislost v pravém smyslu slova. Příčinná souvislost v právním pojetí naopak 

slouží k identifikaci těch okolností, které by mohly vést k omezení přičitatelnosti 

následku na základě již zjištěné faktické kauzality.40 K jejímu zkoumání tedy dochází až 

po úplném zjištění skutkové příčinné souvislosti. Jedná se o nástroj korekce závěrů stran 

skutkové příčinné souvislosti, jenž je založený na principu redukce potenciálních příčin 

pouze na ty, které jsou pro posouzení daného případu relevantní z právního hlediska. Pro 

korekci přičitatelnosti určitého následku můžeme v jednotlivých právních řádech nalézt 

                                                 
36 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 96. 
37 § 2910 odst. 1 občanského zákoníku: „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou 

zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.“ 
38 § 2910 odst. 1 občanského zákoníku. 
39 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1550. 
40 Tamtéž, s. 1557. 
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hned několik přístupů. Obecně lze však mezi jednotlivé faktory omezující přičitatelnost 

zařadit zejména předvídatelnost, doktrínu adekvátnosti, význam chráněných zájmů, 

ochranný účel normy a v neposlední řadě ingerenci třetího.41 

1.2.1.4. Zavinění 

 Zavinění je posledním předpokladem pro vznik povinnosti nahradit újmu. Nejvyšší 

soud definoval pojem zavinění ve své rozhodovací praxi následovně: „Zavinění lze 

charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému jednání, které je protiprávní, 

a ke škodě jako následku takového jednání.“42 Zavinění je tedy třeba posuzovat jako 

subjektivní podmínku, která je odvislá od psychického stavu jednajícího, a to nejen vůči 

samotnému jednání, ale i vůči jeho potenciálním následkům. Zavinění lze dále dle jeho 

složek (složka volná a složka vědění či rozumová) rozdělit do dvou forem, a to zavinění 

nedbalostní a úmyslné. Rozhodujícím kritériem pro tuto klasifikaci je volní složka.43  

U zavinění nedbalostního zcela absentuje prvek vůle. Nedbalost lze dále dělit na 

vědomou a nevědomou. U nedbalosti vědomé jednající věděl, co může svým jednáním 

způsobit, zatímco u nedbalosti nevědomé nebyl s možnými následky obeznámen, ačkoli 

mohl a měl být. Úmyslné zavinění lze pak rozdělit na úmysl přímý a úmysl nepřímý na 

základě volního kritéria. Základní vodítko pro tuto klasifikaci opět poskytl Nejvyšší soud: 

„Zavinění ve formě úmyslu (úmyslné zavinění) je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že 

škodu může způsobit, a chtěl škodu způsobit (úmysl přímý), nebo tehdy, když jednající 

věděl, že škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, byl s tímto srozuměn (úmysl 

nepřímý).“44 

 Co se týká prokazování zavinění, vycházíme z ustanovení § 2911 občanského 

zákoníku, podle kterého se zavinění presumuje, a to konkrétně ve formě nedbalosti. 45 Je 

pak na jednajícím, resp. škůdci, aby prokázal, že zavinění v daném případě nebylo dáno. 

Naopak, je na straně poškozeného, aby prokázal, že bylo dáno zavinění v těžší formě. Do 

této problematiky však vstupuje i § 2895 občanského zákoníku deklarující výjimku 

z pravidla povinnosti náhrady škody za nutnosti splnění podmínky zavinění. Dané 

ustanovení stanovuje odchylku ze „základního“ režimu potřeby subjektivní odpovědnosti 

                                                 
41 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 143–145. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003. 
43 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1557. 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003. 
45 § 2911 občanského zákoníku: „Způsobí-li škůdce škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že 

škodu zavinil z nedbalosti.“ 
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za škodu, kdy stanoví, že za podmínek stanovených zákonem je škůdce povinen hradit 

škodu, aniž by musela být splněna podmínka zavinění. Jedná se o tzv. objektivní 

odpovědnost, kdy poškozený není povinen prokazovat zavinění a škůdce je (za splnění 

dalších zákonných podmínek) za škodu odpovědný bez dalšího. K tomuto je však třeba 

upozornit na terminologii zákonodárce, kdy stanoví, že škůdce je povinen nahradit pouze 

škodu (tj. majetkovou újmu), nikoli újmu jako takovou.46 

 Ve vztahu k ostatním podmínkám vzniku odpovědnosti za újmu se existence 

zavinění zkoumá jako poslední. Nejprve zkoumáme existenci škody a protiprávního činu, 

dále příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky a dále, pokud zákon nestanoví jinak, 

zkoumáme, zda bylo u jednajícího dáno zavinění v požadované formě.  

 

 

 

                                                 
46 § 2895 občanského zákoníku: „Škůdce je povinen nahradit škodu bez ohledu na své zavinění v případech 

stanovených zvlášť zákonem.“ 
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2. Právní úprava příčinné souvislosti v České republice 

 Právní úpravu příčinné souvislosti je již částečně rozpracována v úvodní kapitole 

pojednávající o tomto pojmu. Obsahem této kapitoly pak bude důkladná analýza pojetí 

příčinné souvislosti v praxi. Vzhledem k relativně stručné právní úpravě je třeba při této 

analýze vycházet především z rozhodovací praxe Nejvyšší soudu či posléze i Ústavního 

soudu. V rámci posuzování pojmu kauzality z pohledu judikatury má stěžejní význam i 

judikatura vztahující se k občanskému zákoníku z roku 196447, jež je z velké části 

použitelná i po účinnosti nové právní úpravy. 

2.1. Faktická příčinná souvislost a její prokazování 

 V rámci této podkapitoly se budu věnovat tématu samotného prokazování faktické 

příčinné souvislosti, kterou jsem již definovala v rámci předcházejícího výkladu, jakožto 

i jeho jednotlivým metodám.  Závěrem se budu věnovat podrobnému rozboru judikatury 

českých soudů ve vztahu k této problematice. 

2.1.1. Teorie podmínky 

 Jak uvádí Bezouška v komentáři k občanskému zákoníku, v rámci rozhodovací 

praxe českých soudů je zpravidla nejpoužívanějším způsobem užití teorie podmínky, také 

jinak conditio sine qua non.48 Knappová definuje teorii podmínky následujícím 

způsobem: „Podle této teorie existuje příčinná souvislost mezi protiprávním úkonem, 

resp. škodní událostí, a škodou jen tehdy, jestliže by bez nich škoda nenastala (conditio 

sine qua non)“49. Ve vztahu k této teorii je pro určení příčinné souvislosti mezi příčinou 

a následkem stěžejní pouze podmínka nutná, tj. ta podmínka (resp. ty podmínky), bez 

kterých by daný následek vůbec nenastal. Aplikace teorie podmínky je tedy a contrario 

nedostatečná v případě, kdy byl následek způsoben více příčinami (tzv. multikauzální 

škody), přičemž ani jedna z nich k tomuto následku sama o sobě nevedla. Její užití 

v těchto případech je omezeno na pouhé konstatování, jaké všechny příčiny k danému 

následku vedly, aniž by došlo k určení míry účasti původců jednotlivých příčin na 

následku jako celku. Jinými slovy, na základě teorie podmínky lze dojít pouze k závěru, 

které příčiny k určitému následku vedly (ať už samostatně či ve spojení s jinými 

                                                 
47 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
48 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1551. 
49 KNAPPOVÁ, Marta et al. Občanské právo hmotné : 2. Díl třetí: Závazkové právo. 4. aktuální a doplněné 

vydání. Praha : ASPI, 2006. s. 449–450. 
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příčinami), nelze ale zároveň stanovit relevanci míru důležitosti jednotlivých podmínek, 

které jsou staveny sobě na roveň. Kauzální nexus u multikauzálních škod je tedy třeba 

podrobit dalšímu zkoumání.  

 Z podstaty teorie podmínky vyplývá, že její užití je vhodné zejména 

v případech, kdy ke vzniku újmy vedla pouze jediná podmínka či částečně i v případech, 

pokud k tomuto následku vedlo podmínek více, přičemž lze pokládat za jisté, že každá 

jedna tato podmínka by sama o sobě byla s to takovou škodu způsobit. Podmínky 

existence kauzálního nexu lze shrnout následujícím způsobem: „Ve smyslu teorie 

podmínky je zkoumaný předpoklad příčinou následku pouze tehdy, nenastal-li by bez něj 

následek vůbec, anebo by bez něj nenastal takovým způsobem, jakým konkrétně nastal 

právě v důsledku předpokladu, jehož kauzální význam posuzujeme.“50 Aplikaci této 

zásady je však třeba korigovat ve vztahu k rozlišení jednání potenciálního škůdce na 

konání a opomenutí, tj. jednání omisivní i komisivní. Při posuzování komisivního jednání 

lze výše uvedené aplikovat bez dalšího, v případě jednání omisivního nelze danou situaci 

posuzovat za předpokladu, že by dané nekonání nenastalo, jelikož by de facto docházelo 

k posuzování totožné situace. Je třeba aplikovat metodu substituce, kdy předmětné 

opomenutí nahradíme právně souladným smyšleným dějem.51 Ke složitosti prokázání 

příčinné souvislosti mezi újmou a jednáním spočívajícím v opomenutí se vyjádřil i první 

senát Ústavního soudu, kdy podotýká, že prokázání toho, že právě ono jedno konkrétní 

opomenutí vedlo k škodlivému následku, je „v podstatě nemožné“, přičemž v těchto 

případech dochází ke značnému oslabení postavení poškozeného.52  

Na nutnost aplikace poukazuje ve své rozhodovací praxi i Nejvyšší soud ČR, podle 

kterého „při řešení otázky příčinné souvislosti mezi jednáním a opomenutím zaměstnance 

a vznikem škody nejde o otázku právní, nýbrž o otázku skutkovou, jež nemůže být řešena 

obecně, ale pouze v konkrétních souvislostech.“53 V návaznosti na výše uvedené je třeba 

konstatovat, že využití teorie podmínky má limity, které je třeba korigovat aplikací 

pomocných teorií tak, abychom se dobrali k (z hlediska práva) co nejpřiléhavějšímu 

zjištění.  

 

 

                                                 
50 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1552. 
51 Tamtéž, s. 1552. 
52 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
53 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
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2.1.2. Míra jistoty  

 S problematikou faktické kauzality se neodmyslitelně pojí i požadovaná míra jejího 

prokazování. Zákonodárce v ustanovení § 2910 občanského zákoníku nezanechal žádné 

vodítko, podle kterého bychom mohli při určení této míry jistoty postupovat. Z tohoto 

důvodu je onu míru jistoty nutné nejprve dovozovat z ustanovení občanského práva 

procesního, konkrétně z ustanovení § 132 občanského soudního řádu, podle kterého soud 

hodnotí důkazy „podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich 

vzájemné souvislosti (…).“54 Dále lze vycházet z ustanovení § 153 odst. 1 občanského 

soudního řádu, podle kterého „soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu 

věci“.55  

 Různorodé přístupy můžeme najít v komentářové literatuře k občanskému 

zákoníku. Ohledně míry jistoty při prokazování je kupříkladu podle Hrnčiříka třeba 

vyžadovat vysokou pravděpodobnost rozhodných skutečností. Hrnčiřík však zároveň 

poukazuje na to, že v tomto ohledu lze zaznamenat jistý posun od dříve vyžadovaného 

„zcela jednoznačného skutkového závěru.“56 Zejména v poslední době se velmi výrazně 

projevuje trend, kdy jednotliví autoři prosazují liberálnější přístup k potřebné míře jistoty 

a přiklánějí se k názoru, že především ve specifických situacích, kdy se poškozený 

nachází ve výrazně slabší pozici,  by měl soud být při posuzování příčinné souvislosti 

mírnější a spokojit se i s vysokou mírou pravděpodobnosti. Kupříkladu Holčapek je toho 

názoru, že soud by při posuzování požadované míry jistoty měl brát v potaz také to, jaký 

důkaz může strana zatížená důkazním břemenem ohledně existence příčinné souvislosti 

objektivně předložit.57 I Tichý je toho názoru, že „dosavadní pojetí příčinné souvislosti 

klade mimořádně vysoké nároky na dokazování“, a že je „třeba překonat teorii 

stoprocentní jistoty míry důkazů jako iluzorní a nesplnitelný požadavek.“58 Dle jeho 

názoru by se přiměřená míra požadované pravděpodobnosti měla pohybovat mezi 60 až 

80 %, přičemž by zároveň bylo třeba upravit znění § 132 občanského soudního řádu stran 

pravděpodobnosti.59 

                                                 
54 § 132 občanského soudního řádu: „Důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a 

všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, 

včetně toho, co uvedli účastníci.“ 
55 § 153 odst. 1 občanského soudního řádu: „Soud rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci.“ 
56 HRNČIŘÍK in SVOBODA, Karel et al. Občanský soudní řád : Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 

2017. s. 637. 
57 HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínsko-právních sporech. Praha : Wolters Kluwer, 2011. s. 136. 
58 TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří et al. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. Praha : 

Centrum právní komparastiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. s. 67.   
59 Tamtéž, s. 67–68. 
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 Z výše uvedeného lze dovodit jisté hranice, kterými by se soud při posuzování 

prokazování příčinné souvislosti měl řídit, tyto hranice však bylo třeba s ohledem na 

relativně skoupou právní úpravu dotvořit judikaturou Nejvyššího soudu a posléze i soudu 

Ústavního. Podrobný rozbor této problematiky je obsahem bodu 2.1.5. této kapitoly.  

2.1.3. Doktrína ztráty šance 

 Doktrína ztráty šance nebo také ztráty naděje (loss of chance nebo také loss of 

expectation) je modelem odpovědnosti založeném na procentuální pravděpodobnosti, 

jedná se tedy o odpovědnost proporcionální. Podstatou této doktríny je de facto možnost 

poškozeného dosáhnout náhrady, a to ne přímo za způsobenou újmu, ale za ztrátu šance 

na dosažení lepšího výsledku (tj. menší újmy). Holčapek vyzdvihuje možnost jejího užití 

v případech, kdy je posuzované protiprávní jednání pouze jedním z faktorů, které vedly 

ke vzniku újmy, přičemž zbylé faktory jsou tvořeny událostmi nezávislými na lidském 

jednání. Všechny tyto faktory byly způsobilé újmu způsobit, přičemž nejsme schopni 

s určitostí říci, jaký z nich ji způsobil. Jsme schopni pouze odhadu procentuální 

pravděpodobnosti toho, že posuzované protiprávní jednání bylo právě tím faktorem, který 

ke vzniku újmy vedl.60 

 Při aplikaci doktríny ztráty šance nedochází k posuzování příčinné souvislosti mezi 

protiprávním jednáním a vznikem újmy. Újmu v klasickém pojetí lze pojmenovat jako 

újmu konečnou, přičemž doktrína ztráty šance vychází z pojetí, kdy je jakousi prvotní 

újmou ona ztráta šance. Škůdce je poté povinen nahradit pouze tuto prvotní újmu v takové 

míře, v jaké ji způsobil svým jednáním. V pravém smyslu slova nedochází na základě 

aplikace doktríny ztráty šance k prokázání příčinné souvislosti, ale spíše k rozšíření 

právní odpovědnosti škůdce i na jednání, které se s problematikou příčinné souvislosti 

pojí pouze nepřímo. Je tedy třeba zdůraznit, že doktrína ztráty šance je z hlediska kritérií 

pro vznik právní odpovědnosti příznivější pro poškozeného.61 

 Podrobnější výklad k doktríně teorie šance, jakož i možnosti její aplikace v praxi a 

judikatura k této doktríně se vztahující jsou obsahem části 2.3. této kapitoly. 

2.1.4.  Příčinná souvislost při současném působení více podmínek 

 Jak je již výše uvedeno, aplikace teorie podmínky ve vztahu k prokazování faktické 

kauzality je omezena jistými limity, a to u případů, kdy byla škoda způsobena současným 

                                                 
60 HOLČAPEK, T. 2011 op. cit., s. 167. 
61 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1551. 
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působením více podmínek, tedy u multikauzálních škod. V těchto případech nelze na 

základě aplikace teorie podmínky o žádné ze současně působících podmínek určit, že 

právě bez ní by nedošlo ke vzniku újmy. I u těchto případů je však potřeba vyvodit 

odpovědnost, resp. identifikovat škůdce. Jak ostatně uvádí Bezouška, „je nepřípustné, aby 

bylo zřejmé, že újma nevznikla ve sféře poškozeného a že jistě byla způsobena nejméně 

jednou z působících podmínek, a přitom újmu měl nést poškozený.“62 Společným 

jmenovatelem pro tyto případy je skutečnost, že zákonodárce prostřednictvím 

občanského zákoníku (resp. jeho předchůdce) neposkytl takřka žádná explicitní vodítka 

pro posuzování příčinné souvislosti.  

 Jako první lze do multikauzálních škod zařadit situaci – tzv. konkurující kauzalitu 

– kdy dochází k současnému působení více podmínek, přičemž každá z nich by sama o 

sobě vedla ke vzniku dané újmy, která by v obou případech vznikla stejným okamžikem.  

Dalším případem je kauzalita kumulativní, u které opět figuruje více současně působících 

podmínek, přičemž žádná z nich by sama o sobě ke vzniku újmy nevedla, společným 

působením ji však způsobí. Posledním nejčastěji jmenovaným případem je tzv. kauzalita 

alternativní, v rámci které lze dále rozlišovat kauzalitu alternativní pravou a nepravou. U 

pravé alternativní kauzality dochází k působení dvou (či více) nezávisle na sobě 

působících podmínek, přičemž obě (všechny) tyto podmínky jsou příčinou újmy. U 

nepravé je situace stejná, avšak s tím rozdílem,  že obě (všechny) podmínky mohly vést 

ke vzniku újmy, přičemž pouze jedna ke vzniku doopravdy vedla s tím, že nejsme schopni 

určit, o kterou z nich se jedná.63 

 V případě kumulativní příčiny je odpovědnost škůdců dovozována z § 2915 odst. 1 

občanského zákoníku, který upravuje případy náhrady škody způsobené dvěma (či více) 

osobami. Podle daného ustanovení „je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí 

škodu společně a nerozdílně (…).“ O toto ustanovení se také opírá odpovědnost škůdců 

v případech alternativní kauzality, u které nelze s dostatečnou pravděpodobností zjistit, 

která z podmínek škodu způsobila. Dále se uplatní i u kauzality konkurující. I v těchto 

případech budou škůdci odpovídat solidárně.64 Ustanovení § 2915 občanského zákoníku 

lze vnímat jako jakýsi korektiv, prostřednictvím kterého zákonodárce dává poškozenému 

možnost domoci se práva na náhradu škody v případech multikauzálních škod, u kterých 

                                                 
62 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1553. 
63 Tamtéž, s. 1554. 
64 HRÁDEK in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. et al. 2014 op. cit., s. 934–935. 
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by prostá aplikace teorie podmínky vedla k závěru, že nelze s dostatečnou 

pravděpodobností určit osobu škůdce a poškozený si tedy ponese újmu sám. 

2.1.5.  Prokazování faktické příčinné souvislosti v judikatuře českých soudů 

 V této podkapitole se budu věnovat míře jistoty požadované českými obecnými 

soudy ve vztahu k prokazování příčinné souvislosti. S ohledem na rozsáhlost dané 

problematiky jsem se při zpracování zaměřila na prokazování příčinné souvislosti vyjma 

multikauzálních škod. Pro úplnost uvádím, že judikatura spojená s doktrínou ztráty šance 

bude detailně rozpracována dále v této kapitole. 

 Za základ lze považovat usnesení Ústavního soudu, podle kterého mohou české 

soudy v návaznosti na relativní neurčitost platné právní úpravy poupravit svůj postoj 

k potřebné míře prokazované příčinné souvislost.65 Zároveň Ústavní soud nabádá soudy 

k tomu, aby přijaly „adekvátnější a realističtější výklad způsobení škody, který by 

vyrovnával slabší postavení poškozených.“66 Tímto reagoval na předcházející rigidní 

rozhodovací praxi, která možnost vzniku odpovědnosti za škodu na základě „pouhé“ 

pravděpodobnosti v zásadě nepřipouští.67 Ve vztahu k prokazování příčinné souvislosti, 

přičemž tato povinnost leží na straně poškozeného, je třeba reflektovat slabší postavení 

této strany. I před vydáním tohoto rozhodnutí se v praxi obecných soudů objevily výjimky 

přisvědčující větší diskreci soudu ohledně míry prokazování faktické příčinné souvislosti, 

jednalo se však skutečně spíše o výjimky.68 V souvislosti s výkladem obsaženém 

v následujících kapitolách této práce lze vnímat jako stěžejní skutečnost, že dané 

přelomové usnesení se týkalo prokazování příčinné souvislosti v oblasti poskytování 

zdravotních služeb.  

 V návaznosti na toto rozhodnutí Ústavního soudu se v rozhodovací praxi obecných 

soudů objevilo několik rozhodnutí, ve kterých byla připuštěna možnost prokázání 

příčinné souvislosti „pouze“ na základě vysoké míry pravděpodobnosti.69 Ve svém 

usnesení, sp. zn. 25 Cdo 173/2012, Nejvyšší soud vyjádřil souhlas s názorem Krajského 

soudu v Praze a odmítl dovolání proti jím vydanému rozsudku. Zde se jednalo o případ 

novorozence, jehož matka trpěla chronickou hepatitidou typu B, přičemž po porodu bylo 

                                                 
65 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
66 Tamtéž. 
67 Rozsudek Nevyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 25 Cdo 508/2005. 
68 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1062/2002. 
69 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 25 Cdo 173/2012; Usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 216/2009. 



 

19 

 

 

zjištěno, že došlo k nakažení dítěte. Dle vyjádření znalců není možné určit okamžik, kdy 

došlo k přenosu infekce z matky na novorozence. Ze strany nemocnice však došlo 

k postupu non lege artis, jelikož novorozenec nebyl bezprostředně po narození 

naočkován. Podřízený soud ve svém rozhodnutí uvádí, že i přesto, že z medicinského 

hlediska není možné jednoznačně určit existenci příčinné souvislosti (vzhledem k 

nemožnosti určení okamžiku přenosu infekce), lze z dostupných poznatků a zjištěného 

skutkového stavu věci určit, že zde byla dána, jelikož postupem lege artis (tj. 

bezprostředním očkováním) by mohlo být přenosu infekce s největší pravděpodobností 

zabráněno.  

 Dále je třeba zmínit usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 216/2009, kterým 

došlo k odmítnutí dovolání proti rozsudku krajského soudu.70 V daném případě se jednalo 

o situaci, kdy se poškozený domáhal náhrady za ztížení společenského uplatnění, ke 

kterému došlo při jeho porodu. Ze skutkových zjištění vyplývá, že lékař, který ošetřoval 

matku poškozeného při porodu, nebyl u porodu permanentně přítomen. Následně došlo 

k porodním komplikacím, které vyústily v ukončení porodu pomocí porodnických kleští 

dle rozhodnutí lékaře. Krajský soud zde vyvodil odpovědnost i přesto, že na základě 

skutkových zjištění nebyla příčinná souvislost mezi jednáním a újmou jednoznačně 

prokázána. Existence příčinné souvislosti byla opřena o ustanovení § 415 občanského 

zákoníku zakotvujícího prevenční povinnost.71 

 V neposlední řadě autorka odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 

2014, sp. zn. 25 Cdo 1628/2013, kterým dovolací soud vyjádřil svůj souhlas s právním 

posouzením příčinné souvislosti odvolacím soudem (konkrétně Krajským soudem 

v Ostravě). V rozsudku Nejvyšší soudu mimo jiné zaznělo, že „podle znalců sice nelze se 

stoprocentní jistotou potvrdit, že by v případě dřívějšího zahájení léčby došlo k remisi, 

odvolací soud však s odkazem na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 191/08 

dovodil, že znalci uváděná pravděpodobnost 70 % až 80 % je pro závěr o příčinné 

souvislosti mezi nesprávným postupem žalované a úmrtím poškozeného dostačující.“72  

 Převážná část rozhodovací praxe však stále vychází z povinnosti prokázání 

existence příčinné souvislosti na základě jistoty. Jako příklad lze uvést rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 25 Cdo 4758/2008, ve kterém soud uvádí, že pokud nelze 

                                                 
70 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 15. 8. 2008, sp. zn. 15 

Co 46/2008. 
71 § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo 

ke škodám na zdraví, majetku, a přírodě a životním prostředí.“ 
72 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1628/2013. 
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dojít ke spolehlivému zjištění příčinné souvislosti, nemohou být dány předpoklady 

odpovědnosti za škodu.73 Pokud bychom polemizovali o významu slovního spojení 

„spolehlivě zjištěno“, lze dojít k závěru, že je třeba vyžadovat téměř stoprocentní jistotu 

ohledně příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem. Obdobný názor projevil 

Nejvyšší soud i ve svém aktuálním rozhodnutí ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. 25 Cdo 

164/2018, které se opět týkalo prokazování příčinné souvislosti mezi postupem 

poskytovatele zdravotních služeb a smrtí pacienta. Podle soudu musí být příčinná 

souvislost „prokázána s vysokou mírou pravděpodobnosti, musí se jednat o příčinu 

převažující, nestačí tu pouhá naděje na vyléčení či konstatování obvyklé 50% 

pravděpodobnosti vyléčení.“74    

 Toto pojetí není dle názoru autorky této práce trvale udržitelné. Jednou z hlavních 

zásad občanského práva je zásada ochrany slabší strany.75 Nutnost aplikace této zásady 

by se dle autorky měla výrazněji projevit i v soudních sporech vycházejících 

z hmotněprávní úpravy, kdy by měl soud reflektovat, brát v potaz faktické postavení obou 

stran. Zvlášť v některých oblastech (tímto mířím zejména na spory v oblasti poskytování 

zdravotních služeb) se poškozený ocitá v rámci vztahu hmotněprávního ve slabší pozici, 

která je v následném soudním řízení oslabena ještě výrazněji.  

 V souvislosti s tímto názorem považuje autorka za vhodné zmínit problematiku 

obrácení důkazního břemene. Zde odkazuje na vybraná rozhodnutí Ústavního i 

Nejvyššího soudu, podle kterých musí soud v některých specifických situacích k tomuto 

relativně radikálnímu kroku přistoupit.76  Rozhodnutí Ústavního soudu se (opět) týkalo 

problematiky poskytování zdravotních služeb. Konkrétně zde došlo k situaci, kdy nebyl 

žalobce schopen unést důkazní břemeno ohledně prokázání příčinné souvislosti mezi 

protiprávním jednáním nemocnice a vzniklou újmou. Tato nemožnost však byla 

způsobena (taktéž) protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb 

spočívajícím v tom, že nebyla řádně vedena zdravotnická dokumentace. Ústavní soud zde 

vyslovil názor, že v dané situaci je nutné přistoupit k obrácení důkazního břemene ze 

žalobce na žalovanou stranu, přičemž žalobce bude povinen prokázat lege artis postup ze 

strany zdravotnických pracovníků. V opačném případě by došlo k rozporu s další 

                                                 
73 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4758/2008. 
74 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 164/2018. 
75 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. ÚS 1774/14. 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1062/2002; Nález Ústavního soudu ze 

dne 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17. 
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soukromoprávní zásadou, podle které nesmí nikdo těžit ze svého protiprávního jednání.77 

K tomuto je však třeba připomenout, že i po obrácení důkazního břemene bude žalobce 

stále povinen prokázat kauzální nexus mezi protiprávním jednáním (pokud žalovaný 

neprokáže opak) a vzniklou újmou.  

 Výše uvedená rozhodnutí, zejména velice aktuální nález Ústavního soudu, by 

mohla vést k nastolení nového trendu v oblasti medicínsko-právních sporů, kdy bude na 

soudu ležet povinnost v každém jednotlivém případě zvážit nejenom potřebnou míru 

prokazování příčinné souvislosti, ale předtím ještě uvážit to, která ze stran by tuto 

povinnost ve formě důkazního břemene měla nést. Ačkoli obě výše uvedená rozhodnutí 

vychází z procesněprávní zásady obrácení důkazního břemena v případě zmaření důkazu, 

jejíž aplikace se v daném případě jevila jako samozřejmá, je třeba poukázat na skutečnost, 

že stěžovatel „našel zastání“ až u soudu Ústavního.    

2.2. Příčinná souvislost v právním pojetí 

 V této kapitole se budu věnovat nástrojům limitace příčinné souvislosti v právním 

pojetí, která již byla definována v rámci předcházejícího výkladu. 

2.2.1. Teorie adekvátní příčinné souvislosti 

 Teorie adekvátní příčinné souvislosti je jedním z nástrojů, prostřednictvím kterých 

dochází k omezení příčinné souvislosti. Jak uvádí Bezouška, tato teorie „slouží 

k vyloučení těch podmínek, které jsou příliš vzdálené následku (tzv. adekvátnost kauzální 

vazby), a k vyloučení těch následků, které jsou mimořádné, nepředvídatelné.“78 Ke 

zkoumání existence adekvátní příčinné souvislosti dochází v okamžiku, kdy je již bez 

dalšího určena faktická kauzalita a přichází na řadu zkoumání kauzality v právním pojetí. 

Aby byla v daném případě dána odpovědnost jednajícího za škodu, je třeba, aby jeho 

jednání vedlo (popř. přispělo) ke vzniku újmy, a to „podle obvyklého průběhu věcí a 

životních zkušeností.“79  

 Základ této teorie je dán kritériem předvídatelnosti následku, tj. zda mohl 

potenciální škůdce daný následek předvídat. Tuto předvídatelnost však nelze vnímat ve 

vztahu k subjektivním možnostem vnímání jednajícího, ale ve vztahu k objektivním 

měřítkům, tedy ve srovnání s obdobnými situacemi.  Nelze tedy vycházet z toho, zda byl 

                                                 
77 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17. 
78 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1555. 
79 Tamtéž. 
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škůdce schopen v daném jednom konkrétním případě předvídat určitý následek, ale zda 

lze tento následek předvídat na základě obvyklého chodu věci generálně ve všech 

případech, které jsou vůči zkoumanému konkrétnímu případu obdobné. 80 K tématu teorie 

adekvátnosti se vyjádřil i Švestka, podle kterého je „příčinná souvislost (…) dána tehdy, 

je-li škoda podle obvyklého (přirozeného) chodu věci i obecné zkušenosti, resp. poznatků 

adekvátním důsledkem protiprávního úkonu či škodní události.“81 

 Institut teorie adekvátní příčinné souvislosti není legislativně nijak upraven, k její 

aplikaci však dochází v rámci rozhodovací praxe obecných soudů, posléze soudu 

Nejvyššího či Ústavního automaticky. Ve vztahu k pojetí teorie adekvátností samotným 

Ústavním soudem lze poukázat na rozhodnutí I. ÚS 312/05, ve kterém Ústavní soud uvádí 

následující: „Teorie adekvátností kausálního nexu vychází z toho, že smyslem subjektivní 

odpovědnosti za škodu je nařídit náhradu škody tam, kde škůdce škodu způsobil, ačkoli 

mu lze vytknout, že ji způsobit nemusel, že mohl jednat jinak.“82 Co se týká prvku 

předvídatelnosti, předvídatelné pro škůdce v daném konkrétním případě je to, co je 

zároveň předvídatelné pro optimálního pozorovatele.83 

2.2.2. Teorie ochranného účelu normy 

 Dalším korektivem je tzv. teorie ochranného účelu normy. V první řadě je třeba 

uvést, že jako základní nástroj pro určení existence příčinné souvislosti je povětšinou 

považována teorie podmínky korigovaná teorií adekvátnosti příčinné souvislosti.84 Ve 

vztahu k judikatuře Ústavního soudu85 však považuji za vhodné upozornit i na možnost 

aplikace teorie ochranného účelu normy. Účelem teorie ochranné normy je zjistit, zda 

bylo účelem normy, k jejímuž porušení došlo, předejít dané konkrétní újmě či nikoli.86 

První zmínku můžeme najít i ve výše uvedeném rozhodnutí, v rámci kterého Ústavní soud 

vymezil i aplikační vztah mezi teorií ochranného účelu normy a adekvátní příčinné 

souvislosti, kdy uvedl, že k aplikaci teorie adekvátnosti kauzálního nexu je třeba 

přistoupit v případě, kdy nelze v daném případě zjistit rozsah ochranného účelu.87 

Z podstaty teorie ochranného účelu normy vyplývá, že její aplikace je vhodná v případech 

                                                 
80 ŠVESTKA, Jiří et al. Občanské právo hmotné : Svazek II. Díl třetí: Závazkové právo. Čtvrté 

aktualizované a doplněné vydání. Praha : Aspi, 2006. s. 451. 
81 Tamtéž, s. 451. 
82 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007. sp. zn. I. ÚS 312/05. 
83 Tamtéž. 
84 Srov. ŠVESTKA, J. et al. 2006 op. cit., s. 459. 
85 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007. sp. zn. I. ÚS 312/05. 
86 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1556. 
87 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007. sp. zn. I. ÚS 312/05. 
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skutkových podstat podle § 2910 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku, kupříkladu 

Bezouška je však toho názoru, že k aplikaci lze přistoupit v případě zásahu do absolutních 

práv.88  

2.3. Exkurz: Doktrína ztráty šance 

 Doktrínu ztráty šance jsem zevrubně definovala již v části 2.1.3. této práce, v rámci 

této podkapitoly se budu věnovat jejímu podrobnějšímu rozboru jakožto i možnostem 

jejího využití v České republice.  

 Doktrína ztráty šance kalkuluje se situacemi, „kdy v důsledku protiprávního jednání 

odpovědného subjektu dochází ke ztrátě či zmenšení dosavadní procentuálně vyjádřitelné 

vyhlídky na úspěch.“89 Jedná se o případy, kdy je takřka vyloučena možnost prokázání 

příčinné souvislosti, avšak skutečnost, že by měl škůdce zůstat zcela neodpovědným, se 

jeví jako zjevně nespravedlivá. V angloamerickém právním systému (common law) je 

tato teorie aplikována zejména v oblasti sporů při poskytování zdravotních služeb. 90 Na 

základě této teorie dochází k modifikaci újmy, za kterou nese škůdce odpovědnost, kdy 

je za škůdcem způsobenou újmu považována ztráta šance poškozeného. Škůdce poté není 

povinen hradit celou újmu (v původním smyslu slova), ale pouze náhradu za tuto ztrátu 

šance.91 

 

2.3.1. Využití doktríny ztráty šance v praxi 

 V první řadě je třeba uvést, že doktrína ztráty šance nebyla v rámci rozhodovací 

praxe českých soudů doposud nikterak aplikována. S možností jejího využití se totiž pojí 

hned několik úskalí. Jedním z nich je podle Bezoušky skutečnost, že její aplikace nemá 

oporu v zákoně. Z pohledu deliktního práva nelze zásah do šance či samotnou šanci 

podřadit pod žádný z pojmů obsažených v § 2910 občanského zákoníku92, kdy šance není 

absolutním právem člověka, přičemž zásah do šance na uzdravení taktéž nelze považovat 

za zásah do absolutního práva. Bezouška však připouští její aplikaci v případech, kdy by 

                                                 
88 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1556. 
89 HOLČAPEK, T. 2011 op. cit., s. 105. 
90 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Uplatnění PETL při řešení některých kauz v oblasti příčinné 

souvislosti v medicínsko-právních sporech. Soudní rozhledy. 2013, roč. 19, č. 7–8, s. 242–248. Dostupné 

také z WWW: 

 https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpxg4s7g5ptqx3tl4zdimq. 
91 DOLEŽAL, A.; DOLEŽAL, T. 2016 op. cit., s. 187. 
92 § 2910 občanského zákoníku. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpxg4s7g5ptqx3tl4zdimq
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došlo k porušení právní normy, jejímž účelem je právě ochrana šance či v oblasti smluvní 

náhrady. 93 

 Možnost aplikace doktríny ztráty šance se jako nejpravděpodobnější jeví v oblasti 

poskytování zdravotních služeb. Někteří autoři jsou však toho názoru, že ani zde nejsou 

splněny podmínky pro její aplikaci. Kupříkladu Holčapek vychází ze skutečnosti, že ona 

ztráta šance (ve vztahu k medicínsko-právním sporům) není sama o sobě újmou.94 

Naopak Tichý je toho názoru, že kromě snížení požadované míry pravděpodobnosti při 

prokazování příčinné souvislosti se jako alternativní možnost řešení nabízí právě 

„odpovědnost založená na ztrátě šance.“95 V neposlední řadě je třeba zmínit i na názor 

partnera Evropského centra deliktního a pojišťovacího práva96, Thomase Kadner 

Graziana, který přijímá doktrínu ztráty šance jako vhodnou alternativu vůči pojetí 

„všechno nebo nic“ (all or nothing approach).97  

 V návaznosti na výše uvedené je třeba konstatovat, že názory jurisprudence na 

možnost využití této doktríny jsou značně rozporuplné. Z tohoto důvodu se bude další 

výklad opírat o příslušnou judikaturu českých soudů, která tuto otázku rozvádí. 

2.3.2. Judikatura 

 Doktrínu ztráty šance lze najít především v rozhodovací praxi Ústavního soudu, a 

to konkrétně ve dvou relativně nových rozhodnutích.98 Nejprve je třeba zmínit, že v rámci 

prvního rozhodnutí Ústavní soud nedošel k závěru, že by mělo dojít k přímé aplikaci 

doktríny ztráty šance. 99 Meritem dané věci byly jiné skutečnosti než spor ohledně 

prokazování příčinné souvislosti. Ústavní soud však shledal za vhodné zmínit nad rozsah 

vlastního přezkumu i poznámku k rozhodnutí nalézacího soudu ohledně této 

problematiky. Jednalo se o medicínsko-právní spor, kdy bylo v rámci předcházejícího 

řízení na základě několika znaleckých posudků prokázáno, že skutečně došlo 

k protiprávnímu jednání ze strany poskytovatele zdravotních služeb spočívajícímu 

                                                 
93 BEZOUŠKA in HULMÁK, M. et al. 2014 op. cit., s. 1551. 
94 HOLČAPEK, Tomáš. Občanskoprávní odpovědnost v medicíně a její uplatňování u českých soudů. 

Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 2016, roč. 24, č. 9, s. 305–311. Dostupné také 

z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgzpxa4s7hfpxgxztga2q. 
95 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. et al. 2010 op. cit., s. 67. 
96 European Centre of Tort and Insurance Law. 
97 KADNER GRAZIANO, Thomas. The „Loss of a Chance“ in European Private Law: „All or nothing or 

partial compensation in cases of uncertainty of causation. In SPIER, Jaap (ed) et al. Unification of Tort 

Law : Causation. The Hague/London/Boston : Kluwer Law International, 2000. s. 148. 
98 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08; Nález Ústavního soudu ze dne 20. 

12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13. 
99 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgzpxa4s7hfpxgxztga2q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgzpxa4s7hfpxgxztga2q
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v opožděné diagnostice rakoviny děložního hrdla, a taktéž že došlo ke vzniku újmy na 

straně pacientky, přičemž však nebyla prokázána příčinná souvislost. Ze znaleckých 

posudků vyplynulo, že je sporné, zda by odlišný lékařský postup (tj. dřívější diagnóza 

onemocnění, které vedlo ke smrti poškozené) mohl zabránit vzniklému škodlivému 

následku. V jednom ze znaleckých posudků bylo uvedeno následující: „Zda při dodržení 

léčebného postupu lege artis by nedošlo k úmrtí, je otázkou spekulativní, včasnější 

diagnóza u invazivních nádorů děložního hrdla statisticky zlepšuje šance na přežití. 

Bohužel v konkrétních případech i v dnešní době při dodržení všech postupů lege artis 

umírají ženy i na časnější stadia a naopak i takto pokročilé nálezy mají statisticky 

definovanou šanci na vyléčení.“100 Jednalo se tedy o případ, kdy bylo prokázání 

dostatečné míry jistoty (ať už stoprocentní či „pouhé“ vysoké pravděpodobnosti) 

nereálné.  

 Ústavní soud zde však připomíná, že v medicínsko-právních sporech hrají důležitou 

roli procesy probíhající v lidském těle, přičemž lékař při poskytování zdravotních služeb 

do těchto přirozených procesů (řetězce příčin a následků) zasahuje a ovlivňuje jejich 

chod. Z tohoto důvodu je nesmírně obtížné stanovit, kdy vede určitý lékařem zvolený 

léčebný postup k danému škodlivému následku, přičemž tato obtížnost se konkrétně u 

opomenutí blíží takřka nemožnosti.  V souvislosti s tím poukazuje první senát na to, že 

mnohé právní řády kontinentálního právního systému v obdobných případech přistupují 

k aplikaci doktríny ztráty šance, „podle níž soud poměřuje či odhaduje (estimate) 

pravděpodobnost dosažení určitých šancí, pokud by byl zvolen určitý postup, a reflektuje 

tyto šance, zda jsou vyšší nebo nižší než ty, které by bylo možno očekávat při nenarušeném 

či řádném chodu věcí.“101 Ústavní soud považuje doktrínu ztráty šance za spravedlivější 

řešení situací, kdy dojde ke sporu ve vztahu lékař (poskytovatel zdravotních služeb) a 

pacient, ve kterém má již z povahy věci převahu právě lékař. Dále (jak je již uvedeno 

v předcházejícím rozboru rozhodovací praxe) apeluje na obecné soudy, aby obzvláště 

v těchto případech upustily od požadavku stoprocentní jistoty.102 

 V druhém případě se jednalo o situaci, kdy se pozůstalí domáhali náhrady 

nemajetkové újmy za zásah do soukromí a práva na rodinný život, to vše v důsledku toho, 

že jejich manželka (matka, dcera) zemřela bezprostředně po porodu v daném 

zdravotnickém zařízení. V průběhu řízení bylo zjištěno, že protiprávní jednání 

                                                 
100 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. 
101 Tamtéž. 
102 Tamtéž. 
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poskytovatele, spočívající v závažných nedostatcích léčebného postupu, vedlo ke snížení 

šance rodičky na přežití o 20 %. O této skutečnosti nebylo v řízení sporu. Jak soud 

prvního stupně, tak i posléze soud odvolací však došly k závěru, že v případě snížení 

šance na přežití je třeba, aby došlo k ztrátě šance v míře vyšší než 50 %.   S tímto názorem 

se ztotožnil i Nejvyšší soud v řízení dovolání, kdy uvedl, že odvolací soud správně 

aplikoval doktrínu but for (tj. conditio sine qua non), podle které je třeba vyžadovat 

alespoň 51% pravděpodobnost (posléze však dochází k povinnosti náhrady újmy v 100% 

výši). Podle Ústavního soudu se však Nejvyšší soud dostatečně nevypořádal se 

skutkovými zjištěními ohledně 20% ztráty šance na přežití. Dále soud uvedl, že otázka 

toho, jaká míra podílu na újmě zakládá právní odpovědnost, je otázkou právní, nikoli 

skutkovou, přičemž dovolací soud se s námitkou týkající se této problematiky vypořádal 

odkazem na odbornou literaturu, jelikož ji považoval za otázku skutkovou. Z tohoto 

důvodu zrušil pouze rozhodnutí Nejvyššího soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.103 

 V návaznosti na tato rozhodnutí je na místě položit si otázku, zda se Ústavní soud 

do budoucna přikloní k aplikaci doktríny ztráty šance v medicínsko-právních sporech. 

Nejprve je však na místě zjistit, zda je aplikace této doktríny ve sporech v oblasti ochrany 

osobnosti vůbec přípustná. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí104 nad rámec merita věci 

odkazoval na odbornou judikaturu, podle které nelze ztrátu šance v oblasti ochrany 

osobnosti považovat za odškodnitelnou újmu105, přičemž by se mělo jednat o výklad 

doktrinálně převažující. Ústavní soud zde poukázal na několik skutečností. Zaprvé, 

Nejvyšší soud se zde dostatečně s touto otázkou pouhým odkazem na odbornou literaturu 

dostatečně nevypořádal. Zadruhé, Nejvyšší soud poukázal na pouhý výsek odborné 

literatury, která přisvědčila jeho názoru, ačkoli v době rozhodování dovolacího soudu byl 

okruh odborné literatury věnující se této problematice mnohem širší a z hlediska názorů 

variabilnější. Zatřetí, jurisprudence není pramenem práva v tom smyslu, že „odborná 

literatura v České republice není referenčním kritériem pro soudní rozhodování.“106 

V tomto smyslu se lze přiklonit spíše k názoru, že Ústavní soud bude po obecných 

soudech požadovat důkladnější rozbor a vyšší pečlivost při rozhodování obdobných 

případů, přičemž pouhé omezení se na konstatování ve smyslu výše uvedeného 

rozhodnutí by v případném přezkumu ze strany Ústavního soudu neobstálo.  

                                                 
103 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13. 
104 Usnesení Nejvyšší soudu ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3377/2011. 
105 HOLČAPEK, T. 2011 op. cit., s. 179. 
106 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13. 
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 Podle autorky této práce lze předpokládat, že Ústavní soud se dříve nebo později 

k aplikaci doktríny ztráty šance v oblasti medicínsko-právních sporů přikloní. S ohledem 

na obě výše uvedená rozhodnutí lze hovořit o novém trendu rozhodovací praxe směřující 

k vyšší ochraně pacienta a zároveň k vyšší míře odpovědnosti poskytovatele v případech, 

kdy se na vzniku újmy podílelo více faktorů. Podle současné judikatury obecných soudů 

zde dle názoru autorky vzniká prostor pro úplné vyloučení odpovědnosti poskytovatele 

zdravotních služeb v situacích, kdy na základě společného působení přirozených, námi 

neovlivnitelných faktorů a protiprávního jednání nemocnice dojde ke vzniku újmy na 

straně pacienta, přičemž poskytovatel za tuto újmu nebude ani v případě, že by jeho podíl 

činil plných 50 %, jakýmkoli způsobem odpovědný. Takové pojetí odpovědnosti je podle 

autorky hrubě nespravedlivé, a to tím spíše, že se týká velmi citlivé oblasti, kterou je 

zdraví a život lidského jedince. 

 Oblast poskytování zdravotních služeb je velmi specifická v tom, že zde dochází 

k neustálému vývoji a zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče. Okruh nežádoucích 

zdravotních stavů, s nimiž jsme v souladu s dostupnými vědeckými poznatky schopni se 

vypořádat, se neustále rozšiřuje. Z hlediska právní odpovědnosti ve sporech o náhradu 

nemajetkové újmy za úmrtí osoby blízké mají významnou roli čísla vyjadřující tzv. naději 

na přežití. Číselné, resp. procentní vyjádření naděje je však dle názoru autorky chápáno 

soudy příliš formalisticky, doslovně. Tento pouhý odborný odhad je velmi často stavěn 

na roveň praktické jistoty výsledku, kdy při určení šance na přežití menší než 51 % soud 

automaticky presumuje jako logický následek smrt pacienta. Z tohoto hlediska se zdá být 

spravedlivé odmítnout jakoukoli odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, když by 

pacient „tak jako tak“ zemřel. Toto pojetí je třeba odmítnout. Při existenci např. 10% 

šance na přežití je toto číslo nutné chápat tak, že (odhadem) každý desátý pacient 

v totožné či obdobné situaci přežil. Z tohoto důvodu je dle názoru autorky třeba 

poskytnout pacientovi i v těchto zdánlivě „ztracených případech“ určitou ochranu proti 

protiprávnímu jednání poskytovatele.  

 Problematicky se ve vztahu k možné aplikaci teorie šance jeví ztotožnění oné ztráty 

šance s pojmem újma, kdy podle Doležala „ztráta šance představuje pro řadu právních 

řádů nový druh újmy, který je obtížné zařadit do stávající systematiky náhrady újmy.“107 

Život, popř. zdraví člověka je tím nejcennějším statkem, kterému je třeba přiznat co 

                                                 
107 DOLEŽAL, A.; DOLEŽAL, T. 2016 op. cit., s. 188. 
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nejvyšší úroveň ochrany. Z tohoto důvodu je stěžejní chápat pojem újma ve vztahu k této 

oblasti extenzivně a podřadit pod něj i ztrátu šance.  

 Doktrína ztráty šance jakožto jeden z modelů proporcionální odpovědnosti 

se nabízí jako vhodné řešení výše specifikovaných situací. Škůdce by na základě tohoto 

modelu nesl plnou odpovědnost za veškerá svá pochybení, ať už by jeho 

„pravděpodobný“ podíl na újmě činil 10 % či 49 %. Zároveň by však bylo třeba určit 

hranici míry pravděpodobnosti oddělující aplikaci plné odpovědnosti za újmu, a právě 

doktríny ztráty šance. Zde se přikláním k tomu řešení, aby k aplikaci doktríny ztráty šance 

docházelo v případě, kdy míra pravděpodobnosti způsobení újmy ze strany poskytovatele 

zdravotních služeb klesne pod 51 %. Při prokázané míře 51 % procent a vyšší by byl 

poskytovatel odpovědný za celou újmu bez dalšího. Ačkoli se toto řešení, resp. 

dvoukolejnost posuzování potřebné míry účasti, může jevit vůči poskytovatelům jako 

nespravedlivé, stále je třeba brát v potaz, že v daném vztahu je třeba chránit práva 

pacienta jakožto slabší strany, jejíž postavení je v případném soudním řízení ještě více 

oslabeno. Z tohoto důvodu zastávám názor, že takto nastavené pojetí by bylo pro 

specifickou oblast medicínsko-právních sporů nejpřiléhavější.  

 Nad rámec výše uvedeného považuje autorka za vhodné poukázat na skutečnost, že 

v některých evropských zemích (především ve Francii, Belgii a Nizozemí) dochází 

k aplikaci doktríny ztráty šance zcela běžně.108 Ostatně i anglické soudy se k její aplikaci 

ve specifických  oblastech staví pozitivně, je však třeba upozornit na to, že právě v oblasti 

medicínsko-právních sporů bylo soudy použití doktríny ztráty šance odmítnuto.109 Výše 

uvedené bude dále podrobně rozebráno v kapitole 4. této práce, v návaznosti na výklad 

týkající se doktríny ztráty šance však zmiňuje autorka této práce pro úplnost dílčí závěry 

i zde. 

 K názoru obdobnému názoru autorky, avšak obecnějšího charakteru, dochází i 

Kadner Graziano, kdy vychází (mimo jiné) právě i ze skutečnosti, že ve výše uvedených 

evropských státech je doktrína ztráty šance aplikována běžně. „Zkušenosti z Francie, 

Nizozemí, Anglie a dalších zemí ukazují, že koncept ztráty šance může být užitečný, pokud 

je s ním zacházeno rozumně.“110 Na tuto myšlenku navazuje i ve svých závěrech 

týkajících se možnosti aplikace doktríny ztráty šance napříč Evropou, kdy uvádí, že 

                                                 
108 KADNER GRAZIANO, T. 2000 op. cit., s. 141. 
109 Rozhodnutí House of Lords [1987], sp. zn. AC 750, Stephen John Hotson v. East Berkshire Area Health 

Authority. 
110 KADNER GRAZIANO, T. op. cit. 2000, s. 134. 
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„berouc v úvahu nedávný vývoj evropského soukromého práva týkajícího se „ztráty 

šance“, řešením do budoucnosti by mohlo být částečné upuštění od principu „všechno 

nebo nic“ a přistoupení ke kompenzaci, za určitých podmínek, ztracené šance na základě 

míry pravděpodobnosti příčinné souvislosti.“111 

                                                 
111 KADNER GRAZIANO, T. op. cit. 2000, s. 148. 
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3. Pojetí příčinné souvislosti v PETL 

 V této kapitole se budu věnovat podrobnému rozboru pojetí příčinné souvislosti 

podle Principů evropského deliktního práva (PETL). Nejprve se budu krátce věnovat tzv. 

Evropské skupině deliktního práva, v rámci které byl daný dokument vypracován, jakožto 

i důvodům, proč byl daný text vůbec sepsán, a možnostem jeho využití. Další výklad se 

již bude týkat samotného obsahu PETL především ve vztahu k problematice příčinné 

souvislosti. 

3.1. Evropská skupina deliktního práva 

 Evropská skupina deliktního práva (European Group on Tort Law, EGTL), nebo 

také tzv. Tilburg group, byla „založena“ v roce 1992. Členové této skupiny se od daného 

roku pravidelně schází, přičemž jejich hlavním účelem je „přispět k rozvoji a harmonizaci 

deliktního práva v Evropě.“112 V souvislosti s členstvím v této skupině považuji za 

vhodné zmínit i významné zastoupení z českých řad, a to prostřednictvím prof. JUDr. 

Luboše Tichého, CSc., mimo jiné editora sborníku zachycující příspěvky z pražské 

konference EGTL věnující se právě tématu příčinné souvislosti.113 Nejvýznamnějším 

příspěvkem této skupiny jsou nepochybně již zmíněné PETL, k jejichž vypracování došlo 

mezi lety 2002 a 2004 ve spolupráci s Evropským centrem deliktního a pojišťovacího 

práva. Z povahy autora principů je zjevné, že jejich existence není spojena s jakoukoli 

právní závazností. PETL mají sloužit především jako právní rámec evropského deliktního 

práva, který by mohl v budoucnu sloužit jako podklad pro případnou unifikaci v této 

oblasti. Autoři daného textu sami uvádí, že PETL nelze považovat za podklad pro úplné 

přepracování evropského deliktního práva, jelikož jednotlivé národní úpravy jsou až příliš 

rozdílné.114  K tomuto je však třeba připomenout, že ačkoli není tento dokument na 

evropském poli jakkoli právně vynutitelný, v praxi na něj v rámci svého rozhodování 

odkazují kupříkladu i české115 či slovenské soudy116.  

                                                 
112 Institute of European and Comparative Private Law. European Group on Tort Law : Welcome [online]. 

Girona : Institute of European and Comparative Private Law, University of Girona, 2011 [cit. 26-05-

2019]. Dostupný z WWW:   http://civil.udg.edu/php//index.php?id=128 
113 TICHÝ, Luboš (ed). Causation in Law. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2007.  
114 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW. Principles of European Tort Law : Text and Commentary. 

Wien : Springer-Verlag/Wien, 2005. s. 16. 
115 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14; Usnesení Ústavního soudu ze 

dne 17. 1. 2008, sp. zn. I.ÚS 642/06; Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2015, sp. zn. 70 Co 

166/2015. 
116 Usnesení Nejvyšší soudu Slovenské republiky ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 6 M Cdo 11/2010. 

http://civil.udg.edu/php/index.php?id=128
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 Co se týká struktury PETL, ta je rozčleněna do šesti dílů, které se následně člení do 

deseti hlav, které jsou dále tvořeny jednotlivými články, ve vybraných hlavách 

rozčleněnými do dílů. Z pohledu této práce se jeví jako stěžejní zejména díl II. upravující 

obecné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu a v jeho rámci hlava 3. pojednávající 

o příčinné souvislosti. 

3.2. Odpovědnost za škodu 

 Základ odpovědnosti za škodu podle PETL najdeme v dílu I. čl. 1:101 odst. 1, 

který stanoví, že „každý, komu lze na základě zákona připsat škodu způsobenou jinému, 

je povinen tuto škodu nahradit.“117 Podle daného ustanovení je škůdce k náhradě 

způsobené škody povinen pouze za splnění předem stanovených podmínek. Jedná se o 

základní normu stanovující povinnost náhrady škody, která zároveň implicitně stanoví, 

že ve všech ostatních případech (vyjma korekce obsažené v odst. 2 daného ustanovení) si 

poškozený nese způsobenou škodu sám. Jak uvádí Koziol, dle dané normy je třeba splnit 

dva předpoklady povinnosti náhrady škody, a to způsobení škody určité osobě a zároveň 

musí být dáno ustanovení zákona umožňující náhradu takové škody. Jinými slovy, 

ochrana dle PETL se vztahuje pouze na právem chráněné zájmy. 118 V rámci daného 

ustanovení tedy najdeme první dva předpoklady odpovědnosti za škodu, a to protiprávní 

jednání a vznik dle zákona nahraditelné škody. 

 V čl. 1:101 odst. 2 písm. a) poté najdeme korekci výše uvedeného: „Škodu lze 

připsat konkrétně tomu, kdo ji způsobil svým zaviněným chováním (…).“119 Zde jsou 

obsaženy další dva prvky odpovědnosti za škodu, a to zavinění a příčinná souvislost mezi 

zaviněným protiprávním jednáním a vzniklou škodou. Jak pojem zavinění, tak pojem 

příčinné souvislosti jsou pak dále podrobněji přiblíženy v ustanovení čl. 4:101, resp. 

3:101 PETL. V rámci odst. 2 písm. b) a c) pak nalezneme i další dvě situace, kdy je dána 

povinnost osoby nahradit škodu, a to v případech, kdy je škoda způsobena v rámci 

abnormálně nebezpečné činnosti dané osoby, nebo v případech, kdy došlo ke způsobení 

škody pomocníkem dané osoby v rozsahu jeho úkolu. Zde je třeba podotknout, že základy 

odpovědnosti obsažené pod jednotlivými písmeny odst. 2 je třeba vnímat jako 

rovnocenné, tj. „odpovědnost za zavinění nelze vnímat jako základní kategorii 

                                                 
117 Čl. 1:101 odst. 1 PETL. 
118 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 19. 
119 Čl. 1:101 odst. 2 písm. a) PETL. 
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odpovědnosti a všechny zbývající jako výjimky, ale spíše naopak jako odlišné kategorie 

odpovědnosti založené na různých důvodech, které existují vedle sebe.“120 

 V dílu II. jsou obsaženy ustanovení týkající se škody. Zde podotýkám, že PETL 

obsahuje odlišnou kategorizaci škody, kdy stanoví, že škodu lze rozdělit na majetkovou 

újmu a nemajetkovou újmu.121 Na rozdíl od české právní úpravy je použita odlišná 

terminologie, kdy jakožto zastřešující pojem „škoda“ dále dělí na majetkovou a 

nemajetkovou újmu, na rozdíl od tuzemského dělení „újmy“ na škodu a nemajetkovou 

újmou. Ustanovení 2. hlavy II. dílu deklarují jak ochranu života, tělesné a duševní 

integrity a svobody, která má být zajišťována na co nejvyšší úrovni, tak i práv 

majetkových.122 Dále lze vyzdvihnout ustanovení čl. 2:103, podle kterého je z povinnosti 

náhrady škody vyloučena škoda vztahující se k zákonem zapovězené činnosti.123 

 Pojmu zavinění, resp. odpovědnosti za zavinění je poté věnována 4. hlava II. dílu, 

v rámci které je zavinění definováno následujícím způsobem: „Každý je odpovědný na 

základě provinění za úmyslné nebo nedbalostní porušení požadované úrovně chování.“124 

Dále je zde (oproti úpravě obsažené v občanském zákoníku) zcela netypicky definován 

pojem „požadovaná úroveň chování“, přičemž dané vymezení může být korigováno 

v návaznosti na věk, fyzický a duševní stav škůdce či zvláštní okolnosti. Dále je třeba 

brát v potaz normy obsahující nároky na požadovanou úroveň chování.125  

 Příčinná souvislost je podrobně rozpracována ve 3. hlavě II. dílu. Zde je pojetí 

příčinné souvislosti rozděleno prostřednictvím dvou oddílů na faktickou (skutkovou) 

příčinnou souvislost a příčinnou souvislost v právním pojetí. Při posuzování 

odpovědnosti za škodu je třeba nejprve zjistit, zda je dána skutková kauzalita podle 1. 

oddílu a pouze pokud skutková souvislost dána je, lze případ dále posuzovat z hlediska 

právní příčinné souvislosti podle oddílu 2. nesoucího název „Rozsah odpovědnosti“.126 

3.3. Faktická příčinná souvislost 

 Základ faktické příčinné souvislosti je obsažen v čl. 3:101 nazvaném „Conditio sine 

qua non“. Z daného jasně vyplývá, že základním vodítkem pro posuzování existence 

příčinné souvislosti podle PETL je teorie podmínky, jež byla podrobně rozebrána 

                                                 
120 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 20. 
121 Čl. 2:101 PETL. 
122 Čl. 2:102 odst. 2 a 3 PETL. 
123 Čl. 2:103 PETL. 
124 Čl. 4:101 PETL. 
125 Čl. 4:102 PETL. 
126 DOLEŽAL, A.; DOLEŽAL, T. 2013 op. cit., s. 242.  
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v předchozím výkladu. Sami autoři v komentáři k PETL uvádějí, že jejich snahou bylo 

nalézt kompromis mezi přístupy k příčinné souvislosti. Spier a Haazen kupříkladu uvádí, 

že v Belgii či Francii je (oproti ostatním evropským státům) jediným kritériem pro 

posuzování existence příčinné souvislosti právě pojetí conditio sine qua non, a to bez 

další korekce v podobě právního pojetí příčinné souvislosti, zatímco ostatní státy užívají 

dvoustupňový test, tj. určení skutkové kauzality na základě teorie podmínky a následnou 

korekci prostřednictvím právní kauzality. Řešení jednotlivých případů se však ve všech 

evropských státech, Belgii a Francii nevyjímaje, nijak výrazně neliší. 127 Z tohoto důvodu 

se autoři rozhodli pojmout úpravu v PETL obdobným způsobem, kdy je třeba nejprve 

zjistit skutkovou kauzalitu, přičemž když ta není dána, tak nemůže být dána ani 

odpovědnost za škodu.128 

 PETL určují skutkovou příčinnou souvislost v čl. 3:101 prostřednictvím teorie 

podmínky následujícím způsobem: „Jednání nebo opomenutí (dále jen jednání) je 

příčinou škody poškozeného, jestliže by při neexistenci takového jednání škoda 

nevznikla.“ Tento přístup se nikterak neliší od pojetí české jurisprudence. K tomuto 

ustanovení autoři uvádí, že je dle jejich názoru natolik široce formulováno, že ponechává 

soudům prostor při rozhodování o odpovědnosti za škodu v případě účastenství, návodu 

či pomoci tak, aby mohl soud i v takových případech rozhodnout o odpovědnosti za škodu 

kladně. Zde je třeba zmínit návaznost na čl. 4:101 dokumentu Principles, Definitions and 

Model Rules of European Private Law vypracovaný Studijní skupinou pro evropský 

občanský zákoník a tzv. Acquis Group129. Daný návrh však obsahuje „navíc“ samostatné 

pravidlo vztahující se přímo k odpovědnosti při spolupráci více škůdců, kdy stanoví, že 

„osoba, která se spoluúčastní, navádí nebo pomáhá druhému při způsobení právně 

relevantní škody, bude posuzována jako osoba způsobující škodu.“130 

3.3.1. Současné působení více příčin 

  PETL obsahuje na rozdíl od české právní úpravy oddělenou a systematicky 

uskupenou úpravu situací, kdy dochází ke vzniku škody při současném působení více 

                                                 
127 SPIER, Jaap; HAAZEN, Olav A. Comparative Conclusions on Caustation. In SPIER, Jaap (ed) et al. 

Unification of Tort Law : Causation. The Hague/London/Boston : Kluwer Law International, 2000. s. 

127. 
128 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 44. 
129 European Research Group on Existing EC Private Law. 
130 Study Group on a European Civil Code; Research Group on EC Private Law. Principles, Definition and 

Model Rules of European Private Law : Draft Common Frame of Reference [online]. Outline Edition. 

Munich : sellier. european law publishers GmbH, 2009. [cit. 26-05-19] Dostupné z WWW:  

      https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf. 

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
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příčin (tj. multikauzálních škod). V čl. 3:102 až 3:105 PETL jsou obsaženy výjimky 

z nutnosti existence skutkové kauzality podle conditio sine qua non, vymezující situace, 

kdy je skutková kauzalita dána (a lze přistoupit ke zkoumání rozsahu odpovědnosti), 

ačkoli by na základě teorie podmínky byla skutková kauzalita vyloučena. Vybrané 

případy multikauzálních škod byly již rozebrány v předchozím výkladu, z tohoto důvodu 

je následující pasáž pojata stručněji a zaměřena pouze na úpravu v PETL. 

3.3.1.1. Konkurenční příčiny 

 Čl. 3:102 PETL upravuje konkurenční příčiny následovně: „V případě více jednání, 

z nichž by každé samo způsobilo škodu v ten samý okamžik, je považováno každé jednání 

za příčinu škody poškozeného.“131 Dané ustanovení se vztahuje na situace, kdy jednání 

dvou či více osob (přičemž časový okamžik jednání není nikterak omezen) vede ke vzniku 

jedné škody (a následek nastává v tentýž časový okamžik), přičemž každé toto jednání 

bylo způsobilé způsobit celou škodu. Cílem tohoto ustanovení je předejít situacím, kdy 

by za škodu nebyl odpovědný ani jeden ze škůdců, jelikož jednání ani jednoho z pachatelů 

není nutnou podmínkou pro vznik škody, a tím tak ochránit poškozeného, kterému by 

nevznikl nárok na náhradu škody.132 

3.3.1.2. Alternativní příčiny 

 V případě alternativních příčin, u kterých není jisté, jaké jednání způsobilo škodu, 

přičemž však naopak jisté je, že všechna jednání byla způsobilá škodu způsobit, je podle 

PETL „každé jednání považováno za příčinu v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké mohlo 

způsobit škodu poškozenému.“133 Odpovědnost u alternativních příčin je stanovena 

proporcionálně, kdy je každý se škůdců odpovědný v rozsahu odpovídajícímu 

pravděpodobnosti, že škodu skutečně způsobil právě on. Zde je třeba poznamenat, že 

ačkoli dojde na základě tohoto vodítka k vyřešení situace v rámci hmotného práva, 

v rámci práva procesního (tj. vymáhání daného nároku) může dojít ke komplikacím 

v podobě velkého množství soudních sporů. K tomuto však autoři uvádí, že je na místě, 

aby došlo k příslušným úpravám v rámci procesního práva tak, aby bylo zajištěno 

odpovídající řešení těchto situací.134  

                                                 
131 ČL. 3:102 PETL. 
132 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., 44. 
133 Čl. 3:101 odst. 1 PETL. 
134 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 48. 
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3.3.1.3. Potenciální příčiny 

 Potenciální příčiny, tj. příčiny, které nastaly po jiném jednání, které vedlo ke 

způsobení škody, přičemž tyto příčiny byly způsobilé danou škodu způsobit ve stejném 

rozsahu, jsou podle PETL irelevantní. Musí být však brány v potaz v případech, kdy 

vedou ke způsobení dodatečné či větší škody.135 Tato odpovědnost je de facto odvozena 

od teorie podmínky, kdy je daná potenciální příčina nezbytnou podmínkou pro vznik 

takové škody.136 V čl. 3:104 odst. 3 PETL je pak upravena odpovědnost za tzv. 

„pokračování škody“, kdy by jak jednání prvního škůdce, tak i škůdce, který se připojil, 

vedlo k těžšímu následku. Zde je na místě postup v souladu s čl. 3:102 PETL.  

3.3.1.4. Neurčitá dílčí kauzalita 

 Posledním případem je neurčitá dílčí kauzalita podle čl. 3:105 PETL: „V případě 

více jednání, kdy je jisté, že žádné z jednání nezpůsobilo celou škodu ani její určitelnou 

část, se předpokládá, že ta jednání, která zjevně [minimálně] přispěla ke škodě, ji 

způsobila rovným dílem.“137 Co se týče možností aplikace daného ustanovení, došlo zde 

k rozdělení skupiny  autorů PETL na dvě názorové skupiny. Podle jedné z nich lze toto 

ustanovení aplikovat pouze v případech, kdy je dáno mnoho jednání, přičemž každé 

z nich přispělo ke škodě malým, blíže neurčitelným poměrem. Druhá skupina je toho 

názoru, že ustanovení lze aplikovat i v případě, kdy lze přesně určit podíl na škodě u 

několika škůdců (ti budou odpovědni proporcionálně svým dílem), přičemž u zbývajících 

škůdců, kteří se na škodě podíleli malým, blíže neurčitelným podílem, dojde 

k rozprostření „zbývající části“ odpovědnosti rovnoměrně.138 

3.3.2. Příčinná souvislost ve sféře poškozeného 

 V čl. 3:106 PETL je obsažen korektiv příčinné souvislosti v případech, kdy je 

poškozený zároveň jedním ze škůdců. „Poškozený musí nést svou újmu v rozsahu 

odpovídajícím pravděpodobnosti, do jaké míry mohla být způsobena jednáním, událostí 

nebo jinou okolností v jeho sféře.“139 To však platí pouze v případě, že jednání 

poškozeného je conditio sine qua non dané škody. Zde autoři zčásti kalkulují s doktrínou 

ztráty šance. Povinnost náhrady škody podle PETL je, jak je již výše uvedeno, založena 

                                                 
135 Čl. 3:104 odst. 1 a 2 PETL. 
136 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 52. 
137 Čl. 3:105 PETL. 
138 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 55. 
139 Čl. 3:106 PETL. 



 

36 

 

 

na proporcionální odpovědnosti, kterou nelze považovat bez dalšího za nejvhodnější 

řešení. V některých situacích se však jako nejvhodnější jednoznačně jeví. V ostatních 

případech, právě jako je tento, je však třeba tento koncept nahradit přiléhavějším řešením. 

K aplikaci doktríny ztráty šance je tedy vhodné přikročit zejména v případech, kdy není 

„těsně“ splněna podmínka dostatečné pravděpodobnosti, tj. škůdce se na škodě podílel 

kupříkladu v rozsahu 49 %. Naopak, mezi autory panují rozpory ohledně možnosti 

aplikace dané teorie v případech, kdy je podíl škůdce minimální (v rámci jednotek 

procent), či naopak kdy je maximální (blíží se 100% hranici), přičemž řešení ponechávají 

„otevřené debatě“. 140 

3.4. Rozsah odpovědnosti 

 V oddíle druhém hlavy III. pojednávající o příčinné souvislosti je upravena 

skutková kauzalita v právním pojetí, a to pod pojmem „rozsah odpovědnosti“. 

Rozdělením úpravy kauzality do dvou rovin respektují autoři PETL evropské pojetí 

příčinné souvislosti, podle kterého je skutková zjištění třeba následně určitým způsobem 

korigovat, tj. „skutečnost, že je dána příčinná souvislost mezi jednáním a škodou podle 

teorie podmínky, neznamená, že každá způsobená škoda musí být nahrazena odpovědnou 

osobou.“ Z tohoto důvodu je obsahem PETL i čl. 3:201, podle kterého je třeba při 

posuzování škody brát v potaz i „předvídatelnost škody v okamžiku jejího vzniku 

rozumnou osobou.“141 Mezi další faktory patří i „povaha a hodnota chráněného zájmu 

(čl. 2:102), důvod odpovědnosti, rozsah běžných životních rizik; a ochranný účel normy, 

která byla porušena.“142 K posuzování rozsahu škody lze přistoupit pouze v případě, že 

na základě předchozího oddílu bylo zjištěno, že je dána skutková kauzalita mezi jednáním 

a následkem. Teprve poté lze provést druhý krok v podobě posuzování rozsahu 

odpovědnosti podle čl. 3:201.  

 V první řadě je třeba zdůraznit, že v čl. 3:201 je obsažen demonstrativní výčet 

faktorů, které je třeba brát v potaz. Výčet je inspirován především národními úpravami 

jednotlivých členských států, přičemž nebyla brána v potaz pouze „psaná“ právní úprava, 

ale i prostředky užívané soudy v rámci jejich rozhodovací praxe. Autoři však k těmto 

faktorům uvádí, že, ač se jedná o neúplný výčet, za nejdůležitější lze považovat 

jednoznačně předvídatelnost škody, povahu a hodnotu chráněného zájmu a ochranný účel 

                                                 
140 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 57–59. 
141 Čl. 3:201 PETL. 
142 Čl. 3:201 PETL. 
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normy, která byla porušena.143 Jednotlivé faktory mohou mít v odlišných případech 

odlišnou „váhu“, a to zejména v návaznosti na oblast, ve které byla škoda způsobena. Při 

zásazích do tělesné integrity bude hrát důležitou roli povaha a hodnota chráněného zájmu, 

zatímco u majetkových škod bude odpovědnost záviset spíše na jejich předvídatelnosti. 

Pojetí čl. 3:201 je proto takové, aby umožnilo nejširší diskreci soudů při rozhodování 

jednotlivých případů.144 

                                                 
143 EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 60. 
144 Tamtéž, s. 60–61. 
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4. Právní úprava příčinné souvislosti ve vybraných evropských zemích 

 V této kapitole bude mým cílem přiblížit právní úpravu, resp. pojetí kauzality 

v dalších evropských státech, konkrétně v Německu, Anglii a Francii. Výběr těchto států 

jsem provedla v návaznosti na metodu dělení přístupů k příčinné souvislosti, kdy je pojetí 

tohoto pojmu rozděleno na vymezené (bounded), pragmatické (pragmatic) a zastřešující 

(overarching). Zástupcem vymezeného pojetí je (kromě České republiky, Řecka, Dánska 

či Švédska) Německo, v jehož právní úpravě v podobě Bürgerliches Gesetzbuch 

(německý občanský zákoník či BGB) našel inspiraci i český občanský zákoník. 

Pragmatický přístup je zastoupen Anglií (dále např. Rakouskem, Nizozemskem a Irskem) 

a přístup zastřešující je reprezentován Francií (dále např. Itálií, Španělskem a 

Polskem).145  

4.1. Německo 

 Základ pojetí příčinné souvislosti je třeba v rámci německé právní úpravy hledat 

v BGB, který byl přijat v roce 1896 a jehož doba účinnosti již přesáhla jedno století.146 

Východisko najdeme v ustanovení § 823 upravujícího odpovědnost za škodu, jehož první 

odstavec stanoví následovně: „Ten, kdo, úmyslně či z nedbalosti, protiprávně poškodí 

život, zdraví, svobodu, majetek či jiné právo jiné osoby, je odpovědný za takto vzniklou 

škodu této osoby.“147 Toto ustanovení je však doplněno i odst. 2 daného paragrafu, který 

stanoví, že tu samou povinnost „má i ten, kdo se dopustí porušení zákona, jehož účelem 

je ochrana druhé osoby.“148  BGB, obdobně jako současný český občanský zákoník (na 

rozdíl od např. rakouského všeobecného občanského zákoníku [(Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch) či švýcarského občanského zákoníku (Zivilgesetubuch))] 

neobsahuje generální skutkovou podstatu. Je postaven na již více rozpracované teorii 

absolutních práv (§ 823 odst. 1) a taktéž teorii ochranného účelu normy (§ 823 odst. 2).149 

 V rámci teorie pak lze z pohledu německého práva rozlišovat dva druhy kauzality, 

a to kauzalitu zakládající (tzv. haftungsbegründende Kausalität) a kauzalitu odůvodňující 

                                                 
145 INFANTINO, M.; ZERVOGIANNI, E. 2017 op. cit. 
146 BGB byl přijat dne 18. 8. 1896 a nabyl účinnosti dne 1. 1. 1900. 
147 Původní znění § 823 odst. 1 BGB: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 

Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 

ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ 
148 Původní znění § 823 odst. 2 věta první BGB: „Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 

auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.“ 
149 MELZER, Filip; TÉGL, Filip et al. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IX. § 2894 – 3081. Praha 

: Leges, 2018. s. 271–272. 
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(tzv. Haftungsausfüllende Kausalität).150 Kauzalita zakládající musí být dána mezi 

protiprávním jednáním a porušením práv poškozeného, přičemž ta tvoří základ 

odpovědnosti. Kauzalita odůvodňující pak musí být dána mezi porušením práva dané 

osoby a způsobenou škodou.151  

 Co se týče posuzování příčinné souvislosti, to probíhá ve dvou stupních, a to 

nejprve v rámci roviny skutkové a následně prostřednictvím teorie adekvátnosti. 

Skutková příčinná souvislost je posuzována na základě teorie podmínky, přičemž 

souvislost mezi jednáním a následkem musí být dána s „pravděpodobností hraničící 

s jistotou“. Pouze v případech omisivního zanedbání péče postačí nižší stupeň 

pravděpodobnosti. Odlišně je také posuzována odpovědnost za multikauzální škody.152 

Dalším krokem je posouzení adekvátnosti příčinné souvislosti, tj. odpovědnost je 

vyloučena v případě, kdy je škoda neočekáváným a velmi nepravděpodobným následkem 

jednání škůdce.153 Toto hledisko však není v praxi dostačující, z tohoto důvodu je 

doplňováno, resp. nahrazováno teorií ochranného účelu normy, která může vést 

k vyloučení odpovědnosti v případě, kdy charakter způsobené škody nespadá pod zájem, 

jež je ochrannou normou chráněn.154  

 K doktríně ztráty šance se Německo (podobně jako Švýcarsko) prostřednictvím 

své legislativní úpravy i rozhodovací praxe staví negativně, kdy její aplikaci odmítá.155 

4.2. Anglie  

 Základem odpovědnosti za škodu v anglickém právu jsou následující dvě 

podmínky, a to (i) že poškozený musí prokázat příčinnou souvislost mezi jednáním 

škůdce a vznikem škody a (ii) způsobená škoda nesmí být „příliš vzdáleným, odlehlým“ 

následkem protiprávního jednání.156 Posuzování odpovědnosti za škodu (resp. příčinné 

souvislosti) lze tedy opět rozdělit do dvou kroků, a to nejprve posuzování skutkové 

kauzality a posléze posuzování kauzality v právním pojetí prostřednictvím tzv. testu 

vzdálenosti (škody). Rogers však uvádí, že v rámci rozhodovací praxe dochází velmi 

                                                 
150 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 130. 
151 MAGNUS, Ulrich. Causation in German Tort Law. In SPIER, Jaap (ed) et al. Unification of Tort Law : 

Causation. The Hague/London/Boston : Kluwer Law International, 2000. s. 63. 
152 Tamtéž, s. 64–65. 
153 INFANTINO, M.; ZERVOGIANNI, E. 2017 op. cit., s. 104. 
154 Tamtéž, s. 104. 
155 KADNER GRAZIANO, T. 2000 op. cit., s. 124 a 134. 
156 DUGDALE, Anthony M. et al. The common law library: Clerk & Lindsell on Torts. Eighteenth Edition. 

London : Sweet & Maxwell, 2000. s. 45. 



 

40 

 

 

často ke splynutí těchto dvou stupňů, a to zejména v případech, jejichž řešení je natolik 

jednoduché, že není třeba odděleného provedení obou dvou kroků.157 

  Při aplikaci but for testu lze vycházet z následující otázky: „Vznikla by žalovanému 

v každém případě škoda, a to i bez jednání žalovaného?“158 Jedná se de facto o aplikaci 

teorie podmínky, kdy soud zjišťuje, zda bylo jednání žalovaného (škůdce) nutnou 

podmínkou pro vznik škody. K určení skutkové kauzality dochází na základě 

pravděpodobnosti (on the balance of probabilities), tj. k prokázání příčinné souvislosti je 

zapotřebí pravděpodobnost převyšující 50 %.159 But for test nelze ovšem bez dalšího 

použít na všechny případy, kupříkladu u multikauzálních škod se tato metoda neuplatní.  

 Pojem remoteness of damage pak podle Giliker zahrnuje posouzení, zda mohl být 

žalovaný (škůdce) schopen důvodně přepokládat, že by jeho jednání mohlo vést k dané 

újmě.160 Jinými slovy, „otázkou je, zda zákon neodmítne povinnost náhrady škody na 

základě toho, že újma je velmi neobvyklým následkem jednání žalovaného.“ Hlavním 

faktorem při posuzování je zejména důvodná předvídatelnost, která se má vztahovat jak 

k druhu škody, tak způsobu způsobení škody a jejímu rozsahu.161 

 V souvislosti s posuzováním příčinné souvislosti považuji za vhodné zmínit přístup 

anglických soudů k možnosti aplikace doktríny ztráty šance v medicínsko-právních 

sporech. Tuto problematiku lze demonstrovat na sporu Hotson v. East Berkshire Area 

Health Authority, v rámci kterého soud aplikoval doktrínu ztráty šance. Jednalo se o spor 

mezi chlapcem, který spadl ze stromu a utrpěl zlomeninu kyčle. Následně absolvoval 

vyšetření ve zdravotnickém zařízení žalovaného, kde byl chybně diagnostikován a poslán 

domů. U žalobce se však vyvinula nekróza s následkem trvalého postižení. V rámci řízení 

bylo prokázáno, že i v případě korektní diagnózy byla dána 75% pravděpodobnost 

totožného vývoje zdravotního stavu žalobce, zároveň by však byla dána 25% 

pravděpodobnost vyléčení. Žalobci byla následně přiřknuta náhrada škody ve výši 25 % 

z náhrady, na kterou by měl nárok v případě, že by bylo prokázáno, že nekróza byla 

způsobena výlučně jednáním žalovaného. Dané rozhodnutí však bylo poté zrušeno 

Sněmovnou lordů, podle které nelze ztrátu naděje na uzdravení považovat za újmu. 

                                                 
157 HORTON ROGERS, W. V. Causation under English Law. In SPIER, Jaap (ed) et al. Unification of Tort 

Law : Causation. The Hague/London/Boston : Kluwer Law International, 2000. s. 39. 
158 GILIKER, Paula. Sweet & Maxwell Textbook Series : Tort. Fifth Edition. London : Sweet &Maxwell, 

2014. s. 200. 
159 GILIKER, P. 2014 op. cit., s. 209. 
160 JONES, Michael A. Textbook on Torts. Eight Edition. New York : Oxford University Press, 2002. s. 

266. 
161 Tamtéž,, s. 231–233. 
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Zároveň došlo k jakémusi utvrzení soudů v tom, že příčinnou souvislost v oblasti 

medicínsko-právních sporů je vždy prokázat „on the balance of probabilities“.162  

 V současné době tedy soudy rozhodují tyto spory na základě míry 

pravděpodobnosti převyšující 50 %. Podle některých autorů však doposud nebyla 

vyřešena otázka, zda je možné v určitých případech postupovat podle doktríny ztráty 

šance. Rogers se přiklání k tomu názoru, že aplikace této doktríny by byla vhodná právě 

v případech, kdy je dána vyšší než 50% pravděpodobnost. Zároveň by bylo v těchto 

případech nutno posuzovat, v jakém poměru přesně vedlo jednání škůdce ke vzniku 

újmy.163 K aplikace doktríny ztráty šance anglickými soudy naopak běžně dochází 

v jiných oblastech, a to např. u sporů mezi advokátem a jeho klientem164 či v tzv. „cases 

of competition“, kdy dojde na základě protiprávního jednání k znemožnění účasti 

poškozeného v určité soutěži (tj. výkon pasivního volebního práva, účast na sportovních 

akcích či v soutěži krásy).165 

4.3. Francie 

 Základ odpovědnosti za škodu ve francouzském právu najdeme v čl. 1240 a 1241 

francouzského občanského zákoníku (Code Civil des Français). Podle čl. 1240 je každý, 

kdo zaviněně způsobí škodu druhému, povinen tuto škodu nahradit. Následující 

ustanovení zakotvuje tuto povinnost i v případech, kdy dojde ke vzniku škody v důsledku 

omisivního jednání či nedostatku péče. Co se týče příčinné souvislosti, Infantino a 

Zervogianni podřazují francouzské pojetí této problematiky pod pojem „zastřešující“, 

obdobný názor zastává i Galand-Carval.166 Příčinná souvislost totiž zaujímá při 

posuzování odpovědnosti za škodu dominantní postavení. Toto se projevuje mimo jiné i 

v případech kumulace příčin, kdy je každý ze škůdců odpovědný v plném rozsahu, a to i 

v případech, kdy je nárok po jednom či více škůdcích nevymahatelný.167 Obdobný 

koncept pojetí příčinné souvislosti lze najít v Itálii, Španělsku, Polsku či Bulharsku. 

Francouzská právní úprava odpovědnosti za škodu je však kromě generální úpravy 

obsažené ve francouzském občanském zákoníku obsažena i v řadě zvláštních zákonů 

                                                 
162 Rozhodnutí House of Lords [1987], sp. zn. AC 750, Stephen John Hotson v. East Berkshire Area Health 

Authority. 
163 HORTON ROGERS 2000 op. cit., s. 48. 
164 Srov. Rozhodnutí House of Lords  [1958], sp. zn. WLR 563, Kitchen v. Royal Air Force Association 
165 KADNER GRAZIANO, T. 2000 op. cit., s. 127. 
166 Srov. GALAND-CARVAL, Suzanne. Causation under French Law. In SPIER, Jaap (ed) et al. 

Unification of Tort Law : Causation. The Hague/London/Boston : Kluwer Law International, 2000. s. 

53; INFANTINO, M.; ZERVOGIANNI, E. 2017 op. cit., s. 87. 
167 GALAND-CARVAL, S. 2000 op. cit., s. 53–54. 
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(např. odpovědnost ve zdravotnictví, pracovněprávní odpovědnost, odpovědnost v oblasti 

„wrongful birth“ apod.)168 

 Francouzská právní úprava v čl. 1240 an. nijak blíže nedefinuje pojem příčinné 

souvislosti, jakožto ani hlediska jejího zkoumání. Galand-Carval poukazuje na možnou 

inspiraci čl. 1151 (dnes čl. 1231-4) francouzského občanského zákoníku upravující 

odpovědnost za škodu v rámci smluvní odpovědnosti, podle kterého musí být škoda 

bezprostředním a přímým následkem nekonání.169 Pojem příčinné souvislosti nebyl nijak 

blíže specifikován ani v rámci judikatury, a to i vzhledem k tomu, že odůvodnění 

jednotlivých rozhodnutí bývají zpravidla velmi stručná.170 Část soudní praxe vychází ze 

základů testu but for, druhá část se opírá o teorii adekvátnosti, přičemž v rámci svého 

rozhodování výslovně rozlišuje přímé a nepřímé příčiny škody.  Ve vztahu k otázce 

sjednocení této judikatury je třeba zdůraznit, že francouzský Cour de Cassation (Kasační 

soud) se ve svém rozhodování explicitně nepřiklání ani k jedné z teorií.171 

 Ve vztahu k faktorům omezujícím příčinnou souvislost zaujímají francouzské 

soudy (na rozdíl od českých, německých či anglických soudů) odmítavý postoj, a to 

zejména vůči teorii ochranného účelu normy a tzv. causa proxima (blízkost příčiny).172 

Mezi jediné dvě výjimky lze zařadit fource majoure (vyšší moc) a spoluzavinění 

poškozeného.173 Obecně lze konstatovat, že postavení poškozeného je z pohledu 

francouzského práva (a zejména soudní praxe) neobvykle silné. Předmětem kritiky ze 

strany jurisprudence bývá především nevyváženost a nízká předvídatelnost jednotlivých 

soudních rozhodnutí, kdy není mezi soudy zaujato jednotné stanovisko ohledně 

nejvhodnější metody zjištění příčinné souvislosti. V mnohých případech mohou být 

řešení jednotlivých sporů závislá pouze na tom, zda připadnou soudu, který preferuje 

aplikaci but for testu, či naopak tomu, kdo postupuje podle teorie adekvátnosti příčinné 

souvislosti. V návaznosti na předchozí výklad je zjevné, že řešení totožného případu 

prostřednictvím těchto dvou metod mohou být úplně odlišná, často i opačná.174 

                                                 
168 INFANTINO, M.; ZERVOGIANNI, E. 2017 op. cit., s. 90. 
169 Čl. 1231-4 francouzského občanského zákoníku. 
170 INFANTINO, M.; ZERVOGIANNI, E. 2017 op. cit., s. 93. 
171 GALAND-CARVAL, S. 2000 op. cit., s. 54. 
172 Tamtéž, s. 55. 
173 WATSON, Danny. Style over Substance? A Comparative Analysis of the English and French 

Approaches to Fault in Establishing Tortious Liabilty. In Manchester Review of Law, Crime and Ethics.  

Manchester : The University of Manchertser, School of Law, 2013, roč. 2, č. 2, s. 1–14.  Dostupné také 

z WWW:  

 http://hummedia.manchester.ac.uk/schools/law/main/research/MSLR_Vol2_1(Watson).pdf. 
174 GALAND-CARVAL, S. 2000 op. cit., s. 55. 

http://hummedia.manchester.ac.uk/schools/law/main/research/MSLR_Vol2_1(Watson).pdf
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 Francie se jako jedna z mála evropských zemí (obdobně jako např. Belgie) staví 

pozitivně k doktríně ztráty šance.175 K její aplikaci dochází ze strany francouzských 

soudů běžně, přičemž doktrína ztráty šance hraje významnou roli (narozdíl od Anglie) 

právě v oblasti medicínsko-právních sporů. Výhodu její aplikace v oblasti sporů mezi 

lékařem, resp. poskytovatelem zdravotních služeb, a pacientem, spatřuje jurisprudence 

zejména v tom, že otázka existence kauzality je v těchto případech závislá na vědeckých 

poznatcích, které je často velmi obtížné, v některých případech i nemožné zjistit.176 Je 

však třeba dodat, že francouzská jurisprudence dále rozlišuje dva druhy „budoucí újmy“, 

a to újmu virtuální (préjudice virtuel) a hypotetickou (prejudice éventuel), přičemž 

nahrazena může být pouze újma virtuální. Tato je dána v případech, kdy je újma 

následkem protiprávního jednání škůdce, přičemž existence ostatních podmínek 

nezbytných pro vznik této újmy je do budoucna jistá.177  

                                                 
175 KADNER GRAZIANO, T. 2000 op. cit., s. 134. 
176 MORÉTEAU, Olivier. France: French Tort Law in the Light of European Harmonisation. In Journal of 

Civil Law Studies [online]. Baton Rouge : Center of Civil Law Studies, 2018 [cit. 25-05-2019]. s. 798. 

Dostupný z WWW: 

https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1119&context

=jcls. 
177 Tamtéž, s. 799. 

https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1119&context=jcls
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5. Srovnání „evropské“ a české právní úpravy v teorii a v praxi 

 V této závěrečné kapitole se pokusím porovnat pojetí příčinné souvislosti podle 

PETL ve vztahu k české právní úpravě dotvořené rozhodovací praxí českých soudů. 

Zároveň se pokusím přiblížit pohled na právní úpravu de lege ferenda. Podrobný výklad 

české judikatury je, stejně jako úprava příčinné souvislosti v PETL, resp. českém právním 

řádu, obsahem předchozího výkladu. Proto se v této kapitole zaměřím více na rozbor 

judikatury Soudního dvora Evropské unie a následné srovnání s přístupem českých 

soudů. Závěrem se pokusím zodpovědět na otázku, zda je třeba příčinnou souvislost 

považovat za problematiku skutkovou, či právní.  

5.1. Legislativní srovnání 

 V návaznosti na předchozí výklad pojetí kauzality podle PETL, resp. české právní 

úpravy, se nabízí možnost srovnání těchto dvou variant. V první řadě je třeba 

připomenout časový rozestup mezi jednotlivými dokumenty. Občanský zákoník vstoupil 

v platnost 3. února 2012, účinnost nastala 1. 1. 2014. PETL byly sepsány mezi lety 2002 

a 2004, jedná se tedy o rozdíl jedné dekády. Z tohoto hlediska lze konstatovat, že při 

přípravě občanského zákoníku měli jeho autoři prostor pro inspiraci právě v PETL. 

V tomto ohledu lze pozorovat vliv PETL v antropocentrickém pojetí občanského 

zákoníku, jakož i ve snaze posílit postavení poškozeného.178 

 Dále však zdůrazňuji, že zatímco PETL obsahují „pouze“ úpravu deliktního práva, 

občanský zákoník je kodexem komplexně upravujícím odvětví občanského práva 

hmotného. Tímto narážím na první zásadní rozdíl, konkrétně v podrobnosti jednotlivých 

úprav. Zatímco PETL obsahují více méně vyčerpávající, podrobnou a ucelenou úpravu, 

kdy jsou všechny předpoklady odpovědnosti za škodu taxativně vymezeny v dílu II. V 

hlavě 3. daného dílu upravující příčinnou souvislost je pak pomyslně oddělena (ačkoli ne 

výslovně) skutková kauzalita a kauzalita v právním pojetí. Občanský zákoník obsahuje 

stručnější úpravu, jež je v rámci kodexu více „rozdrobena“.  

 Co se týče samotného pojetí kauzality skutkové, PETL obsahuje v čl. 3:101 základ 

v podobě teorie podmínky, jež je zde i jasně definovaná. Užití conditio sine qua non 

v České republice naopak vychází z rozhodovací praxe soudů. PETL dále na rozdíl od 

                                                 
178 VLASÁK, Michal. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku na pozadí 

PETL. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 2012, roč. 20, č. 15–16, s. 561–567. 

Dostupné také z WWW: http://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7ge2v6mjwl5zv6njwge. 
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občanského zákoníku obsahuje výčet situací (včetně způsobu jejich řešení), kdy je třeba 

k příčinné souvislosti přistupovat jiným způsobem než dle výchozí teorie podmínky (tj. 

multikauzální škody). V rámci občanského zákoníku lze vycházet (zejména) z § 2915, 

pod jehož režim spadají takřka všechny jinak neupravené případy multikauzálních škod. 

V této souvislosti je třeba brát v potaz, že občanský zákoník je součástí právního řádu 

jedné konkrétně určité země, ve které byl v době jeho přijetí pevně zaveden pomyslný 

„řád“, podle kterého soudy ke kauzalitě přistupovaly. Z toho důvodu nebylo třeba tuto 

problematiku upravovat tak podrobně, jako v PETL, které slouží pouze jako nezávazný 

rámec obsahující průnik právních úprav jednotlivých evropských států.  

 Příčinná souvislost v právním pojetí není v občanském zákoníku upravena vůbec, 

přístup k této otázce je výsledkem rozhodovací praxe českých soudů, resp. potřeby 

korigovat odpovědnost za škodu v případech, kdy je skutková kauzalita dána, ale 

povinnost náhrady škody by se však jevila ve vztahu ke konkrétnímu případu jako 

nespravedlivá či nepřiměřená. Mezi hlavní nástroje limitující odpovědnost za škodu patří 

především teorie adekvátní příčinné souvislosti a teorie ochranného účelu normy. Tato 

dvě omezení jsou zakotvena i v hlavě 3. oddílu 2. PETL upravující rozsah odpovědnosti. 

Dále zde nalezneme i další faktory, jejichž výčet je však demonstrativní. PETL totiž zcela 

ojediněle (na rozdíl od výše rozebraných vybraných úprav jednotlivých států) obsahuje i 

vodítka k posuzování právní příčinné souvislosti. Pro tento krok se autoři rozhodli z toho 

důvodu, že všechny evropské státy (ať už implicitně či explicitně) uznávají, že skutková 

kauzalita musí být nějakým způsobem limitována. Zde konkrétně zmiňují, že i belgické 

soudy, které dvoustupňový test kategoricky odmítají, dochází při řešení sporů 

k obdobným výsledkům jako soudy, které tento postup akceptují.179   

 V návaznosti na výše uvedené lze polemizovat, zda by nebylo vhodné, aby byla 

příčinná souvislost v občanském zákoníku upravena důkladněji, resp. podrobněji. Beze 

sporu není třeba, aby byla upravena vyčerpávajícím způsobem. Naopak, vzhledem ke 

složitosti této problematiky je důležité ponechat určitou její část v diskreci soudů tak, aby 

mohly flexibilně reagovat nejen na doktrinální vývoj a přizpůsobovat řešení jednotlivých 

případů tak, aby došly vždy ke spravedlivému výsledku. K této otázce se vyjadřoval 

Tichý, podle kterého je „třeba upravit kauzální nexus v občanském zákoníku alespoň 

v míře jako je to učiněno v knize III PETL.“180 Obdobný názor zastávají i bratři 

Doležalové, podle kterých „by bylo de lege ferenda vhodné, aby ustanovení, která by 

                                                 
179 Srov. EUROPEAN GROUP ON TORT LAW 2005 op. cit., s. 127; SPIER 2000 op. cit., s. 127. 
180 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. et al. 2010 op. cit., s. 68. 
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přímo upravovala problematický institut příčinné souvislosti, byla inkorporována do 

civilního kodexu.“181 Obdobný názor zastává i Vlasák, podle kterého je „škoda, že se nový 

občanský zákoník neodvážil zakotvit alespoň nějaká pravidla příčinné souvislosti.“182 

Dále vyzdvihuje pokrokovost PETL (a naopak kritizuje zaostalost občanského zákoníku) 

ve vztahu k velmi podrobné úpravě multikauzálních škod, která v občanském zákoníku 

téměř chybí.  

 Bratři Doležalové však ve své příspěvku navrhují i jinou možnost sjednocení 

rozhodovací praxe českých soudů, a to prostřednictvím doporučení183 ze strany soudů 

vyšší instance, tj. zejména prostřednictvím stanoviska Nejvyššího soudu, či 

prostřednictvím nálezu či usnesení soudu Ústavního. Závaznost rozhodnutí Ústavního 

soudu je stále diskutovanou problematikou, na kterou nepanuje jednotný názor.184 Obecné 

soudy, jakožto i řada odborníků z oblasti ústavního práva striktně závaznost rozhodnutí 

Ústavního soudu, resp. odůvodnění v něm obsaženého, odmítají.185 V praxi však nelze 

bez dalšího přehlížet sílu přesvědčivosti rozhodnutí Ústavního soudu, která může mít na 

rozhodovací praxi obecných soudů nemalý vliv. III. senát Ústavního soudu ve svém 

nálezu z roku 2019 s odkazem na dřívější judikaturu sám uvedl, že „právní názor 

obsažený v odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu – má-li obecnou povahu – je závazný 

při řešení typově shodných případů.“186 V rámci tohoto nálezu III. senát zároveň 

dovozuje vázanost obecných soudů právním názorem Ústavního soudu z principu 

rovnosti187, kdy „rovnost v právech zakládá též právo na předvídatelné rozhodování 

v obdobných případech.“188 Významnou roli v této problematice hraje i princip právní 

jistoty. V souvislosti s odmítavou reakcí obecných soudů k závaznosti rozhodnutí soudu 

Ústavního Holländer uvádí, že jejím praktickým důsledkem „je opakované rozhodování 

obdobných věcí a s tím spjaté zahlcování Ústavního soudu.“189 Je tedy otázkou, jaká by 

nastala situace v případě, že by Ústavní soud v rámci svého rozhodnutí „doporučil“ 

obecným soudům, aby při posuzování příčinné souvislosti, jak uvádí bratři Doležalové, 

„využívaly při své aplikační praxi jako doktrinální vodítko PETL, které, přes jisté drobné 

                                                 
181 DOLEŽAL, A.; DOLEŽAL, T. 2013 op. cit. 
182 VLASÁK, M. 2012 op. cit.  
183 DOLEŽAL A. DOLEŽAL T. 2013 op. cit. 
184 Pozn. Zde mám na mysli precedenční závaznost právního názoru obsaženého v odůvodnění rozhodnutí 

Ústavního soudu. 
185 HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace : ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha 

: Linde, 2003. s. 79. 
186 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18. 
187 Čl. 1 Listiny základních práv a svobod. 
188 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18. 
189 HOLLÄNDER, P. 2003 op. cit., s. 79. 
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výhrady, mohou být doktrinálně čitelné, konzistentní a z tohoto hlediska i implicitně 

uchovávající princip právní jistoty.“190 

 Dle názoru autorky této práce se jako vhodnější řešení nabízí přímé zakotvení 

základů právní úpravy příčinné souvislosti do občanského zákoníku, resp. občanského 

soudního řádu. Zaprvé by bylo vhodné legislativně zakotvit teorii podmínky jakožto 

základního východiska pro posuzování skutkové příčinné souvislosti, a to i přes to, že 

naše rozhodovací praxe je (na rozdíl od francouzské) ohledně této otázky relativně 

jednotná. Obdobně lze postupovat i u odlišného způsobu řešení případů multikauzálních 

škod. Co se týče kauzality v právním pojetí, zde se přímo nabízí inspirace PETL, které 

výslovně vymezují kauzalitu na skutkovou a právní, kdy implicitně stanoví, že zjištěnou 

skutkovou příčinnou souvislost je třeba v návaznosti na jedinečnost konkrétního případu 

určitými nástroji korigovat. Demonstrativní výčet těchto nástrojů se jeví jako 

nejvhodnější způsob řešení, jelikož na jednu stranu poskytuje soudům určitá vodítka, 

podle kterých lze postupovat. Na straně druhé však ponechává soudům prostor pro jejich 

uvážení a případné zohlednění dalšího faktoru, jehož užití by se v daném konkrétním 

případě jevilo jako nejspravedlivější. Co se týká Tichým navrhované změny § 132 

občanského soudního řádu stran pravděpodobnosti, souhlasí autorka této práce 

s ukotvením přibližného vodítka, určitě však není vhodné uvádět konkrétní míru 

vyjádřenou v procentech.  

 Ukotvení PETL jakožto doktrinálního vodítka prostřednictvím soudní judikatury 

není dle názoru autorky vhodné s ohledem na možnost odlišného přístupu, resp. „vzdoru“ 

obecných soudů. V delším časovém horizontu by pravděpodobně došlo ke sjednocení 

jejich přístupu, z hlediska právní jistoty se však jako jistější jeví zakotvení vybraných 

zásad přímo do platné právní úpravy. Pokud by však k této novelizaci mělo skutečně dojít, 

je třeba dbát na to, aby byla úprava příčinné souvislosti ponechána zčásti otevřená v tom 

smyslu, aby byl soudům poskytnut dostatečný prostor pro vlastní uvážení v konkrétních 

případech.  

5.2. Rozhodovací praxe Soudního dvora EU ve srovnání s českými soudy 

 Ve vztahu k právu Evropské unie je třeba nejprve poznamenat, že neobsahuje 

žádnou konkrétní úpravu příčinné souvislosti. Z tohoto pohledu je zajímavé zkoumat, jak 

se k této otázce postavil Soudní dvůr EU. Nejlépe lze pojetí příčinné souvislosti 

                                                 
190 DOLEŽAL, A.; DOLEŽAL, T. 2013 op. cit. 
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demonstrovat na případech žalob na náhradu škody způsobené orgány Evropské unie či 

v oblasti hospodářské soutěže. Právní podklad pro rozhodování o žalobách na náhradu 

škody způsobené orgány EU leží v čl. 268 Smlouvy o fungování Evropské unie, který 

však odkazuje na čl. 340. Ten stanoví, že „v případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí 

Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států 

způsobené jejími orgány (…).“191 V rámci rozhodování o těchto žalobách je Tribunál, 

resp. Soudní dvůr povinen vypořádat se i s otázkou příčinné souvislosti. 

 „Podle ustálené judikatury je založení mimosmluvní odpovědnosti Unie podmíněno 

splněním několika podmínek, tj. zaprvé přičitatelnost vytýkaného jednání orgánu či 

subjektu unie, zadruhé protiprávnost tohoto jednání, zatřetí vznik škody a začtvrté přímá 

příčinná souvislost mezi uvedeným jednáním a údajnou škodou.“192 K posouzení 

existence příčinné souvislosti dochází na základě teorie adekvátní příčinné souvislosti či 

teorie podmínky193, přičemž Tribunál zároveň ve svém rozsudku, sp. zn. T-107/08, uvádí, 

že „v souladu s judikaturou musí škoda vyplývat z dovolávané protiprávnosti, a nikoliv 

z volby žalobce způsobu jeho reakce na údajně protiprávní akt.“194 Soudní dvůr EU se 

obecně přiklání spíše k aplikaci teorie adekvátní příčinné souvislosti, jelikož „Unie může 

být shledána odpovědnou pouze za takovou újmu, které dostatečně přímo vyplývá 

z protiprávního jednání dotčeného orgánu.“195 Podle něj lze při použití této teorie 

identifikovat ty příčiny, které vedly ke vzniku škody, přičemž dochází ke spravedlivému 

rozdělení odpovědnosti mezi všechny škůdce. Z těchto důvodů není vhodné aplikovat 

teorii podmínky v případech, kdy je protiprávní jednání „příliš vzdálené“ od vzniklé 

škody. Tím však není vyloučena aplikace teorie podmínky v jiných případech.196 Zde je 

zajímavé sledovat, že Soudní dvůr EU staví teorii podmínky a teorii adekvátnosti příčinné 

souvislosti vedle sebe jako dvě rovnocenné varianty, přičemž z pohledu českého práva je 

teorie podmínky zařazována pod skutkovou kauzalitu, přičemž takto zjištěnou kauzalitu 

lze poté limitovat právě pomocí teorie adekvátností příčinné souvislosti. 

 Kauzalita zjištěná na základě skutkového stavu poté může být limitována hned 

několika faktory. Mezi jeden z nich patří skutečnost, že „škoda musí být dostatečně 

                                                 
191 SCHÜTZE, Robert. European Union Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. s. 365–366. 
192 Rozsudek Tribunálu ze dne 18. 9. 2014, sp. zn. T-317/12. 
193 Srov. Rozsudek Tribunálu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. T-107/08; Stanovisko generální advokátky Juliane 

Kokott ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. C-557/12. 
194 Rozsudek Tribunálu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. T-107/08. 
195 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. 7. 2003, sp. zn. C-472/00 P. 
196 Rozsudek Tribunálu ze dne 7. 12. 2017, sp. zn. T-402/11 P-RENV-RX. 
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přímým následkem jednání, které bylo bezprostřední příčinou vzniklé škody.“197 Pod tento 

požadavek lze vztáhnout i předvídatelnost škody, kterou Julianne Kokott ve svém 

stanovisku ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. C-557/12, definuje následovně: „Předvídatelné 

(nebo dostatečně kauzálně zapříčiněné) jsou všechny škody, s jejichž vznikem musí 

účastníci (…) na základě obecných životních zkušeností logicky počítat, na rozdíl od škod, 

jejichž příčinou je zcela mimořádný řetěz okolností, a tedy atypický kauzální průběh.“198 

Odpovědnost za škodu může být omezena i tehdy, pokud jí hospodářský subjekt, ač 

postupoval v souladu s hospodářskou péčí, nemohl zabránit či předejít.199 Dále je třeba 

ověřit, zda poškozený jednal s dostatečnou péčí tak, aby se riziku toho, že bude povinen 

nést škodu, vyhnul. Dalším omezením odpovědnosti za škodu může být nedbalost ze 

strany poškozeného, pokud byla conditio sine qua non vzniklé škody. Co se týče 

povinnosti prokázat existenci příčinné souvislosti, důkazní břemeno leží vždy na 

žalobci.200  

 Ve vztahu k české právní úpravě, resp. rozhodovací praxi lze konstatovat, že Soudní 

dvůr Evropské unie postupuje při zjišťování příčinné souvislosti obdobně jako české 

soudy. Jako dvě stěžejní vodítka zde slouží teorie podmínky a teorie adekvátnosti příčinné 

souvislosti, přičemž zde nalezneme i faktory limitující vznik odpovědnosti za škodu. 

V rámci těchto nástrojů najdeme shodu v nutnosti existence předvídatelnosti vzniku dané 

škody, která je jak soudy českými, tak evropskými (v rámci možností) velmi jasně 

definována. České soudy se odvolávají na „obvyklý chod věci a obecné zkušenosti“, 

Juliane Kokott kalkuluje s obdobným pojmem „obecných životních zkušeností“. Ta však 

dále přibližuje i případy, kdy není podmínka předvídatelnosti splněna. Jedná se o škody, 

které jsou následkem „zcela mimořádného řetězce okolností a atypického kauzálního 

průběhu“. Soudní dvůr při posuzování kauzality zohledňuje i to, zda domnělý škůdce 

postupoval s řádnou hospodářskou péčí tak, aby mohl škodě zabránit či předejít. 

Existence tohoto specifika však vyplývá ze skutečnosti, že výše rozebraná judikatura se 

týká zejména odpovědnosti orgánů Evropské unie za škodu.  

5.3. Kauzalita: otázka skutková či právní? 

 V návaznosti na předchozí výklad je na místě pokusit se odpovědět na (v odborných 

kruzích často diskutovanou) otázku, a to zda příčinná souvislost spadá pod problematiku 

                                                 
197 Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. T-113/04. 
198 Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. C-557/12. 
199 Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 28. 4. 1998, sp. zn. T-184/95. 
200 Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. T-113/04. 
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skutkovou či právní. Řešení tohoto problému bylo zákonodárcem vzhledem k absenci 

podrobné právní úpravy ponecháno soudní judikatuře, potažmo jurisprudenci. Ve většině 

evropských států lze v praxi pozorovat rozlišení na kauzalitu skutkovou a kauzalitu 

právní. Obdobně je tomu tak i v České republice, kde lze podle Janečka kauzalitu „chápat 

jako dvojstupňový test faktické a právní souvislosti mezi porušením povinnosti a vznikem 

újmy.“201 Skutkovou kauzalitu je podle něj třeba posuzovat jako negativní měřítko, tj. 

pokud není dána skutková příčinná souvislost, nemůže být nikdy dána ani právní příčinná 

souvislost, potažmo odpovědnost za škodu. Prostřednictvím skutkové kauzality dochází 

k eliminaci a vyloučení příčinné souvislosti mezi dvěma jevy v rovině přírodní, naturální. 

Kauzalitu v právním pojetí pak chápe jako měřítko pozitivní, které hraje stěžejní roli, 

jelikož právě tato kauzalita zakládá odpovědnost za škodu.202 Obdobný názor ohledně 

výše vymezeného dělení zastávají i Tichý, Hrádek či Holčapek.203  

 Česká judikatura však na tuto teorii až donedávna přímo nenavazovala. Nejvyšší 

soud ve svém rozhodnutí z roku 1968 označil kauzalitu jako otázku právní, jejíž 

posouzení vyplývá z řádně zjištěného skutkového stavu, který je třeba pečlivě zvážit, 

přičemž příčinná souvislost musí být prokázána nepochybně.204 Protikladné stanovisko 

k tomu názoru vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 21. 2. 2002, kdy 

konstatoval následující: „Při řešení otázky příčinné souvislosti mezi jednáním nebo 

opomenutím zaměstnance a vznikem škody nejde o otázku právní, nýbrž o otázku 

skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze v konkrétních souvislostech.“205 Soud 

dále uvedl, že příčinná souvislost je „zákonitostí přírodní a společenskou.“206 Tímto se 

Nejvyšší soud přiklonil k názorům jurisprudence, přičemž toto pojetí v jeho rozhodovací 

praxi stále setrvává.207 K této problematice se však vyjádřil i III. senát Ústavního soudu 

ve svém usnesení z roku 2016, kdy uvedl, že „řešení sporu o to, zda otázka příčinné 

souvislosti je otázkou právní či skutkovou, v obecné rovině nemá význam. V praxi často 

bude příčinná souvislost a její právní konsekvence (více či méně) splývat, a jejich 

                                                 
201 JANEČEK, Václav. Kauzalita a rozsah odpovědnosti. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a 

práva. 2016, roč. 155, č. 11, s. 959–981. Dostupný také z WWW: 

https://www.academia.edu/34974130/Kauzalita_a_rozsah_odpov%C4%9Bdnosti. 
202 Tamtéž. 
203 Srov. TICHÝ, L. HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 125; HRÁDEK in ŠVESTKA, DVOŘÁK, 2014 op. cit., 

s 932; HOLČAPEK, T. 2011 op. cit. 
204 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28. 11. 29168, sp. zn. 7 Cz 111/68. 
205 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
206 Tamtéž. 
207 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3377/2011; Usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. 25 Cdo 2440/2005. 

https://www.academia.edu/34974130/Kauzalita_a_rozsah_odpov%C4%9Bdnosti
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rozlišování může činit značné těžkosti.“208 Při posuzování příčinné souvislosti by měl 

soud „učinit (právní) úsudek (…) o tom, jaké skutečnosti, resp. souvislosti by měly být 

prokazovány, současně reagovat na vývoj v oblasti dokazování a tento (právní úsudek) 

eventuálně korigovat.“209 V daném případě se Ústavní soud věnoval charakteru námitek 

proti zjištěním týkajícím se příčinné souvislosti a dovodil, že námitky ohledně nesprávně 

zjištěné faktické kauzality jsou námitkami skutkovými a námitky směřující proti 

nesprávně určenému rozsahu odpovědnosti jsou právního charakteru.210 Z výše 

uvedeného lze uzavřít, že Ústavní soud implicitně potvrdil pojetí Nejvyššího soudu i 

právní vědy, kdy problematiku příčinné souvislosti nepřímo vydělil do dvou kategorií.  

 Ve vztahu k pojetí kauzality v PETL lze odkázat jak na výklad v kapitole 3., tak i 

na samotnou strukturu PETL, jež vyděluje úpravu příčinné souvislosti na kauzalitu 

skutkovou v podobě conditio sine qua non a na kauzalitu v právním pojetí v podobě 

úpravy rozsahu odpovědnosti. K tomuto autoři uvádí, že takřka jediný rozdíl v přístupu 

evropských států ke kauzalitě tkví v tom, že vybrané státy nepovažují rozsah 

odpovědnosti dle čl. 3:201 PETL za součást příčinné souvislosti, ale pouze za oddělený 

právní prostředek, prostřednictvím kterého dochází k její limitaci. Výsledek obou 

přístupů je však stejný, z tohoto důvodu nehrají rozdíly v pojetí příčinné souvislosti de 

facto žádnou roli.211 

 K rozdílným přístupům ke kauzalitě v jednotlivých evropských zemích se vyjádřil 

i jeden z nejvýznamnějších členů Evropské skupiny deliktního práva, Helmut Koziol. 

Podle jeho názoru pramení rozdíly také z odlišné terminologie, kterou lze demonstrovat 

na teorii conditio sine qua non nebo také but for testu. Jedná se o dva identické, avšak 

odlišně pojmenované instituty. Možným řešením je (po vzoru PETL) „hovořit o naturální 

či skutkové kauzalitě v případech, kdy se jedná o conditio sine qua non či but for test, a o 

kauzalitě v právním pojetí, pokud se jedná o kauzalitu v širším smyslu, včetně různých 

nástrojů limitujících odpovědnost.“212 Koziol poté přehledně rozděluje kauzalitu na 

skutkovou, pod niž zahrnuje conditio sine qua non, resp. but for test, a na kauzalitu 

v právním pojetí obsahující faktory limitující odpovědnost za škodu, tj. přerušení příčinné 

                                                 
208 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13. 
209 Tamtéž. 
210 Tamtéž. 
211 SPIER 2000 op cit., s. 60. 
212 KOZIOL, H. 2007 op. cit., s. 54. 
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souvislosti, vzdálenost škody (zahrnující především předvídatelnost), přípustné riziko, 

ochranný účel normy, adekvátnost a přímost následku.213 

 Při bližším zkoumání je třeba zjistit, zda může být vyvozena odpovědnost za škodu 

pouze na základě skutkové kauzality, či naopak pouze na základě kauzality v právním 

pojetí. Co se týče skutkové kauzality, Koziol uvádí, že „panuje všeobecná shoda na to, 

že škůdce nemusí být ve všech případech povinen nahradit každou škodu, kterou 

způsobil.“214 Vyvozování odpovědnosti škůdce pouze na základě skutkové příčinné 

souvislosti se obecně jeví jako nespravedlivé, příliš tvrdé řešení. Z tohoto důvodu 

přistupuje většina evropských států k omezení odpovědnosti prostřednictvím limitujících 

nástrojů, které jsou podřazovány pod kauzalitu v právním pojetí a na základě kterých 

určujeme přičitatelnost škody.215 Lze tedy uzavřít, že existence odpovědnosti za škodu by 

neměla být vyvozena pouze z existence příčinné souvislosti mezi jednáním a následkem, 

přičemž tato by měla být limitována prostřednictvím kauzality v právním pojetí. 

 Koziol se na druhé straně věnuje i otázce, zda může být dána odpovědnost za škodu 

pouze na základě příčinné souvislosti v právním pojetí, aniž by existovala skutková 

příčinná souvislost („Legal Causation without Factual Causation?“216). Tuto možnost 

však razantně odmítá. „Vzhledem k tomu, že teorie kauzality v právním pojetí slouží 

k omezení odpovědnosti, bylo by v rozporu s její základní ideou, aby byla vyvozena 

odpovědnost pouze na základě kauzality v právním pojetí při absenci skutkové.“217 

V daných případech by se de facto jednalo o odpovědnost za způsobené riziko.218  

 Podle názoru autorky této diplomové práce je otázka příčinné souvislosti jak 

otázkou skutkovou, tak otázkou právní. Při posuzování existence příčinné souvislosti je 

základní otázkou, zda je dána přírodní, naturální příčinná souvislost mezi dvěma (či více) 

jevy. Pokud tato „skutková“ kauzalita dána není, nemůže dojít ke vzniku odpovědnosti 

za škodu. Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu se sice přiklání k názoru, že se jedná o 

otázku skutkovou,219 jak však uvádí Valuš, „existenci i neexistenci příčinnosti mezi 

určitými jevy tak hodnotíme jako otázku skutkovou, nicméně vždy k respektu k jejím 

právním důsledkům.“220  Tento názor odpovídá i pojetí příčinné souvislosti z pohledu 

                                                 
213 KOZIOL, H. 2007 op. cit., s. 61–64. 
214 Tamtéž, s. 55. 
215 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. 2017 op. cit., s. 128. 
216 KOZIOL, H. 2007 op. cit., s. 66. 
217 Tamtéž, s. 66. 
218 Tamtéž, s. 66–67. 
219 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. 
220 VALUŠ, Antonín. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Praha : Leges, 

2014.  s. 87. 
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Ústavního soudu, podle kterého je třeba přírodní kauzalitu posuzovat jako otázku 

skutkovou, zatímco následné korekce ve vztahu k rozsahu odpovědnosti jsou již otázkou 

právní.221 Podle Žďárka nejednotnost názoru na tuto otázku vyplývá zejména z toho, že 

„příčinná souvislost patří mezi jeden z nejkomplikovanějších jevů, a proto se také v řadě 

případů hranice mezi skutkovými ryze (sic!) zjištěními a právními závěry smazávají.“222 

V souladu s výše uvedeným lze uzavřít, že tak složitou a rozmanitou problematiku 

příčinné souvislosti nelze bez dalšího subsumovat pod jednu z výše uvedených kategorií. 

Při zkoumání příčinné souvislosti, resp. existence odpovědnosti za škodu, hrají stěžejní 

roli jak skutková zjištění a faktický vztah mezi nimi, tak i následné právní posouzení a 

korekce těchto skutkových zjištění, přičemž absence kterékoli z těchto dvou složek může 

vyústit v nesprávné a nespravedlivé posouzení celého případu.  

                                                 
221 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13. 
222 TĚŠÍNOVÁ, Jolana; ŽĎÁREK, Roman; POLICAR, Radek. Medicínské právo. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011. s. 343. 
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Závěr  

 Problematika příčinné souvislosti je tématem těžko uchopitelným, a to zejména 

z důvodu absence jejího legislativního zakotvení. Při snaze o její podrobný rozbor je třeba 

především analyzovat příslušnou judikaturu k dané problematice se vztahující. Avšak ani 

judikatura mnohdy neposkytuje ucelený a jednotný pohled, jelikož rozhodovací praxe 

obecných soudů se zejména v nižších instancích může zásadně lišit.  Významnou roli 

v tomto ohledu hraje především rozhodovací praxe Nejvyšší soudu, jehož úkolem je 

mimo jiné právě sjednocování judikatury. Nezastupitelné místo zde však má, a to k nevůli 

některých obecných soudů, i rozhodovací praxe Ústavního soudu, která na obecné soudy 

působí především silou své přesvědčivosti. Ve vztahu k rozhodnutím Ústavního soudu 

nelze bez dalšího hovořit o jejich precedenčním charakteru, ačkoli se v tomto smyslu 

Ústavní soud (i když ne doslova) velmi často vyjadřuje.223 Právě v judikatuře Ústavního 

soudu však můžeme najít „nejpokrokovější“ názory týkající se pojetí příčinné souvislosti, 

a to zvláště ohledně potřebné míry pravděpodobnosti při jejím prokazování. Ústavní soud 

také jako první upozornil na vhodnost aplikace doktríny ztráty šance ve vybraných 

případech.224 Obdobná situace panuje i v ostatních evropských zemích, kdy hraje prim 

právě přístup rozhodovací praxe spíše než právní úprava, která v mnohých případech 

absentuje nebo je vymezena stejně (z pohledu některých autorů nedostatečně225) jako 

v občanském zákoníku.  

 V první kapitole přibližuje autorka této práce význam pojmu příčinné souvislosti, 

a to jak z pohledu věd mimoprávních, zejména filosofie, tak z pohledu právní vědy.  Dále 

pak navazuje stručným výkladem o odpovědnosti za škodu a jejích jednotlivých 

předpokladů, mezi něž patří i kauzalita, kterou vyděluje na kauzalitu skutkovou a 

kauzalitu v právním pojetí. Jako podklad pro snazší uchopení tohoto vymezení částečně 

slouží i výklad o pojetí kauzality v mimoprávních vědách, a to ve vztahu ke kauzalitě 

skutkové. 

 V druhé kapitole se autorka věnuje kauzalitě v kontextu platné právní úpravy, 

jejímž jádrem je občanský zákoník. Tato kapitola je systematicky vydělena do tří 

podkapitol, které postupně pojednávají nejprve o faktické příčinné souvislosti, s níž je 

neoddělitelně spojena i problematika jejího prokazování. Součástí této podkapitoly je i 

                                                 
223 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18. 
224 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08; Nález Ústavního soudu ze dne 20. 

12. 2016, sp. zn. III. ÚS 3067/13. 
225 TICHÝ, L.; HRÁDEK, J. et al. 2010 op. cit., s. 68; DOLEŽAL, A.; DOLEŽAL, T. 2013 op. cit.; 

VLASÁK, M. 2012 op. cit. 
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podrobný analytický rozbor judikatury vztahující se právě k prokazování faktické 

příčinné souvislosti, a to se zaměřením na recentní soudní rozhodnutí, která se mnohdy 

odchylují od dosavadní rozhodovací praxe. Autorka se zaměřuje na relevantní judikaturu 

zejména z oblasti poskytování zdravotních služeb, na kterých lze nejsnadněji 

demonstrovat složitost dané problematiky, jakož i potřebu odlišného přístupu v případech 

hodných zřetele. Dále se autorka věnuje příčinné souvislosti s právním pojetím, kdy 

v rámci další subkapitoly rozebírá (z hlediska přístupu českých soudů) dvě nejdůležitější 

teorie ovlivňující toto pojetí, a to teorii adekvátní příčinné souvislosti a teorie ochranného 

účelu normy. Ve třetí podkapitole pak autorka rozebírá doktrínu ztráty šance jakožto 

alternativní způsob řešení dané otázky. Zde autorka dochází k názoru, že doktrína ztráty 

šance se jeví jako vhodné řešení právě u sporů v oblasti poskytování zdravotních služeb, 

a to zejména kvůli značně oslabenému postavení pacienta. Potřeba silnější ochrany zde 

podle autorky vyplývá i z významu právem chráněného zájmu. 

 Třetí kapitola je věnována podrobnému popisu úpravy obsažené v PETL, 

dokumentu, který je i přes absenci právní závaznosti velmi významným počinem 

Evropské skupiny deliktního práva. V následující kapitole pak autorka pojednává o pojetí 

příčinné souvislosti ve vybraných evropských zemích, přičemž jako reprezentativní 

vzorek slouží Anglie, Francie a Německo.  

 V poslední kapitole pak autorka navazuje na předchozí výklad, kdy v první 

subkapitole věnované legislativnímu srovnání „evropské“ a české právní úpravy 

komparuje kvalitu právní úpravy obsaženou v PETL a v občanském zákoníku. Zde se 

autorka zabývá i právní úpravou de lege ferenda, kdy polemizuje nad možností 

novelizace občanského zákoníku, resp. občanského soudního řádu stran zakotvení 

podrobnější úpravy otázky příčinné souvislosti, jakož i požadavků na její prokazování. 

Autorka se rovněž vyjadřuje k myšlence ukotvení principů obsažených v PETL ve formě 

doktrinálního vodítka do rozhodovací praxe českých soudů prostřednictvím sjednocující 

judikatury Nejvyššího soudu, resp. rozhodnutí soudu Ústavního, kdy dochází k závěru, 

že nejvhodnější možností je zakotvení určitých základních principů posuzování příčinné 

souvislosti přímo do platné právní úpravy. V druhé subkapitole autorka poskytuje 

podrobný rozbor rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Závěrem si pak autorka pokládá 

otázku, zda je příčinná souvislost problematikou právní či skutkovou, přičemž dochází ke 

zjištění, že vzhledem ke složitosti této problematiky není možné ji zařadit výlučně do 

jedné z těchto kategorií, jelikož je neoddělitelně svázána jak s aspektem skutkovým, tak 

s aspektem právním.  
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 Cílem této práce bylo uvést čtenáře do problematiky příčinné souvislosti a dále 

poskytnout zevrubný popis právní úpravy příčinné souvislosti s přihlédnutím k relevantní 

judikatuře, to vše v evropských souvislostech. V souvislosti s potřebnou mírou 

prokazování příčinné souvislosti autorka poskytuje kritický rozbor přístupu českých 

soudů k dané problematice, přičemž dále nastiňuje i svůj názor na nejvhodnější způsob 

řešení této záležitosti.  Dílčím autorčiným cílem pak bylo poskytnout čtenáři exkurz do 

doktríny ztráty šance. Hlavní těžiště zde tkví v proklamovaném rozboru judikatury 

českých soudů. V návaznosti na provedený rozbor autorka zhodnotila i možnosti využití 

této doktríny v praxi, kdy dochází k závěru, že aplikace doktríny ztráty šance by mohla 

přicházet v úvahu v oblasti medicínsko-právních sporů. Pro tuto oblast je specifická 

zejména výrazná nerovnost v postavení jednotlivých stran, která by mohlo být právě 

prostřednictvím aplikace doktríny ztráty šance alespoň částečně korigována. Dále se 

autorka zabývala nejen otázkou pojetí příčinné souvislosti v České republice, ale podala 

i výklad ve vztahu k vybraným evropským zemím, jejichž vzorek byl vybrán i 

s přihlédnutím k rozdílným přístupům k příčinné souvislosti v rámci Evropy. Autorka 

pak vyčerpávajícím způsobem rozebrala i úpravu obsaženou v PETL. Z toho hlediska lze 

hlavní cíl diplomové práce považovat za splněný.  

 Jako další dílčí cíl si autorka klade provést důkladnou komparaci „evropské“ a 

české právní úpravy příčinné souvislosti. Tato komparace je předmětem podkapitoly 5.1., 

v rámci které autorka provádí nejen srovnání obou právních úprav, ale zabývá se i otázkou 

právní úpravy de lege ferenda ve vztahu k českému občanskému zákoníku, resp. 

občanskému soudnímu řádu. Nad rámec výše uvedeného poskytuje autorka přehled 

judikatury Soudního dvora EU vztahující se k problematice příčinné souvislosti, kterou 

posléze srovnává s rozhodovací praxí českých soudů. Na závěr bylo autorčiným záměrem 

pokusit se v návaznosti na veškeré zjištěné poznatky zodpovědět, zda je kauzalita otázkou 

skutkovou či právní, přičemž dochází ke zjištění, že tuto problematiku nelze vzhledem 

k její složitosti bez dalšího vydělit pouze do jedné z těchto kategorií. Při posuzování 

příčinné souvislosti je třeba pečlivě zvážit jak skutkové otázky, tak otázky právní, které 

slouží jako nezbytná korekce předchozích skutkových zjištění. Lze tedy uzavřít, že cíle 

této diplomové práce byly splněny.  
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Seznam zkratek 

 

„BGB“ = Bürgerliches Gesetzbuch 

 

„občanský soudní řád“ = zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

„občanský zákoník“ = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

„PETL“ = Principy evropského deliktního práva 

 

„Soudní dvůr Evropské unie“ = Soudní dvůr EU 

 

„Ústava“ = ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

„Listina základních práv a svobod“ = Usnesení předsednictva České národní rady o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 
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Kauzalita v evropských souvislostech 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je poskytnout náhled do problematiky právní úpravy 

příčinné souvislosti v evropském kontextu. Autorka se při vypracování této práce 

neomezuje pouze na platnou českou právní úpravu, ale i na úpravu obsaženou 

v Principech evropského deliktního práva (PETL). Významná část této diplomové práce 

je věnována i příslušné judikatuře vztahující se k příčinné souvislosti. 

První část této práce obsahuje výklad pojmu příčinné souvislosti v kontextu 

mimoprávních věd. Dále autorka obecně pojednává o odpovědnosti za škodu a o jejích 

jednotlivých předpokladech. V druhé kapitole poté analyzuje právní úpravu podle 

občanského zákoníku, resp. občanského soudního řádu, přičemž součástí této kapitoly je 

i podrobný rozbor judikatury českých soudů a exkurz do doktríny ztráty šance. Třetí 

kapitola je věnována úpravě obsažené v PETL, kapitola čtvrtá pak poskytuje náhled na 

pojetí příčinné souvislosti ve vybraných evropských zemích (Anglie, Francie a 

Německa). Závěrem poté autorka srovnává legislativní rozdíly mezi „evropskou“ a 

českou úpravu s tím, že se věnuje i otázce právní úpravy de lege ferenda.  

Ohniskem této diplomové práce je především analýza judikatury vztahující se k 

problematice příčinné souvislosti, pro jejíž definování je stěžejním nástrojem právě 

příslušná rozhodovací praxe. V tomto ohledu si autorka klade za cíl poskytnout podrobný 

rozbor judikatury českých soudů za účelem podání uceleného obrazu o pojetí příčinné 

souvislosti ze strany obecných soudů, resp. Ústavního soudu. Autorka nad rámec výše 

uvedeného analyzuje i judikaturu Soudního dvora EU.  

Dílčím cílem této diplomové práce je pak poskytnout ucelenou komparaci 

„evropské“ a české právní úpravy, kde autorka nabízí pohled na právní úpravu de lege 

ferenda. Závěrem se pak pokouší zodpovědět otázku, zda příčinná souvislost spadá pod 

problematiku právní, či skutkovou, a shrnuje současný náhled na tuto otázku ze strany 

soudů i jurisprudence.   
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Causation in the European Context 

Abstract 

 The aim of this thesis is to provide an insight into the issue of causal link 

legislation in the European context. The author does not limit herself to an applicable 

Czech legislation, but also to the regulation pursuant to Principles of European Tort Law 

(PETL). An important part of this thesis is devoted to the relevant case law concerning 

causal link.   

 The first part of this thesis contains an interpretation of the concept of causality in 

the context of non-legal sciences. Furthermore, the author generally deals with liability 

for damage and each of its presumptions. The second chapter analyses the legislation 

pursuant to the Civil Code, respectively the Code of Civil Procedure. It also includes a 

detailed analysis of the Czech courts’ case law and recourse into the loss of chance 

doctrine. The third chapter deals with legislation under PETL, the fourth chapter provides 

an insight into the concept of causality in selected European countries (England, France 

and Germany). Finally, the author compares the legislative differences between the 

“European” and Czech regulation and she also deals with the issue of legislation de lege 

ferenda. 

 The focus of this thesis is mainly the analysis of case law related to the causal link 

matter, since the relevant decision-making practice is the key tool for its definition. In 

this respect, the author aims to provide a detailed examination of Czech courts’ case law 

in order to give a complete picture of the concept of causal link from Czech courts, 

respectively Constitutional Court’s point of view.  The author also, beyond the scope of 

the above-mentioned, analyses the case law of the Court of Justice of the European Union. 

 The partial aim of this thesis is to provide an inclusive comparison of “European” 

and Czech legislation, where the author also offers an insight into the legislation de lege 

ferenda. Finally, she tries to answer the question of whether the causal link falls under 

the legal or factual issue, when she summarizes the current view of this matter by the 

courts and jurisprudence.  
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