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Příloha I. – Text PETLi 
 
 

European Group on Tort Law  European Group on Tort Law 

Principles of European Tort Law 
 

Principy evropského deliktního práva 

TITLE I. Basic Norm 
 

DÍL I. Základní ustanovení 

Chapter 1. Basic Norm 
 

Hlava 1. Základní ustanovení  

Art. 1:101. Basic norm 
 

Článek 1:101. Základní ustanovení 

 

(1) A person to whom damage to another is legally 
attributed is liable to compensate that damage. 

 
 

(1) Každý, komu lze na základě zákona připsat škodu 
způsobenou jinému, je povinen tuto škodu nahradit. 

 

(2) Damage may be attributed in particular to the 
person 

 
 

(2) Škodu lze připsat konkrétně tomu, 

a) whose conduct constituting fault has caused it; or 
 

a) kdo ji způsobil svým zaviněným chováním;  nebo 

b) whose abnormally dangerous activity has caused 
it; or 

 
b) jehož abnormálně nebezpečná činnost způsobila 
škodu; nebo 

c) whose auxiliary has caused it within the scope of 
his functions. 

 
c) jehož pomocník způsobil škodu v rozsahu svého 
úkolu. 

TITLE II. General Conditions of Liability 
 

DÍL II. Obecné předpoklady odpovědnosti 

Chapter 2. Damage 
 

Hlava 2. Škoda 

Art. 2:101. Recoverable damage 
 

Článek 2:101. Škoda způsobilá náhrady 

 

Damage requires material or immaterial harm to a 
legally protected interest. 

 
 

Škoda je majetkovou nebo nemajetkovou újmou 
zákonem chráněného zájmu. 

Art. 2:102. Protected interests 
 

Článek 2:102. Chráněné zájmy 

 

(1) The scope of protection of an interest depends on 
its nature; the higher its value, the precision of its 
definition and its obviousness, the more extensive is 
its protection. 

 
 

(1) Rozsah ochrany zájmu závisí na jeho povaze; čím 
vyšší je jeho hodnota, přesnější jeho určení a jeho 
očividnost, tím rozsáhlejší je jeho ochrana. 

 

(2) Life, bodily or mental integrity, human dignity and 
liberty enjoy the most extensive protection. 

 
 

(2) Život, tělesná a duševní integrita, lidská důstojnost 
a svoboda požívají nejvyšší ochrany. 

(3) Extensive protection is granted to property rights, 
including those in intangible property. 

 
 
 
 
 
 
 

(3) Rozsáhlá ochrana je zaručena majetkovým 
právům, včetně práv k nehmotným statkům. 

                                                 
i Text v anglickém i českém znění viz http://www.egtl.org/ (ke dni 28. 2. 2008). 
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(4) Protection of pure economic interests or 
contractual relationships may be more limited in 
scope. In such cases, due regard must be had 
especially to the proximity between the actor and the 
endangered person, or to the fact that the actor is 
aware of the fact that he will cause damage even 
though his interests are necessarily valued lower than 
those of the victim. 

 
(4) Ochrana majetkových zájmů nebo smluvních 
vztahů může být co do rozsahu omezena. V takových 
případech musí být zohledněn především blízký vztah 
mezi jednajícím a ohroženým nebo skutečnost, že 
jednající si je vědom, že způsobí škodu, ačkoliv jsou 
jeho zájmy méně hodnotné než zájmy poškozeného. 

(5) The scope of protection may also be affected by 
the nature of liability, so that an interest may receive 
more extensive protection against intentional harm 
than in other cases. 

 
(5) Rozsah ochrany může být také ovlivněn druhem 
odpovědnosti do té míry, že určitý zájem může požívat 
vyšší ochrany proti úmyslně způsobené újmě než 
v ostatních případech. 

(6) In determining the scope of protection, the 
interests of the actor, especially in liberty of action 
and in exercising his rights, as well as public interests 
also have to be taken into consideration. 

 
(6) Při rozhodování o rozsahu ochrany musí být 
zváženy jak zájmy jednajícího, především co do 
svobody jednání a výkonu jeho práv, tak veřejný 
zájem. 

Art. 2:103. Legitimacy of damage 
 

Článek 2:103. Škoda, která se nenahrazuje 

Losses relating to activities or sources which are 
regarded as illegitimate cannot be recovered. 

 
Náhradu škody vztahující se k aktivitám nebo 
zdrojům, které jsou chápány jako nezákonné, nelze 
uplatňovat. 

Art. 2:104. Preventive expenses 
 

Článek 2:104. Výdaje na prevenci 

Expenses incurred to prevent threatened damage 
amount to recoverable damage in so far as 
reasonably incurred. 

 
Výdaje vzniklé z důvodu bránění hrozící škodě 
představují nahraditelnou škodu potud, pokud byly 
vynaloženy důvodně. 

Art. 2:105. Proof of damage 
 

Článek 2:105. Prokázání škody 

Damage must be proved according to normal 
procedural standards. The court may estimate the 
extent of damage where proof of the exact amount 
would be too difficult or too costly. 

 
Škoda musí být prokázána podle běžných procesních 
předpisů. Soud může odhadnout rozsah škody 
v případech, kde by prokázání přesné výše bylo příliš 
obtížné anebo nákladné. 

Chapter 3. Causation 
 

Hlava 3. Příčinná souvislost (kausalita) 

Section 1. Conditio sine qua non and qualifications 
 

Oddíl 1. Conditio sine qua non a kvalifikace 

Art. 3:101. Conditio sine qua non 
 

Článek 3:101. Conditio sine qua non 

An activity or conduct (hereafter: activity) is a cause 
of the victim’s damage if, in the absence of the 
activity, the damage would not have occurred. 

 
Jednání nebo opomenutí (dále jen jednání) je 
příčinnou škody poškozeného, jestliže by při 
neexistenci takového jednání škoda nevznikla. 

Art. 3:102. Concurrent causes 
 

Článek 3:102. Konkurenční příčiny 

In case of multiple activities, where each of them 
alone would have caused the damage at the same 
time, each activity is regarded as a cause of the 
victim’s damage. 

 
V případě více jednání, z nichž každé by samo 
způsobilo škodu v ten samý okamžik, je považováno 
každé jednání za příčinu škody poškozeného. 

Art. 3:103. Alternative causes 
 

Článek 3:103. Alternativní příčiny 

(1) In case of multiple activities, where each of them 
alone would have been sufficient to cause the damage, 
but it remains uncertain which one in fact caused it, 
each activity is regarded as a cause to the extent 
corresponding to the likelihood that it may have 
caused the victim’s damage. 

 
(1) V případě více jednání, z nichž každé by bylo samo 
dostatečnou příčinou škody, přičemž však zůstává 
nejistým, které jednání ji ve skutečnosti způsobilo, 
musí být každé jednání považováno za příčinu 
v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké mohlo způsobit 
škodu poškozenému. 



 III

(2) If, in case of multiple victims, it remains uncertain 
whether a particular victim’s damage has been 
caused by an activity, while it is likely that it did not 
cause the damage of all victims, the activity is 
regarded as a cause of the damage suffered by all 
victims in proportion to the likelihood that it may 
have caused the damage of a particular victim. 

 
(2) Pokud v případě více poškozených zůstane 
nejistým, zda konkrétní škoda poškozeného byla 
způsobena určitým jednáním, přičemž je zřejmé, že 
toto jednání nezpůsobilo škodu všem poškozeným, 
musí být takové jednání považováno za příčinu škod 
utrpěných všemi poškozenými v rozsahu 
pravděpodobnosti, v jaké mohlo způsobit škodu 
konkrétnímu poškozenému. 

Art. 3:104. Potential causes 
 

Článek 3:104. Potenciální příčiny 

(1) If an activity has definitely and irreversibly led the 
victim to suffer damage, a subsequent activity which 
alone would have caused the same damage is to be 
disregarded. 

 
(1) Jestliže jednání vedlo definitivně a neodvratně ke 
způsobení škody poškozenému, následné jednání, 
které by samo způsobilo tu samou škodu, nebude 
bráno v potaz. 

(2) A subsequent activity is nevertheless taken into 
consideration if it has led to additional or aggravated 
damage. 

 
(2) Následné jednání musí být i přesto zohledněno, 
jestliže vedlo k dodatečné nebo těžší škodě. 

(3) If the first activity has caused continuing damage 
and the subsequent activity later on also would have 
caused it, both activities are regarded as a cause of 
that continuing damage from that time on. 

 
(3) Jestliže první jednání vedlo k pokračování škody a 
následné pozdější jednání by ji také způsobilo, pak je 
třeba obě jednání od takového okamžiku považovat za 
příčinu této pokračující škody. 

Art. 3:105. Uncertain partial causation 
 

Článek 3:105. Neurčitá dílčí kauzalita 

In the case of multiple activities, when it is certain 
that none of them has caused the entire damage or 
any determinable part thereof, those that are likely to 
have [minimally] contributed to the damage are 
presumed to have caused equal shares thereof. 

 
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. 

Art. 3:106. Uncertain causes within the victim’s 
sphere 

 
Článek 3:106. Příčina ve sféře poškozeného 

The victim has to bear his loss to the extent 
corresponding to the likelihood that it may have been 
caused by an activity, occurrence or other 
circumstance within his own sphere. 

 
Poškozený musí nést svou újmu v  rozsahu 
odpovídajícím pravděpodobnosti, do jaké míry mohla 
být způsobena jednáním, událostí nebo jinou okolností 
v jeho sféře. 

Section 2. Scope of Liability 
 

Oddíl 2. Rozsah odpovědnosti 

Art. 3:201. Scope of Liability 
 

Článek 3:201. Rozsah odpovědnosti 

Where an activity is a cause within the meaning of 
Section 1 of this Chapter, whether and to what extent 
damage may be attributed to a person depends on 
factors such as 

 
Existuje-li příčinná souvislost podle Oddílu 1 této 
Hlavy, zda a v jakém rozsahu má být škoda připsána 
záleží na faktorech jako jsou 

a) the foreseeability of the damage to a reasonable 
person at the time ofthe activity, taking into account 
in particular the closeness in time or space between 
the damaging activity and its consequence, or the 
magnitude of the damage in relation to the normal 
consequences of such an activity; 

 
a) předvídatelnost škody v okamžiku jejího vzniku 
rozumnou osobou, přičemž je zohledněn konkrétní 
časový a prostorový vztah mezi škodným jednáním a 
jeho následky, nebo rozsah škody ve vztahu 
k normálním následkům takového jednání; 

b) the nature and the value of the protected interest 
(Article 2:102); 

 
b) povaha a hodnota chráněného zájmu (čl. 2:102); 

c) the basis of liability (Article 1:101); 
 

c) důvod odpovědnosti (čl. 1:101); 

d) the extent of the ordinary risks of life; and 
 

d) rozsah běžných životních rizik; a 

e) the protective purpose of the rule that has been 
violated. 

 
e) ochranný účel normy, která byla porušena. 
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TITLE III. Bases of Liability 
 

DÍL III. D ůvod odpovědnosti 

Chapter 4. Liability based on fault 
 

Hlava 4. Odpovědnost za zavinění 

Section 1. Conditions of liability based on fault 
 

Oddíl 1. Podmínky odpovědnosti za zavinění 

Art. 4:101. Fault 
 

Článek 4:101. Zavinění 

A person is liable on the basis of fault for intentional 
or negligent violation of the required standard of 
conduct. 

 
Každý je odpovědný na základě zavinění za úmyslné 
nebo nedbalostní porušení požadované úrovně 
chování. 

Art. 4:102. Required standard of conduct 
 

Článek 4:102. Požadovaná úroveň chování 

(1) The required standard of conduct is that of the 
reasonable person in the circumstances, and depends, 
in particular, on the nature and value of the protected 
interest involved, the dangerousness of the activity, 
the expertise to be expected of a person carrying it on, 
the foreseeability of the damage, the relationship of 
proximity or special reliance between those involved, 
as well as the availability and the costs of 
precautionary or alternative methods. 

 
(1) Požadovaná úroveň chování se určí jako chování 
rozumné osoby v závislosti na okolnostech a záleží 
konkrétně na povaze a hodnotě chráněného zájmu, 
jehož se týká, nebezpečnosti jednání, zkušenostech, 
které jsou očekávány u jednající osoby, 
předpověditelnosti škody, vztahu blízkosti nebo 
zvláštního vztahu mezi těmi, již se to týká, jakož i 
dosažitelnosti a ceny prevenčních nebo alternativních 
metod. 

(2) The above standard may be adjusted when due to 
age, mental or physical disability or due to 
extraordinary circumstances the person cannot be 
expected to conform to it. 

 
(2) Daná úroveň může být upravena, pokud vzhledem 
k věku, fyzické a duševní neschopnosti nebo zvláštním 
okolnostem nemůže být očekáváno, že jí osoba dostojí. 

(3) Rules which prescribe or forbid certain conduct 
have to be considered when establishing the required 
standard of conduct. 

 
(3) Normy, které předepisují nebo zakazují určité 
chování, musí být uváženy, pokud stanovují 
požadovanou úroveň chování. 

Art. 4:103. Duty to protect others from damage 
 

Článek 4:103. Povinnost chránit ostatní před 
škodou 

A duty to act positively to protect others from damage 
may exist if law so provides, or if the actor creates or 
controls a dangerous situation, or when there is a 
special relationship between parties or when the 
seriousness of the harm on the one side and the ease 
of avoiding the damage on the other side point 
towards such a duty. 

 
Povinnost jednat za účelem ochrany ostatních před 
škodou může existovat, jestliže tak stanoví zákon nebo 
jestliže jednající vytváří nebo kontroluje nebezpečnou 
situaci nebo když existuje zvláštní vztah mezi stranami 
nebo pokud závažnost újmy na jedné straně a 
jednoduché odvrácení škody na druhé straně vybízí 
k takové povinnosti. 

Section 2. Reversal of the burden of proving fault 
 

Oddíl 2. Obrácení důkazního břemene o zavinění 

Art. 4:201. Reversal of the burden of proving fault 
in general 

 
Článek 4:201. Obrácení důkazního břemene o 
zavinění obecně 

(1) The burden of proving fault may be reversed in 
light of the gravity of the danger presented by the 
activity. 

 
(1) Důkazní břemeno o zavinění může být obráceno 
vzhledem k závažnosti nebezpečí, které jednání 
představuje. 

(2) The gravity of the danger is determined according 
to the seriousness of possible damage in such cases as 
well as the likelihood that such damage might 
actually occur. 

 
(2) Závažnost nebezpečí je stanovena podle závažnosti 
možné škody v daných případech, jakož i 
pravděpodobnosti, že taková škoda může skutečně 
vzniknout. 

Art. 4:202. Enterprise Liability 
 

Článek 4:202. Odpovědnost podniku 

(1) A person pursuing a lasting enterprise for 
economic or professional purposes who uses 
auxiliaries or technical equipment is liable for any 
harm caused by a defect of such enterprise or of its 
output unless he proves that he has conformed to the 
required standard of conduct. 

 
(1) Kdo provozuje podnik k hospodářskému nebo 
profesionálnímu účelu a kdo používá pomocníky nebo 
technické vybavení, je odpovědný za každou újmu 
způsobenou poruchou takového podniku nebo jeho 
produktu, dokud neprokáže, že jednal v souladu 
s požadovanou úrovní chování. 
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(2) „Defect“ is any deviation from standards that are 
reasonably to be expected from the enterprise or from 
its products or services. 

 
(2) „Porucha“ je jakákoliv odchylka od standardu, 
který může být rozumně očekáván od podniku nebo od 
jeho produktu nebo služeb. 

Chapter 5. Strict liability 
 

Hlava 5. Odpovědnost bez zavinění 

Art. 5:101. Abnormally dangerous activities 
 

Článek 5:101. Abnormálně nebezpečné činnosti 

(1) A person who carries on an abnormally 
dangerous activity is strictly liable for damage 
characteristic to the risk presented by the activity and 
resulting from it. 

 
(1) Kdo vykonává abnormálně nebezpečnou činnost je 
objektivně odpovědný za škodu charakteristickou pro 
nebezpečí představované činností a vyplývající z ní. 

(2) An activity is abnormally dangerous if 
 

(2) Činnost je abnormálně nebezpečná, jestliže 

a) it creates a foreseeable and highly significant risk 
of damage even when all due care is exercised in its 
management and 

 
a) vytváří předpověditelné a významné nebezpečí 
škody, i když při jejím provozu je dodržena veškerá 
řádná péče a 

b) it is not a matter of common usage. 
 

b) není předmětem běžného užívání. 

(3) A risk of damage may be significant having regard 
to the seriousness or the likelihood of the damage. 

 
(3) Nebezpečí škody může být významné vzhledem 
k závažnosti nebo pravděpodobnosti škody. 

(4) This Article does not apply to an activity which is 
specifically subjected to strict liability by any other 
provision of these Principles or any other national 
law or international convention. 

 
(4) Tento článek se nepoužije na činnost, která 
podléhá odpovědnosti bez zavinění na základě jiných 
ustanovení těchto Principů nebo jiného národního 
práva či mezinárodní smlouvy. 

Art. 5:102. Other strict liabilities 
 

Článek 5:102. Ostatní případy odpovědnosti bez 
zavinění 

(1) National laws can provide for further categories 
of strict liability for dangerous activities even if the 
activity is not abnormally dangerous. 

 
(1) Národní právo může stanovit další případy 
odpovědnosti bez zavinění pro nebezpečné činnosti, i 
když činnost není abnormálně nebezpečná. 

(2) Unless national law provides otherwise, 
additional categories of strict liability can be found 
by analogy to other sources of comparable risk of 
damage. 

 
(2) Dokud není národním právem stanoveno něco 
jiného, mohou dodatečné případy odpovědnosti bez 
zavinění vyplývat z analogie jiných zdrojů 
srovnatelného nebezpečí škody. 

Chapter 6. Liability for others 
 

Hlava 6. Odpovědnost za třetí osoby 

Art. 6:101. Liability for minors or mentally 
disabled persons 

 
Článek 6:101. Odpovědnost za nezletilé nebo osoby 
duševně nemocné 

A person in charge of another who is a minor or 
subject to mental disability is liable for damage 
caused by the other unless the person in charge shows 
that he has conformed to the required standard of 
conduct in supervision. 

 
Kdo pečuje o jiného, který je nezletilý nebo duševně 
nemocný, je odpovědný za škodu způsobenou touto 
osobou, dokud neprokáže, že jednal v souladu 
s požadovanou úrovní chování při dohledu. 

Art. 6:102. Liability for auxiliaries 
 

Článek 6:102. Odpovědnost za pomocníky 

(1) A person is liable for damage caused by his 
auxiliaries acting within the scope of their functions 
provided that they violated the required standard of 
conduct. 

 
(1) Každý je odpovědný za škodu způsobenou jeho 
pomocníky jednajícími v rámci jejich úkolu za 
předpokladu, že porušili požadovanou úroveň chování 
(čl. 4:102). 

(2) An independent contractor is not regarded as an 
auxiliary for the purposes of this Article. 

 
(2) Nezávislá smluvní strana není považována za 
pomocníka pro účely tohoto článku. 
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TITLE IV. Defences 
 

DÍL IV. Zprošt ění odpovědnosti 

Chapter 7. Defences in general 
 

Hlava 7. Zproštění odpovědnosti obecně 

Art. 7:101. Defences based on justifications 
 

Článek 7:101. Zproštění odpovědnosti založené na 
důvodech vylučujících protiprávnost 

(1) Liability can be excluded if and to the extent that 
the actor acted legitimately 

 
(1) Odpovědnost může být vyloučena, pokud jednal 
jednající ospravedlnitelně a v rozsahu 
ospravedlnitelnosti 

a) in defence of his own protected interest against an 
unlawful attack (self-defence), 

 
a) při obraně jeho vlastního chráněného zájmu proti 
protiprávnímu útoku (sebeobrana), 

b) under necessity, 
 

b) v krajní nouzi, 

c) because the help of the authorities could not be 
obtained in time (self-help), 

 
c) z toho důvodu, že pomoc úřadů nemohla být 
vyžádána včas (svépomoc), 

d) with the consent of the victim, or where the latter 
has assumed the risk of being harmed, or 

 
d) se souhlasem poškozeného, nebo jestliže si 
poškozený byl vědom nebezpečí vzniku újmy, nebo 

e) by virtue of lawful authority, such as a licence. 
 

e) z důvodu zákonného zmocnění, jako například 
licence. 

(2) Whether liability is excluded depends upon the 
weight of these justifications on the one hand and the 
conditions of liability on the other. 

 
(2) Zda je odpovědnost vyloučena, záleží na významu 
těchto důvodů vylučujících protiprávnost na straně 
jedné a podmínkách odpovědnosti na straně druhé. 

(3) In extraordinary cases, liability may instead be 
reduced. 

 
(3) Ve výjimečných případech může být odpovědnost 
namísto vyloučení pouze omezena. 

Art. 7:102. Defences against strict liability 
 

Článek 7:102. Zproštění odpovědnosti v případě 
odpovědnosti bez zavinění 

(1) Strict liability can be excluded or reduced if the 
injury was caused by an unforeseeable and 
irresistible 

 
(1) Odpovědnost bez zavinění může být vyloučena 
nebo omezena, pokud byla újma způsobena 
nepředvídatelnou a neodvratitelnou 

a) force of nature (force majeure), or 
 

a) přírodní sílou (vyšší moc), nebo 

b) conduct of a third party. 
 

b) chováním třetích osob. 

(2) Whether strict liability is excluded or reduced, and 
if so, to what extent, depends upon the weight of the 
external influence on the one hand and the scope of 
liability (Article 3:201) on the other. 

 
(2) Zda je odpovědnost bez zavinění vyloučena nebo 
omezena, a pokud ano, tak v jakém rozsahu, záleží na 
významu vnějších vlivů na straně jedné a rozsahu 
odpovědnosti (článek 3:201) na straně druhé. 

(3) When reduced according to paragraph (1)(b), 
strict liability and any liability of the third party are 
solidary in accordance with Article 9:101 (1)(b). 

 
(3) Dojde-li k omezení odpovědnosti podle odstavce 
(1)(b), jsou odpovědnost bez zavinění a jakákoliv 
odpovědnost třetích osob solidární ve smyslu článku 
9:101 (1)(b). 

Chapter 8. Contributory conduct or activity 
 

Hlava 8. Spoluzaviněné chování nebo jednání 

Art. 8:101. Contributory conduct or activity of the 
victim 

 
Článek 8:101. Spoluzaviněné chování nebo jednání 
poškozeného 

(1) Liability can be excluded or reduced to such 
extent as is considered just having regard to the 
victim’s contributory fault and to any other matters 
which would be relevant to establish or reduce 
liability of the victim if he were the tortfeasor. 

 
(1) Odpovědnost může být omezena nebo vyloučena 
v takovém rozsahu, jak to vyplývá ze spoluzavinění 
poškozeného a všech ostatních příčin, které by mohly 
být relevantní pro vznik nebo omezení odpovědnosti 
poškozeného, pokud by byl škůdcem. 

(2) Where damages are claimed with respect to the 
death of a person, his conduct or activity excludes or 
reduces liability according to para. 1. 

 
(2) Pokud je náhrada škody požadována z důvodu 
smrti osoby, může její chování nebo jednání vyloučit 
nebo omezit odpovědnost ve smyslu odstavce 1. 
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(3) The contributory conduct or activity of an 
auxiliary of the victim excludes or reduces the 
damages recoverable by the latter according to para. 
1. 

 
(3) Spoluzaviněné chování nebo jednání pomocníka 
poškozeného vylučuje nebo omezuje škodu 
vymahatelnou poškozeným ve smyslu odstavce 1. 

TITLE V. Multiple Tortfeasors 
 

DÍL V. Více škůdců 

Chapter 9. Multiple Tortfeasors 
 

Hlava 9. Více škůdců 

Art 9:101 Solidary and several liability: relation 
between victim and multiple tortfeasors 

 
Článek 9:101. Solidární a dílčí odpovědnost: vztah 
mezi obětí a více škůdci 

(1) Liability is solidary where the whole or a distinct 
part of the damage suffered by the victim is 
attributable to two or more persons. Liability is 
solidary where: 

 
(1) Odpovědnost je solidární, jestliže celá nebo určitá 
část škody, kterou utrpěl poškozený, je připsatelná 
dvěma nebo více osobám. Odpovědnost je solidární, 
pokud: 

a) a person knowingly participates in or instigates or 
encourages wrongdoing by others which causes 
damage to the victim; or 

 
a) se osoba vědomě účastnila nebo podněcovala nebo 
podporovala škodlivé jednání ostatních, kteří 
způsobili škodu poškozenému; nebo 

b) one person’s independent behaviour or activity 
causes damage to the victim and the same damage is 
also attributable to another person. 

 
b) nezávislé chování nebo jednání osoby způsobilo 
škodu poškozenému a ta samá škoda je také 
připsatelná jiné osobě; 

c) a person is responsible for damage caused by an 
auxiliary in circumstances where the auxiliary is also 
liable. 

 
c) osoba je zodpovědná za škodu způsobenou 
pomocníkem za okolností, za kterých je pomocník také 
odpovědný. 

(2) Where persons are subject to solidary liability, the 
victim may claim full compensation from any one or 
more of them, provided that the victim may not 
recover more than the full amount of the damage 
suffered by him. 

 
(2) Jestliže osoby jsou solidárně odpovědné, může 
poškozený žádat plnou náhradu škody od jednoho 
nebo více z nich za předpokladu, že nevymáhá více 
než je výše utrpěné škody. 

(3) Damage is the same damage for the purposes of 
paragraph (1)(b) above when there is no reasonable 
basis for attributing only part of it to each of a 
number of persons liable to the victim. For this 
purpose it is for the person asserting that the damage 
is not the same to show that it is not. Where there is 
such a basis, liability is several, that is to say, each 
person is liable to the victim only for the part of the 
damage attributable to him. 

 
(3) Pro účely odstavce (1)(b) se za škodu považuje 
celá škoda, pokud neexistuje rozumný důvod pro 
připsání pouhé části (dílčí) škody každé z osob 
odpovědných poškozenému. Kdo tvrdí opak, musí 
prokázat, že tomu tak není. Je-li tak prokázáno, pak 
odpovědnost je dílčí; neboli každý je odpovědný 
poškozenému pouze za jemu připsatelnou část škody. 

Art 9:102 Relation between persons subject to 
solidary liability 

 
Článek 9:102. Vztah mezi subjekty solidární 
odpovědnosti 

(1) A person subject to solidary liability may recover 
a contribution from any other person liable to the 
victim in respect of the same damage. This right is 
without prejudice to any contract between them 
determining the allocation of the loss or to any 
statutory provision or to any right to recover by 
reason of subrogation [cessio legis] or on the basis of 
unjust enrichment. 

 
(1) Kdo je solidárně odpovědný, může vymáhat podíl 
každé jiné osoby odpovědné poškozenému ve vztahu 
k té samé škodě. Tím nejsou dotčeny dohody mezi 
odpovědnými určující rozdělení újmy nebo jiná 
prováděcí ustanovení nebo právo vymáhat škodu 
z důvodu převzetí práv (cessio legis) nebo z důvodu 
bezdůvodného obohacení. 
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(2) Subject to paragraph (3) of this Article, the 
amount of the contribution shall be what is 
considered just in the light of the relative 
responsibility for the damage of the persons liable, 
having regard to their respective degrees of fault and 
to any other matters which are relevant to establish or 
reduce their liability. A contribution may amount to 
full indemnification. If it is not possible to determine 
the relative responsibility of the persons liable they 
are to be treated as equally responsible. 

 
(2) S výjimkou odstavce (3) tohoto článku se výše 
podílu řídí tím, co se zdá být spravedlivé ve světle 
konkrétní odpovědnosti odpovědných osob za škodu 
vzhledem k jejich vlastnímu stupni zavinění a všem 
dalším příčinám, které důvodně zakládají nebo 
omezují jejich odpovědnost. Podíl může dosahovat 
plné částky odškodnění. Pokud není možné určit 
vlastní odpovědnost odpovědných osob, musí s nimi 
být zacházeno jako s rovně odpovědnými. 

(3) Where a person is liable for damage done by an 
auxiliary under Article 9:101 he is to be treated as 
bearing the entire share of the responsibility 
attributable to the auxiliary for the purposes of 
contribution between him and any tortfeasor other 
than the auxiliary. 

 
(3) Kdo je odpovědný za škodu způsobenou 
pomocníkem podle článku 9:101, s tím musí být pro 
účely vypořádání mezi ním a jiným škůdcem, než je 
pomocník, zacházeno, jako by nesl celý díl 
odpovědnosti připisovaný pomocníkovi. 

(4) The obligation to make contribution is several, 
that is to say, the person subject to it is liable only for 
his apportioned share of responsibility for the damage 
under this Article; but where it is not possible to 
enforce a judgment for contribution against one 
person liable his share is to be reallocated among the 
other persons liable in proportion to their 
responsibility. 

 
(4) Povinnost vypořádání je dílčí, to znamená, že 
každý je odpovědný pouze za svůj daný díl 
odpovědnosti za škodu podle tohoto článku; není-li 
však možné vymoci rozhodnutí o vyrovnání proti 
odpovědnému, jeho podíl musí být přerozdělen mezi 
ostatní odpovědné v rozsahu jejich odpovědnosti. 

TITLE VI. Remedies 
 

DÍL VI. Prost ředky nápravy 

Chapter 10. Damages 
 

Hlava 10. Náhrada škody 

Section 1. Damages in general 
 

Oddíl 1. Náhrada škody obecně 

Art. 10:101. Nature and purpose of damages 
 

Článek 10:101. Povaha a účel náhrady škody 

Damages are a money payment to compensate the 
victim, that is to say, to restore him, so far as money 
can, to the position he would have been in if the 
wrong complained of had not been committed. 
Damages also serve the aim of preventing harm. 

 
Náhrada škody je peněžní platba, která má nahradit 
poškozenému škodu, jinak řečeno navrátit ho do 
stavu, pokud to jen penězi jde, ve kterém by byl, když 
by škodlivé jednání nebylo spácháno. Náhrada škody 
slouží také účelu předcházení škodám. 

Art. 10:102. Lump sum or periodical payments 
 

Článek 10:102. Jednorázová částka nebo 
opakované platby 

Damages are awarded in a lump sum or as periodical 
payments as appropriate with particular regard to the 
interests of the victim. 

 
Náhrada škody je poskytována v jednorázové částce 
nebo jako renta, pokud je to vhodné s ohledem na 
konkrétní zájmy poškozeného. 

Art. 10:103. Benefits gained through the damaging 
event 

 
Článek 10:103. Prospěch získaný škodnou událostí 

When determining the amount of damages benefits 
which the injured party gains through the damaging 
event are to be taken into account unless this cannot 
be reconciled with the purpose of the benefit. 

 
Je-li určována výše náhrady škody, musí být uvážen 
prospěch, které poškozený získal škodnou událostí, 
ledaže je tato neslučitelná s výhodou. 

Art. 10:104. Restoration in kind 
 

Článek 10:104. Navrácení v předešlý stav 

Instead of damages, restoration in kind can be 
claimed by the injured party as far as it is possible 
and not too burdensome to the other party. 

 
Namísto náhrady škody může být poškozeným 
požadováno navrácení v předešlý stav, pokud je to 
možné a nepředstavuje příliš velké břemeno pro 
druhou stranu. 
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Section 2. Pecuniary damage 
 

Oddíl 2. Majetková škoda 

Art. 10:201. Nature and determination of 
pecuniary damage 

 
Článek 10:201. Povaha a určení majetkové škody 

Recoverable pecuniary damage is a diminution of the 
victim’s patrimony caused by the damaging event. 
Such damage is generally determined as concretely as 
possible but it may be determined abstractly when 
appropriate, for example by reference to a market 
value. 

 
Nahraditelná majetková škoda je zmenšení majetku 
poškozeného způsobené škodnou událostí. Tato škoda 
musí být zásadně určena co nejkonkrétněji, ale může 
být také stanovena abstraktně, pokud je to vhodné, 
například odkazem na tržní hodnotu. 

Art. 10:202. Personal injury and death 
 

Článek 10:202. Osobní újma a smrt 

(1) In the case of personal injury, which includes 
injury to bodily health and to mental health 
amounting to a recognised illness, pecuniary damage 
includes loss of income, impairment of earning 
capacity (even if unaccompanied by any loss of 
income) and reasonable expenses, such as the cost of 
medical care. 

 
(1) V případě osobní újmy, která zahrnuje újmu 
fyzickému a duševnímu zdraví dosahující míry 
uznatelné nemoci, zahrnuje majetková škoda ztrátu na 
příjmu, zhoršení schopnosti vydělávat (i když není 
spojena s žádnou ztrátou na příjmu) a přiměřené 
výdaje, jako např. náklady na lékařskou péči. 

(2) In the case of death, persons such as family 
members whom the deceased maintained or would 
have maintained if death had not occurred are treated 
as having suffered recoverable damage to the extent 
of loss of that support. 

 
(2) V případě smrti se osoby, jako jsou rodinní 
příslušníci, jimž zemřelý poskytoval nebo by 
poskytoval výživu, pokud by nenastala smrt, považují 
za osoby, které utrpěly nahraditelnou škodu v rozsahu 
ztráty této podpory. 

Art. 10:203. Loss, destruction and damage of 
things 

 
Článek 10:203. Ztráta, poškození a škoda na věci 

(1) Where a thing is lost, destroyed or damaged, the 
basic measure of damages is the value of the thing or 
the diminution in its value and for this purpose it is 
irrelevant whether the victim intends to replace or 
repair the thing. However, if the victim has replaced 
or repaired it (or will do so), he may recover the 
higher expenditure thereby incurred if it is reasonable 
to do so. 

 
(1) Je-li ztracena, zničena nebo poškozena věc, je 
základním měřítkem pro náhradu škody hodnota věci 
nebo zmenšení její hodnoty a nehraje roli, zda 
poškozený má v úmyslu věc vyměnit nebo opravit. 
Jestliže ale poškozený věc vyměnil nebo opravil (nebo 
tak udělá), může vymáhat vyšší náklady, které mu tím 
vznikly, jestliže bylo rozumné tak učinit. 

(2) Damages may also be awarded for loss of use of 
the thing, including consequential losses such as loss 
of business. 

 
(2) Náhrada škody může být také přiznána z důvodu 
nemožnosti věc užívat, včetně následných ztrát, jako 
například ušlého zisku. 

Section 3. Non-pecuniary damage 
 

Oddíl 3. Nemajetková škoda 

Art. 10:301. Non-pecuniary damage 
 

Článek 10:301. Nemajetková škoda 

(1) Considering the scope of its protection (Article 
2:102), the violation of an interest may justify 
compensation of non-pecuniary damage. This is the 
case in particular where the victim has suffered 
personal injury; or injury to human dignity, liberty, or 
other personality rights. Non-pecuniary damage can 
also be the subject of compensation for persons 
having a close relationship with a victim suffering a 
fatal or very serious non-fatal injury. 

 
(1) Uvažujeme-li o rozsahu ochrany (čl. 2:102), může 
poškození zájmu ospravedlnit náhradu nemajetkové 
škody. Je tomu tak konkrétně v případě, když 
poškozený utrpěl osobní újmu nebo újmu na své 
svobodě, důstojnosti nebo jiných osobnostních 
právech. Nemajetková škoda může být vymáhána též 
osobami majícími blízký vztah k poškozenému, který 
utrpěl smrtelnou nebo velmi vážnou nesmrtelnou 
újmu. 

(2) In general, in the assessment of such damages, all 
circumstances of the case, including the gravity, 
duration and consequences of the grievance, have to 
be taken into account. The degree of the tortfeasor’s 
fault is to be taken into account only where it 
significantly contributes to the grievance of the victim. 

 
(2) Obecně musí být při stanovení takové náhrady 
škody zváženy všechny okolnosti případu, včetně 
závažnosti, trvání a následků újmy. Stupeň zavinění 
škůdce musí být vzat v potaz pouze, pokud významně 
přispěl k újmě poškozeného. 
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(3) In cases of personal injury, non-pecuniary damage 
corresponds to the suffering of the victim and the 
impairment of his bodily or mental health. In 
assessing damages (including damages for persons 
having a close relationship to deceased or seriously 
injured victims) similar sums should be awarded for 
objectively similar losses. 

 
(3) V případě osobní újmy odpovídá nemajetková 
újma utrpení poškozeného a zhoršení jeho tělesného 
nebo duševního zdraví. Při stanovení náhrady škody 
(včetně náhrady škody osobám s blízkým vztahem 
k zemřelému nebo k vážně zraněnému poškozenému) 
by měly být pro objektivně podobné újmy přiznávány 
srovnatelné částky. 

Section 4. Reduction of damages 
 

Oddíl 4. Omezení náhrady škody 

Art. 10:401. Reduction of damages 
 

Článek 10:401. Omezení náhrady škody 

In an exceptional case, if in light of the financial 
situation of the parties full compensation would be an 
oppressive burden to the defendant, damages may be 
reduced. In deciding whether to do so, the basis of 
liability (Article 1:101), the scope of protection of the 
interest (Article 2:102) and the magnitude of the 
damage have to be taken into account in particular. 

 
Náhrada škody může být ve výjimečných případech 
omezena, pokud by vzhledem k finanční situaci stran 
představovala plná náhrada škody přílišnou zátěž pro 
žalovaného. Při rozhodování zda náhradu škody 
omezit musí být podrobně zváženy důvod 
odpovědnosti (čl. 1:101), rozsah ochrany zájmu (čl. 
2:102) a rozsah škody. 
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Příloha II. – Text PELii 
 
 

 
PEL Liab.Dam. 

 
 

Non-Contractual Liability Arising out of 
Damage Caused to Another 

 
Chapter 1: Fundamental Provisions 
 

Article 1:101: Basic Rule 
 
(1) A person who suffers legally 

relevant damage has a right to 
reparation from a person who 
caused the damage intentionally or 
negligently or is otherwise 
accountable for the causation of the 
damage. 

(2) Where a person has not caused 
legally relevant damage 
intentionally or negligently that 
person is accountable for the 
causation of legally relevant damage 
only if Chapter 3 so provides. 

 
 
Article 1:102: Prevention 

 
Where legally relevant damage is 
impending, this Book confers on a person 
who would suffer the damage a right to 
prevent it. This right is against a person 
who would be accountable for the 
causation of the damage if it occurred. 
 

 
Article 1:103: Scope of Application 

 
Articles 1:101 and 1:102 

(a) apply only in accordance with the 
following provisions of this Book; 

(b) apply to both legal and natural 
persons, unless otherwise stated; 

(c) do not apply in so far as their 
application would contradict the 
purpose of other private law rules; 
and 

(d) do not affect remedies available on 
other legal grounds. 

 
 
Chapter 2: Legally Relevant Damage 
 

 
Principy evropského práva – odpovědnost za škodu 

 
 

Mimosmluvní odpovědnost za škodu způsobenou jinému 
 

Kapitola 1: Základní ustanovení 
 
Čl. 1.101: Základní ustanovení 
 

1. Osoba, která utrpí právně uznatelnou škodu má právo 
na její náhradu od osoby, která škodu způsobila 
úmyslně nebo z nedbalosti nebo příčina vzniku škody jí 
je jinak přičitatelná. 

2. Pokud osoba nezapříčinila právně uznatelnou škodu 
úmyslně nebo z nedbalosti, je tato osoba odpovědná za 
škodu, pouze pokud tak stanoví kapitola 3. 

 
 
 
 
 
Čl. 1:102: Předcházení škodám 
 

Pokud je zde nebezpečí vzniku právně uznatelné škody, 
tato pravidla umožňují osobě, které by byla škoda 
způsobena, právo domáhat se ochrany před tímto 
nebezpečím. Toto právo platí proti osobě, které by byla 
příčina vzniku škody přičitatelná. 

 
 
Čl. 1:103: Rozsah působnosti 
 
Čl. 1:101 a 1:102 

a) se uplatní pouze v souladu s následujícími ustanovení 
těchto pravidel 

b) se vztahují jak na fyzické osoby, tak na osoby 
právnické, pokud není uvedeno jinak 

c) neplatí v té míře, v jaké by jejich uplatnění mohlo být 
v rozporu s účelem jiných soukromoprávních pravidel 
a 

d) se nedotýkají práv vyplývajících z jiného právního 
důvodu. 

 
 
Kapitola 2: Právně uznatelná škoda 

 
Díl 1: Obecně 

 
Čl. 2:101 Pojem právně uznatelné škody 
 
 

1. Újma majetkové nebo nemajetková povahy nebo 

                                                 
ii Text PEL v anglickém znění viz http://www.sgecc.net/pages/en/texts/index.draft_articles.htm (ke dni 28. 2. 
2008), český překlad – autorka práce.  
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Section 1: General 
 

Article 2:101: Meaning of Legally Relevant 
Damage 

 
(1) Loss, whether economic or non-
economic, or injury is legally relevant 
damage if: 

(a) one of the following rules of this 
Chapter so provides; 

(b) the loss or injury results from a 
violation of a right otherwise 
conferred by the law; or 

(c) the loss or injury results from a 
violation of an interest worthy 
of legal protection. 

(2) In any case covered only by sub-
paragraphs (b) or (c) of paragraph 
(1) loss or injury constitutes legally 
relevant damage only if it would be 
fair and reasonable for there to be a 
right to reparation or prevention, as 
the case may be, under articles 
1:101 or 1:102. 

(3) In considering whether it would be 
fair and reasonable for there to be a 
right to reparation or prevention 
regard is to be had to the ground of 
accountability, to the nature and 
proximity of the damage or 
impending damage, to the 
reasonable expectations of the 
person who suffers or would suffer 
the damage, and to considerations of 
public policy. 

(4) In this Book 
(a) economic loss includes loss of 

income or profit, burdens 
incurred and a reduction in the 
value of property 

(b) non-economic loss includes pain 
and suffering and impairment of 
the quality of life. 

 
 

Section 2: Particular Instances of 
Legally Relevant Damage 
 

Article 2:201: Personal Injury and 
Consequential Loss 

 
(1) Loss caused to a natural person as a 

result of injury to his or her body or 
health and the injury as such are 
legally relevant damage. 

(2) In this Book: 
(a) such loss includes the costs of 

health care including expenses 
reasonably incurred for the care 
of the injured person by those 

poškození zdraví se považuje za právně uznatelnou 
škodu, pokud 

a) tak stanoví jedno z následujících ustanovení 
této kapitoly 

b) újma nebo poškození zdraví vyplývá 
z porušení subjektivního práva zaručeného 
právním řádem nebo 

c) újma nebo poškození zdraví vznikne 
v důsledku porušení zájmu hodného právní 
ochrany. 

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) nebo c) 
přestavuje újma nebo poškození zdraví právně 
uznatelnou škodu pouze tehdy, pokud by bylo 
spravedlivé a přiměřené přiznání náhrady škody nebo 
ochrany před vznikem škody, jak by mohlo přicházet v 
úvahu zejména podle čl. 1.101 nebo 1.102. 

3. Při posuzování, zda jsou tyto nároky spravedlivé a 
přiměřené, by měl být vzat v potaz důvod přičitatelnosti 
škody, povaha a naléhavost škody nebo hrozící škody, 
legitimní očekávání poškozeného a zohlednění 
veřejného zájmu. 

4. V těchto pravidlech 
a) majetková škoda zahrnuje rovněž ušlý zisk, 

způsobené náklady a snížení hodnoty majetku 
b) nemajetková škoda obsahuje rovněž bolest a 

snížení společenského uplatnění. 
 
 
 
 
 

Díl 2: Zvláštní případy právně uznatelné škody 
 
 
Čl. 2:201: Zásah do tělesné integrity a následná újma 
 

1. Újma způsobená fyzické osobě jako důsledek poškození 
tělesné integrity  nebo poškození zdraví jako taková je 
právně uznatelnou škodou. 

2. V těchto pravidlech 
a) taková újma zahrnuje náklady léčení včetně 

přiměřených nákladů na ošetřování osobou 
blízkou, 

b) zásah do tělesné integrity zahrnuje újmu na 
psychickém zdraví pouze tehdy, pokud vyústí 
v somatický stav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2.202: Újma způsobená osobě jako důsledek poškození 
zdraví nebo smrti jiné osoby 
 

1. Nemajetková újma způsobená fyzické osobě jako 
důsledek poškození zdraví nebo smrti jiné osoby je 
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close to him or her; and 
(b) personal injury includes injury 

to mental health only if it 
amounts to a medical condition. 

 
 
 
 
 
Article 2:202: Loss Suffered by Third 
Persons as a Result of Another’s Personal 
Injury or Death 
 

(1) Non-economic loss caused to a 
natural person as a result of 
another’s personal injury or death is 
legally relevant damage if at the 
time of injury that person is in a 
particularly close personal 
relationship to the injured person. 

(2) Where a person has been fatally 
injured: 
(a) legally relevant damage caused 

to the deceased on account of 
the injury to the time of death 
becomes legally relevant 
damage to the deceased’s 
successors; 

(b) reasonable funeral expenses are 
legally relevant damage to the 
person incurring them; and 

(c) loss of maintenance is legally 
relevant damage to a natural 
person whom the deceased 
maintained or, had death not 
occurred, would have 
maintained under statutory 
provisions or to whom the 
deceased provided care and 
financial support. 

 
 
Article 2:203: Infringement of Dignity, 
Liberty and Privacy 
 

(1) Loss caused to a natural person as a 
result of infringement of his or her 
right to respect for his or her 
dignity, such as the rights to liberty 
and privacy, and the injury as such 
are legally relevant damage. 

(2) Loss caused to a person as a result 
of injury to that person’s reputation 
and the injury as such are also 
legally relevant damage if national 
law so provides. 

 
 
Article 2:204: Loss upon Communication 
of Incorrect Information about Another  

právně uznatelnou škodou, pokud v době poškození 
zdraví je tato fyzická osoba ve velmi blízkém vztahu 
k osobě, jejíž zdraví bylo poškozeno. 

2. Pokud došlo ke smrti osoby: 
a) právně uznatelná škoda vzniklá zemřelému 

v důsledku poškození jeho zdraví do doby jeho 
smrti se stává součástí nároku právních 
nástupců této osoby 

b) náklady pohřbu jsou součástí nároku osoby, 
která je vynaložila 

c) újma na ztrátě výživného je právně uznatelná 
škoda fyzické osoby, které zemřelý výživné 
poskytoval nebo pokud by smrt nenastala, by 
zemřelý měl vůči takové osobě vyživovací 
povinnost ze zákona nebo které poskytoval 
péči nebo finanční podporu. 

 
 
 
Čl. 2:203 Zásah do důstojnosti, svobody a soukromí 
 

1. Újma způsobená fyzické osobě v důsledku zásahu do 
její důstojnosti, zejména do práva na svobodu a 
soukromí, a zásah sám o sobě představují právně 
uznatelnou škodu. 

 
2. Újma způsobená jinému jako důsledek zásahu do jeho 

dobré pověsti a tento zásah jako takový představují 
právně uznatelnou škodu, pokud tak stanoví národní 
právo. 

 
 
 
Čl. 2:204: Újma způsobená uvedením nepravdivé informace 
o jiném 
 

Újma způsobená osobě v důsledku uvedení informace o této 
osobě, ačkoli osoba sdělující tuto informaci věděla nebo 
vědět měla, že je nepravdivá, je právně uznatelnou škodou. 

 
 
 
Čl. 2:205: Škoda způsobená zásahem do soukromí 
 

Újma způsobená osobě v důsledku uvedení informace o 
této osobě, ačkoli vzhledem k  povaze informace nebo 
okolnostem, za nichž byla získána, osoba sdělující tuto 
informaci věděla nebo vědět měla, že se jedná o informaci 
o soukromí poškozené osoby, je právně uznatelnou 
škodou. 

 
 
 
 
 
Čl. 2:206 Škoda způsobená zásahem do vlastnictví nebo 
oprávněné držby 
 

1. Újma způsobená jinému v důsledku porušení jeho 
vlastnického práva nebo oprávněné držby movité nebo 
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Loss caused to a person as a result of the 
communication of information about that 
person which the person communicating 
the information knows or ought to know 
is incorrect is legally relevant damage. 

 
 
Article 2:205: Loss upon Breach of 
Confidence 
 

Loss caused to a person as a result of the 
communication of information which, 
either from its nature or the 
circumstances in which it was obtained, 
the person communicating the 
information knows or ought to know is 
confidential to the person suffering the 
loss is legally relevant damage. 
 
 

 
Article 2:206: Loss upon Infringement of 
Property or Lawful Possession 

 
(1) Loss caused to a person as a result 

of an infringement of that person’s 
property right or lawful possession 
of a movable or immovable thing is 
legally relevant damage. 

(2) In this Article: 
(a) loss includes being deprived of 

the use of property; 
(b) infringement of a property right 

includes destruction of or 
physical damage to the subject-
matter of the right (property 
damage), disposition of the 
right, interference with its use 
and other disturbance of the 
exercise of the right. 

 
 
Article 2:207: Loss upon Reliance on 
Incorrect Advice or Information  
 

Loss caused to a person as a result of 
making a decision in reasonable reliance 
on incorrect advice or information is 
legally relevant damage if: 
(a) the advice or information is 

provided by a person in pursuit of a 
profession or in the course of trade; 
and 

(b) the provider knew or ought to have 
known that the recipient would rely 
on the advice or information in 
making a decision of the kind made. 

 
 

nemovité věci je právně uznatelnou škodou. 
2. V tomto článku 

a) újma zahrnuje vyloučení možnosti věc užívat 
b) porušení vlastnictví zahrnuje zničení nebo 

poškození věci (škoda na věci), nakládaní 
s věcí, narušování práva věc užívat nebo jiné 
zasahování do výkonu práva. 

 
 
 
 
 
Čl. 2:207: Újma způsobená důvěrou v nesprávnou radu 
nebo informaci 
 

Újma způsobená jinému v důsledku jeho rozhodnutí 
uskutečněného na základě přiměřené důvěry v nesprávnou 
radu nebo informaci je právně uznatelnou škodu, pokud 

a) rada nebo informace je poskytnuta osobou při výkonu 
profese nebo v rámci podnikání a 

b) poskytovatel věděl nebo vědět měl, že příjemce by mohl 
spoléhat na radu nebo informaci při učinění 
předmětného rozhodnutí. 

 
 
 
 
Čl. 2:208 Újma způsobená protiprávním zásahem do 
podnikatelské činnosti 
 

1. Újma způsobená jinému v důsledku protiprávního 
zásahu do výkonu jeho profese nebo výkonu podnikání 
je právně uznatelná škoda. 

2. Újma způsobená spotřebiteli v důsledku nekalé soutěže 
je rovněž právně uznatelná škoda, pokud tak stanoví 
komunitární nebo národní právo. 

 
 
 
Čl. 2:209 Náklady vzniklé státu na základě poškození 
životního prostředí 
 

Náklady vzniklé státu nebo příslušnému orgánu při 
nápravě podstatně poškozených složek životního prostředí, 
jako je vzduch, voda, půda, flora a fauna, jsou právně 
uznatelnou škodou státu a jeho příslušných orgánů. 

 
 
 
Čl. 2:210 Újma na základě podvodného uvedení v omyl 
 

1. Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto dílu újma 
způsobená jinému v důsledku podvodného uvedení 
v omyl, ať již slovy nebo chováním, je právně 
uznatelnou škodou. 

2. Uvedení v omyl je podvodné pokud je učiněno 
s vědomostí nebo představou, že uvedení skutečností 
není správné a směřuje přivést jiného k omylu. 

 
 



 XV

Article 2:208: Loss upon Unlawful 
Impairment of Business 
 

(1) Loss caused to a person as a result 
of an unlawful impairment of that 
person’s exercise of a profession or 
conduct of a trade is legally relevant 
damage. 

(2) Loss caused to a consumer as a 
result of unfair competition is also 
legally relevant damage if 
Community or national law so 
provides. 

 
 
Article 2:209: Burdens incurred by the 
State upon Environmental Impairment 

 
Burdens incurred by the State or 
designated competent authorities in 
restoring substantially impaired natural 
elements constituting the environment, 
such as air, water, soil, flora and fauna, 
are legally relevant damage to the State 
or the authorities concerned. 
 

 
Article 2:210: Loss upon Fraudulent 
Misrepresentation 

 
(1) Without prejudice to the other 

provisions of this section loss caused 
to a person as a result of another’s 
fraudulent misrepresentation, 
whether by words or conduct, is 
legally relevant damage. 

(2) A misrepresentation is fraudulent if 
it is made with knowledge or belief 
that the representation is false and it 
is intended to induce the recipient to 
make a mistake. 

 
 
Article 2:211: Loss upon Inducement of 
Breach of Obligation 

 
Without prejudice to the other provisions 
of this section, loss caused to a person as 
a result of another’s inducement of a 
third person to breach an obligation is 
legally relevant damage only if: 
(a) the obligation was owed to the 

person sustaining the loss; and 
(b) the person inducing the breach: 

(i) intended the third person to 
breach the obligation, and 

(ii) did not act in legitimate 
protection of their own interest. 

 
 

 
Čl. 2:211 Újma na základě navedení k porušení závazku 
 

Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto dílu újma způsobená 
jinému v důsledku navedení třetí osoby k porušení jejího 
závazku je právně uznatelnou škodou, pokud 

a) závazek směřoval vůči poškozenému, a 
b) návodce porušení: 

i. přesvědčil třetí osobu k porušení závazku  a 
ii.  nejednal při oprávněné ochraně svého 

zájmu. 
 
 
 
 
 

Kapitola 3: Odpovědnost 
 

Díl 1: Úmysl a nedbalost 
 
Čl. 3:101 Úmysl 
 

Osoba způsobí právně uznatelnou škodu úmyslně, pokud 
tato osoba způsobila škodu buď 

a) tím, že chtěla způsobit škodu tohoto druhu nebo 
b) při svém záměrném jednáním věděla, že takovou škodu 

nebo škodu tohoto druhu způsobí nebo téměř určitě 
způsobí. 

 
 
 
 
 
Čl. 3:102 Nedbalost 
 

Osoba způsobí právně uznatelnou škodu z nedbalosti, 
pokud při svém jednání buď: 

a) nesplní míru běžné obezřetnosti stanovenou 
ustanovením zákona, které směřuje k ochraně 
poškozeného nebo 

b) jiným způsobem nedostojí dostatečné míře 
obezřetnosti, kterou by bylo možno očekávat od 
přiměřeně opatrné osoby vzhledem k okolnostem věci. 

 
 
 
 
 
Čl. 3:103 Osoby mladší osmnácti let 
 
1. Osoba mladší osmnácti let je odpovědná za právně 

uznatelnou škodu podle čl. 3:102(b) pouze tehdy, pokud 
tato osoba nebyla dostatečné obezřetná v takové míře, 
kterou by bylo možno vzhledem k okolnostem věci 
očekávat od přiměřeně opatrné osoby stejného věku. 

2. Osoba mladší sedmi let není odpovědná za škodu 
způsobenou ani úmyslně ani nedbalostně. 

3. Nicméně odst. 1 a 2 neplatí, pokud 
a) poškozená osoba nemůže dosáhnout náhrady 

škody podle těchto pravidel od jiného a 
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Chapter 3: Accountability 

 
Section 1: Intention and Negligence 
 

Article 3:101: Intention  
 

A person causes legally relevant damage 
intentionally when that person causes 
such damage either: 
(a) meaning to cause damage of the 

type caused; or 
(b) by conduct which that person means 

to do, knowing that such damage, or 
damage of that type, will or will 
almost certainly be caused. 

 
 

Article 3:102: Negligence  
 

A person causes legally relevant damage 
negligently when that person causes the 
damage by conduct which either: 
(a) does not meet the particular 

standard of care provided by a 
statutory provision whose purpose is 
the protection of the injured person 
from the damage suffered, or 

(b) does not otherwise amount to such 
care as could be expected from a 
reasonably careful person in the 
circumstances of the case. 

 
 
Article 3:103: Persons under Eighteen 
 

(1) A person under eighteen years of 
age is only accountable for causing 
legally relevant damage according 
to Article 3:102(b) in so far as that 
person does not exercise such care 
as could be expected from a 
reasonably careful person of the 
same age in the circumstances of the 
case. 

(2) A person under seven years of age is 
not accountable for causing damage 
intentionally or negligently. 

(3) However, paragraphs (1) and (2) do 
not apply to the extent that 
(a) the injured person cannot 

obtain reparation under this 
Book from another, and 

(b) liability to make reparation 
would be equitable having 
regard to the financial means 
of the parties and all other 
circumstances of the case. 

 
 

b) odpovědnost poskytnout náhradu škody by 
byla spravedlivá vzhledem k majetkovým 
poměrům stran a jiným okolnostem věci. 

 
 
 
 
 
 
Čl. 3:104: Odpovědnost za škodu způsobenou dětmi nebo 
osobami vykonávajícími dohled 
 
1. Rodiče nebo osoby povinné vykonávat rodičovskou péči 

nad osobou mladší čtrnácti let jsou odpovědní za 
způsobení právně uznatelné škody, pokud škůdce způsobil 
škodu chováním, které by bylo úmyslné nebo nedbalostní, 
pokud by se jednalo o dospělého. 

2. Instituce nebo jiný orgán povinný k výkonu dohledu nad 
škůdcem je odpovědný za způsobení škody, pokud 
a) škoda spočívá v poškození zdraví, újmě podle čl. 2:202 
nebo škodě na věci 
b) osoba, vůči které instituce nebo orgán je povinna 
vykonávat dohled, způsobí tuto škodu úmyslně nebo 
z nedbalosti nebo, pokud se jedná o osobu mladší 
osmnácti let, chováním, které by představovalo úmyslné 
nebo nedbalostní chování, kdyby jednal dospělý a 
c) osoba, vůči které je vykonáván dohled, má sklony 
ke způsobování škody předmětného typu. 

3. Nicméně osoba není odpovědná za škodu podle tohoto 
článku, pokud tato osoba prokáže, že nezanedbala 
povinný dohled nad škůdcem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díl 2: Odpovědnost bez úmyslu a zavinění 
 
 
Čl. 3:201: Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci 
nebo zástupci 
 

1. Osoba, která zaměstnává nebo podobně používá 
jiného, je odpovědná za škodu třetí osobě, pokud 
zaměstnanec nebo použitá osoba 

a) způsobí škodu při výkonu zaměstnání nebo při 
použití a 

b) způsobí škodu úmyslně nebo z nedbalosti nebo 
je jinak odpovědná za škodu. 

2. Odstavec 1 platí obdobně na právnickou osobu ve 
vztahu k zástupci, který způsobil škodu při výkonu 
zastoupení. Zástupcem je osoba, která je oprávněná 
provádět úkony jménem právnické osoby. 
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Article 3:104: Accountability for Damage 
Caused by Children or Supervised Persons 
 

(1) Parents or other persons obliged by 
law to provide parental care for a 
person under fourteen years of age 
are accountable for the causation of 
legally relevant damage where that 
person under age caused the 
damage by conduct that would 
constitute intention or negligence if 
it were the conduct of an adult. 

(2) An institution or other body obliged 
to supervise a person is accountable 
for the causation of legally relevant 
damage suffered by a third party 
when: 
(a) the damage is personal injury, 

loss within Article 2:202 or 
property damage; 

(b) the person whom the institution 
or other body is obliged to 
supervise caused that damage 
intentionally or negligently or, 
in the case of a person under 
eighteen, by conduct that would 
constitute intention or 
negligence if it were the 
conduct of an adult; and 

(c) the person whom they are 
obliged to supervise is a person 
likely to cause damage of that 
type. 

(3) However, a person is not 
accountable under this Article for 
the causation of damage if that 
person shows that there was no 
defective supervision of the person 
causing the damage. 

 
 
 

Section 2: Accountability without 
Intention or Negligence 

 
Article 3:201: Accountability for Damage 
Caused by Employees and Representatives 
 

(1) A person who employs or similarly 
engages another, is accountable for 
the causation of legally relevant 
damage suffered by a third person 
when the person employed or 
engaged 
(a) caused the damage in the course 

of employment or engagement, 
and 

(b) caused the damage intentionally 
or negligently, or is otherwise 

 
 
 
 
 
 
Čl. 3:202: Odpovědnost za škodu způsobenou nebezpečným 
stavem nemovitosti 
 
 

1. Osoba, která samostatně vykonává kontrolu nad 
nemovitostí, je odpovědná za způsobení škody na 
zdraví nebo související škody, škody podle čl. 2:202 a 
majetkové škody (jiné než na nemovitosti samé) 
v důsledku stavu nemovitosti, který nezaručuje 
bezpečnost, kterou by osoba v budově nebo poblíž 
budovy mohla očekávat vzhledem k okolnostem, včetně 

a) povahy nemovitosti 
b) přístupu do nemovitosti a 
c) nákladům na odstranění závadného stavu. 

2. Osoba vykonává samostatnou kontrolu nad 
nemovitostí, pokud je přiměřené od této osoby 
vyžadovat výkon takové kontroly v rozsahu, který 
povede k předcházení vzniku škod  v rozsahu tohoto 
článku. 

3. Majitel nemovitosti se považuje za osobu vykonávající 
samostatnou kontrolu, pokud neprokáže, že jiná osoba 
takovou kontrolu převzala. 

 
 
 
 
 
Čl. 3:203: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem 
 

Držitel zvířete je odpovědný za škodu na zdraví a 
související škodu, škodu podle čl. 2:202 a majetkovou 
škodu způsobenou zvířetem. 

 
 
 
Čl. 3:204: Odpovědnost za škodu způsobenou vadou 
výrobku 
 

1. Výrobce je odpovědný za škodu na zdraví a související 
škodu, škodu podle čl. 2:202 a vůči spotřebiteli i za 
majetkovou škodu (jinou než na samotném výrobku) 
způsobenou vadou výrobku. 

2. Dovozce výrobku do Evropského hospodářského 
prostoru  za účelem prodeje, pronájmu, leasingu nebo 
distribuce při výkonu podnikání je odpovědný za škodu 
obdobně. 

3. Dodavatel výrobku je odpovědný obdobně, pokud 
a) výrobce není zjištěn nebo 
b) v případě, že dovezený výrobek nenese 

identifikaci dovozce (bez ohledu, zda 
výrobcovo jméno je zjistitelné nebo nikoli), 
pokud dodavatel v přiměřeném čase 
neinformuje poškozeného o osobě výrobce 
nebo o osobě, která dodavateli předtím 
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accountable for the causation of 
the damage. 

(2) Paragraph (1) applies 
correspondingly to a legal person in 
relation to a representative causing 
damage in the course of their 
engagement. A representative is a 
person who is authorised to effect 
juridical acts on behalf of the legal 
person by its constitution. 

 
 

Article 3:202: Accountability for Damage 
Caused by the Unsafe State of an 
Immovable 
 

(1) A person who independently 
exercises control over an immovable 
is accountable for the causation of 
personal injury and consequential 
loss, loss within Article 2:202, and 
loss resulting from property damage 
(other than to the immovable itself) 
by a state of the immovable which 
does not ensure such safety as a 
person in or near the immovable is 
entitled to expect having regard to 
the circumstances including: 
(a) the nature of the immovable, 
(b) the access to the immovable, 

and 
(c) the cost of avoiding the 

immovable being in that state. 
(2) A person exercises independent 

control over an immovable if that 
person exercises such control that it 
is reasonable to impose a duty on 
that person to prevent legally 
relevant damage within the scope of 
this Article. 

(3) The owner of the immovable is to be 
regarded as independently 
exercising control, unless the owner 
shows that another independently 
exercises control. 

 
 
Article 3:203: Accountability for Damage 
Caused by Animals 

 
A keeper of an animal is accountable for 
the causation by the animal of personal 
injury and consequential loss, loss within 
Article 2:202, and loss resulting from 
property damage. 
 

 
Article 3:204: Accountability for Damage 
Caused by Defective Products 

 

výrobek dodala. 
4. Osoba není odpovědná za škodu podle tohoto článku, 

pokud tato osoba prokáže, že 
a) neuvedla výrobek na trh 
b) je pravděpodobné, že vada, která způsobila 

škodu neexistovala v době, kdy jej uvedla do 
oběhu 

c) nevyrobila či nedistribuovala výrobek ani za 
účelem zisku ani při podnikání 

d) vada výrobku je důsledkem vyhovění 
předpisům vydaným orgánem veřejné správy 

e) stav vědeckých a technických poznatků 
v době, kdy tato osoba uvedla výrobek na trh 
neumožňoval vadu zjistit nebo 

f) v případě výrobce součástky je vada 
přičitatelná 

i. vzhledu výrobku, do kterého byla 
součástka zapracována 

ii.  návodu poskytnutému výrobcem 
výrobku. 

5. „Výrobcem“ se rozumí: 
a) v případě hotového výrobku nebo součástky, 

jejich faktický výrobce 
b) v případě surovin osoba, která ji vytěžila nebo 

získala 
c) jiná osoba, která se umístěním svého jména, 

ochranné známky nebo jiného rozlišujícího 
znaku prezentuje jako výrobce. 

6. „Výrobkem“ se rozumí movitá věc, i když byla 
zapracována do jiné movité nebo nemovité věci, nebo 
elektřina. 

7. Výrobek je vadný, pokud není bezpečný, jak by se dalo 
očekávat vzhledem k okolnostem, včetně 

a) presentace výrobku 
b) funkcí, u kterých může být přiměřeně 

očekáváno, že je bude výrobek splňovat a 
c) času, kdy byl výrobek uveden na trh; 
nicméně výrobek není vadný pouze proto, že je 
následně uveden na trh lepší výrobek. 
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(1) The producer of a product is 
accountable for the causation of 
personal injury and consequential 
loss, loss within Article 2:202, and, 
in relation to consumers, loss 
resulting from property damage 
(other than to the product itself) by a 
defect in the product. 

(2) A person who imported the product 
into the European Economic Area 
for sale, hire, leasing or distribution 
in the course of that person’s 
business is accountable 
correspondingly. 

(3) A supplier of the product is 
accountable correspondingly if: 
(a) the producer cannot be 

identified; or 
(b) in the case of an imported 

product, the product does not 
indicate the identity of the 
importer (whether or not the 
producer’s name is indicated), 
unless the supplier informs the 
injured person, within a 
reasonable time, of the identity 
of the producer or the person 
who supplied that supplier with 
the product. 

(4) A person is not accountable under 
this article for the causation of 
damage if that person shows: 
(a) that person did not put the 

product into circulation; 
(b) it is probable that the defect 

which caused the damage did 
not exist at the time that person 
put the product into circulation; 

(c) that person neither 
manufactured the product for 
sale or distribution for 
economic purpose nor 
manufactured or distributed it 
in the course of business; 

(d) the defect is due to the product’s 
compliance with mandatory 
regulations issued by public 
authorities; 

(e) the state of scientific and 
technical knowledge at the time 
that person put the product into 
circulation did not enable the 
existence of the defect to be 
discovered; or 

(f) in the case of a manufacturer of 
a component, the defect is 
attributable to: 

(i) the design of the product 
into which the component 
has been fitted, or 

 
 
Čl. 3:205 Odpovědnost za škodu způsobenou motorovým 
vozidlem 
 

1. Držitel motorového vozidla je odpovědný za způsobení 
škody na zdraví a souvisejících škod, škody podle čl. 
2:202, a majetkové škody (jiné než na vozidle a jeho 
nákladu) při dopravní nehodě, který vznikla v důsledku 
provozu vozidla. 

2. „Motorovým vozidlem“ se rozumí jakýkoli prostředek 
určený pro cestování na zemi a vybavený mechanickou 
silou, který se nepohybuje na kolejích, a jakýkoli přívěs 
bez ohledu na způsob zapřažení. 

 
 
 
Čl. 3:206: Odpovědnost za škodu způsobenou nebezpečnou 
látkou nebo emisí 
 

1. Držitel látky nebo operátor zařízení je odpovědný za 
způsobení poškození zdraví a související škody, škody 
podle čl. 2:202, majetkové škody a nákladů podle čl. 
2:209, touto látkou nebo emisemi ze zařízení, pokud 

a) vzhledem k jejich množství nebo charakteru 
v době emise nebo v době kontaktu s látkou je 
velmi pravděpodobné, že látka nebo emise 
způsobí škodu, pokud není přiměřeně 
kontrolována, a 

b) škoda vznikla z tohoto nebezpečí. 
2. „Látkou“ se rozumí i chemikálie (pevná, kapalná nebo 

plynná). Mikroorganismy se považují za látku. 
3. „Emisí“ se rozumí i 

a) únik látky, 
b) elektrický výboj 
c) teplo, světlo nebo radiace 
d) hluk nebo vibrace a 
e) jiné nehmotné působení na prostředí. 

4. „Za řízením“ se rozumí i přenosné zařízení a zařízení 
v opravě nebo nepoužívané. 

5. Nicméně osoba není odpovědná za škodu podle tohoto 
článku, pokud tato osoba: 

a) nedrží látku nebo neprovozuje zařízení pro 
účely obchodu, podnikání nebo profese nebo 

b) prokáže, že neexistovalo porušení zákonných 
standardů kontroly látky nebo obsluhy 
zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3:207: Odpovědnost za jinou způsobenou škodu 
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(ii) instructions given by 
the manufacturer of the 
product. 

(5) “Producer” means: 
(a) in the case of a finished product 

or a component, the 
manufacturer; 

(b) in the case of raw material, the 
person who abstracts or wins it; 
and 

(c) any person who, by putting their 
name, trade mark or other 
distinguishing feature on the 
product, presents themselves as 
its producer. 

(6) “Product” means a movable, even if 
incorporated into another movable 
or an immovable, or electricity. 

(7) A product is defective if it does not 
provide the safety which a person is 
entitled to expect, having regard to 
the circumstances including: 
(a) the presentation of the product; 
(b) the use to which it could 

reasonably be expected that the 
product would be put; and 

(c) the time when the product was 
put into circulation, 

but a product is not defective merely 
because a better product is 
subsequently put into circulation. 

 
 
Article 3:205: Accountability for Damage 
Caused by Motor Vehicles 

 
(1) A keeper of a motor vehicle is 

accountable for the causation of 
personal injury and consequential 
loss, loss within Article 2:202, and 
loss resulting from property damage 
(other than to the vehicle and its 
freight) in a traffic accident which 
results from the use of the vehicle. 

(2) “Motor vehicle” means any vehicle 
intended for travel on land and 
propelled by mechanical power, but 
not running on rails, and any trailer, 
whether or not coupled. 

 
 

Article 3:206: Accountability for Damage 
Caused by Dangerous Substances or 
Emissions 

 
(1) A keeper of a substance or an 

operator of an installation is 
accountable for the causation by 
that substance or by emissions from 
that installation of personal injury 

 
Osoba je odpovědná za právně uznatelnou škodu, pokud 
tak stanoví národní právo a 

a) vztahuje se na zdroj nebezpečí, který není zahrnut v čl. 
3:104 – 2:205, 

b) vztahuje se k látce nebo emisi nebo 
c) vylučuje čl. 3:204 odst. 4 píms. e). 

 
 
 
 
Čl. 3:208 Opuštění věci 
 

Pro účely tohoto dílu zůstává osoba odpovědná za 
nemovitou věc, vozidlo, látku nebo zařízení, které opustí, 
dokud jiná osoba nepřevezme samostatnou kontrolu nad 
nimi nebo se nestane držitelem nebo provozovatelem. To 
platí obdobně ve vztahu k držiteli zvířete. 

 
 
 

Kapitola 4: Příčinná souvislost 
 
Čl. 4:101: Základní ustanovení 
 

1. Osoba způsobí právně uznatelnou škodu jinému, pokud 
je škoda považována za důsledek chování osoby nebo 
je tato osoba odpovědná za zdroj nebezpečí. 

2. V případě poškození zdraví nebo smrti musí být 
zohledněny predispozice poškozeného vzhledem k typu 
nebo rozsahu poškození zdraví. 

 
 
 
 
Čl. 4:102 Účast na škodním jednání 
 

Osoba, která se podílí, navádí nebo pomáhá jinému ve 
způsobení škody se považuje za osobu, jež škodu 
způsobila. 

 
 
 
Čl. 4:103 Alternativní příčiny 
 

Kde škoda může být zapříčiněna jinými okolnostmi, které 
zakládají odpovědnost, a je prokázáno, že škoda byla 
zapříčiněna jednou z těchto okolností, není však zjištěno 
kterou, má se za to, že každá osoba, která je odpovědná za 
jakoukoli z těchto okolností, způsobila škodu. 

 
 
 
 
 

Kapitola 5: skutečnosti vylučující odpovědnost 
 

Díl 1: Souhlas nebo chování poškozeného 
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and consequential loss, loss within 
Article 2:202, loss resulting from 
property damage, and burdens 
within Article 2:209, if: 
(a) having regard to their quantity 

and attributes, at the time of the 
emission, or, failing an 
emission, at the time of contact 
with the substance it is very 
likely that the substance or 
emission will cause such 
damage unless adequately 
controlled, and 

(b) the damage results from the 
realisation of that danger. 

(2) “Substance” includes chemicals 
(whether solid, liquid or gaseous). 
Microorganisms are to be treated 
like substances. 

(3) “Emission” includes 
(a) the release or escape of 

substances, 
(b) the conduction of electricity, 
(c) heat, light and other radiation, 
(d) noise and other vibrations, and 
(e) other incorporeal impact on the 

environment. 
(4) “Installation” includes a mobile 

installation and an installation 
under construction or not in use. 

(5) However, a person is not 
accountable for the causation of 
damage under this Article if that 
person: 
(a) does not keep the substance or 

operate the installation for 
purposes related to that 
person’s trade, business or 
profession; or 

(b) shows that there was no failure 
to comply with statutory 
standards of control of the 
substance or management of the 
installation. 

 
 

Article 3:207: Other Accountability for the 
Causation of Legally Relevant Damage 
 

A person is also accountable for the 
causation of legally relevant damage if 
national law so provides where it 
(a) relates to a source of danger which 

is not within Articles 3:104 - 3:205, 
(b) relates to substances or emissions, 

or 
(c) disapplies Article 3:204 (4)(e). 
 
 

Article 3:208: Abandonment 

Čl. 5:101: Souhlas nebo jednání na vlastní riziko 
 
 

1. Osobě svědčí výluka z odpovědnosti, pokud poškozený 
platně souhlasil se vznikem škody a je nebo si měl být 
vědom důsledků takového souhlasu. 

2. To samé platí, pokud poškozený, ač si je vědom rizika 
vzniku předmětného druhu škody, se dobrovolně 
vystaví riziku tak, že se má za to, že je s rizikem 
srozuměn. 

 
 
 
Čl. 5:102 Spoluzavinění a jeho přičitatelnost 
 
 

1. Pokud poškozený přispěje svým pochybením ke vzniku 
nebo zvýšení škody, bude náhrada snížena podle 
rozsahu pochybení. 

2. Nicméně v potaz nebude bráno: 
a) nepodstatné pochybení poškozeného 
b) pochybení nebo odpovědnost, jejichž podíl na 

vzniku škody je nepodstatný nebo 
c) nedostatek obezřetnosti poškozeného, jenž 

přispěl k jeho vlastní škodě způsobené 
motorovým vozidlem v dopravě, pokud tento 
nedostatek obezřetnosti není vzhledem 
k okolnostem zcela zřejmě podstatným 
zanedbáním obezřetnosti. 

3. Odstavce 1 a 2 platí obdobně, pokud osoba, která je 
odpovědná za poškozeného ve smyslu čl. 3:201, 
přispěla svým pochybením ke vzniku nebo rozsahu 
škody. 

4. Náhrada bude snížena obdobně v odpovídajícím 
rozsahu, pokud jiný zdroj nebezpečí, za který je 
poškozený odpovědný podle kapitoly 3, přispěl ke 
vzniku škody nebo rozsahu škody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 5:103: Škoda způsobená účastníkem trestného činu 
 

Právně uznatelná škoda způsobená neúmyslně při 
páchání trestného činu nebo při účasti na páchání 
nezakládá právo na náhradu, pokud by taková náhrada 
byla v rozporu s veřejným zájmem. 
 
 
 

 
 

Díl 2: Zájmy odpovědné osoby nebo třetích osob 
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For the purposes of this section, a person 
remains accountable for an immovable, 
vehicle, substance or installation which 
that person abandons until another 
exercises independent control over it or 
becomes its keeper or operator. This 
applies correspondingly, so far as 
reasonable, in respect of a keeper of an 
animal. 

 
Chapter 4: Causation 

 
Article 4:101: General Rule 
 

(1) A person causes legally relevant 
damage to another if the damage is 
to be regarded as a consequence of 
that person’s conduct or the source 
of danger for which that person is 
responsible. 

(2) In cases of personal injury or death 
the injured person’s predisposition 
with respect to the type or extent of 
the injury sustained is to be 
disregarded. 

 
 
Article 4:102: Collaboration 
 

A person who participates with, instigates 
or materially assists another in causing 
legally relevant damage is to be regarded 
as causing that damage. 
 

 
Article 4:103: Alternative Causes 
 

Where legally relevant damage may have 
been caused by any one or more of a 
number of occurrences for which different 
persons are accountable and it is 
established that the damage was caused 
by one of these occurrences but not which 
one, each person who is accountable for 
any of the occurrences is rebuttably 
presumed to have caused that damage. 
 
 

Chapter 5: Defences 
 

Section 1: Consent or Conduct of the 
Injured Person 

 
Article 5:101: Consent and Acting at own 
Risk 

 
(1) A person has a defence if the injured 

person validly consents to the 
legally relevant damage and is 

Čl. 5:201: Pravomoc přiznaná právem 
 
Osoba neodpovídá za škodu, pokud je škoda způsobena 
v rámci výkonu zákonné pravomoci. 
 
 
 
 
 
 

Čl. 5:202: Nutná obrana, nepřikázané jednatelství, krajní 
nouze 

 
1. Osoba není odpovědná za právně uznatelnou škodu 

v případě přiměřené ochrany svých právem 
chráněných zájmů nebo zájmů třetí osoby, pokud 
osoba, jíž vznikne škoda, je odpovědná za vznik 
nebezpečí právem chráněným zájmům. Pro účely 
tohoto odstavce neplatí čl. 3:103. 

2. To samé platí v případě osoby, která odvrací škodu 
hrozící jinému, pokud tato osoba sama neporušila své 
povinnosti. 

3. Pokud osoba způsobí škodu na majetku jiného v situaci 
přímého ohrožení života, zdraví nebo svobody při 
ochraně sebe nebo jiného a toto nebezpečí nemohlo být 
odstraněno bez způsobení škody, není škůdce 
odpovědný nad rámec poskytnutí přiměřeného 
odškodnění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 5:203: Ochrana veřejného zájmu 
 

Osoba není odpovědná za škodu, pokud právně uznatelná 
škoda je způsobena nutnou ochranou základních hodnot 
demokratické společnosti, zejména pokud je škoda 
způsobná šířením informací v médiích. 

 
 

Díl 3: Nemožnost kontroly 
 
Čl. 5:301: Nepříčetnost 
 

1. Osoba, která je nepříčetná v době jednání, v jehož 
důsledku vznikla škoda, je odpovědná pouze tehdy, 
pokud je to spravedlivé s ohledem na finanční 
prostředky této osoby a další okolnosti případu. 
Odpovědnost je omezena na náhradu přiměřeného 
odškodnění. 

 
2. Osoba je považována za nepříčetnou, pokud není 

schopna rozpoznat povahu svého jednání, leč by se 
jednalo pouze o dočasnou neschopnost v důsledku 
jejího vlastního pochybení. 
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aware or ought to be aware of the 
consequences of that consent. 

(2) The same applies if the injured 
person, knowing the risk of damage 
of the type caused, voluntarily 
exposes himself to that risk and is to 
be regarded as accepting it. 

 
 
 

Article 5:102: Contributory Fault and 
Accountability 

 
(1) Where the injured person 

contributes by their own fault to the 
occurrence or extent of legally 
relevant damage, reparation is to be 
reduced according to their degree of 
fault. 

(2) However, no regard (bez ohledu)  is 
to be had to: 
(a) an insubstantial fault of the 

injured person; 
(b) fault or accountability whose 

contribution to the causation of 
the damage is insubstantial; 

(c) the injured person’s want of 
care contributing to that 
person’s personal injury caused 
by a motor vehicle in a traffic 
accident, unless that want of 
care constitutes profound 
failure to take such care as is 
manifestly required in the 
circumstances. 

(3) Paragraphs (1) and (2) apply 
correspondingly where a person for 
whom the injured person is 
responsible within the scope of 
Article 3:201 contributes by their 
fault to the occurrence or extent of 
the damage. 

(4) Compensation is to be reduced 
likewise if and in so far as any other 
source of danger for which the 
injured person is responsible under 
Chapter 3 contributes to the 
occurrence or extent of the damage. 

 
 

Article 5:103: Damage Caused by a 
Criminal to a Collaborator 
 

Legally relevant damage caused 
unintentionally in the course of 
committing a criminal offence to another 
person participating or otherwise 
collaborating in the offence does not give 
rise to a right to reparation if this would 
be contrary to public policy. 

 
 
 
 
Čl. 5:302: Neovlivnitelná událost 
 

Osoba není odpovědná za škodu způsobenou výjimečnou 
situací, která nemůže být předvídatelná žádným 
přiměřeným způsobem a která nemůže být považována za 
její vlastní riskantní jednání. 

 
 

 
Díl 4: Smluvní výjimky a omezení odpovědnosti 

 
 
Čl. 5:401: Smluvní výjimky a omezení odpovědnosti 
 

1. Odpovědnost za škodu způsobená úmyslně nemůže být 
omezena nebo vyloučena. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou vzhledem ke 
konkrétním okolnostem hrubou nedbalostí nemůže být 
vyloučena 

a) ve vztahu k poškození zdraví nebo smrti nebo 
b) pokud je výjimka nebo omezení odpovědnosti 

jinak právem vyloučeno nebo je v rozporu 
s dobrou vírou a poctivým jednáním. 

3. Odpovědnost za škodu, za kterou je osoba odpovědná 
podle čl. 3:204, nemůže být vyloučena nebo omezena. 

4. Jiná odpovědnost podle těchto pravidel může být 
omezena nebo vyloučena, pokud zákon nestanoví jinak. 

 
 
 
 
 
 

Díl 5: Újma podle čl. 2:202 
 
Čl. 5:501: Rozšíření výluk z odpovědnosti vůči třetím 
osobám za škodu na zdraví  
 

Výluka z odpovědnosti, která platí při odpovědnosti za 
škodu na zdraví nebo za smrt vůči poškozenému, může být 
uplatněna rovněž vůči osobě, které vznikla škoda podle čl. 
2:202. 

 
 
 
 

Kapitola 6: Nároky z odpovědnosti 
 

Díl 1: Obecná ustanovení o náhradě 
 
Čl. 6:101: Cíle a formy náhrady 
 
 

1. Náhrada směřuje k uvedení do původního stavu, ve 
kterém by se poškozený nacházel, pokud by škoda 
nevznikla. 
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Section 2: Interests of Accountable 
Persons or Third Parties 

 
Article 5:201: Authority Conferred by 
Law 
 

A person has a defence if legally relevant 
damage is caused with authority 
conferred by law.  

 
 
 
 
 
Article 5:202: Self-Defence, Benevolent 
Intervention and Necessity  
 

(1) A person has a defence if that 
person causes legally relevant 
damage in reasonable protection of 
a right or of an interest worthy of 
legal protection of that person or a 
third person if the person suffering 
the legally relevant damage is 
accountable for endangering the 
right or interest protected. For the 
purposes of this paragraph Article 
3:103 is to be disregarded. 

(2) The same applies to legally relevant 
damage caused by a benevolent 
intervener to a principal without 
breach of the intervener’s duties. 

(3) Where a person causes legally 
relevant damage to the patrimony of 
another in a situation of imminent 
danger to life, body, health or liberty 
in order to save himself or a third 
person and that danger could not be 
eliminated without causing the 
damage, the person causing the 
damage is not liable to make 
reparation beyond providing 
reasonable recompense. 

 
 

Article 5:203: Protection of Public Interest  
 

A person has a defence if legally relevant 
damage is caused in necessary 
protection of values fundamental to a 
democratic society, in particular where 
damage is caused by dissemination of 
information in the media. 
 

 
Section 3: Inability to Control 

 

2. Náhrada může spočívat v penězích nebo v jiné formě, 
které je nejvhodnější s ohledem na druh a rozsah škody 
a další okolnosti věci, 

3. Pokud je poškozena věc, náhrada bude odpovídat 
snížení hodnoty věci, nikoli ceně opravy, pokud by 
cena opravy nepřiměřeně přesáhla snížení hodnoty 
věci. Toto ustanovení platí na zvířata pouze s ohledem 
na jejich povahu a účel, pro který je zvíře drženo. 

4. Pokud je to přiměřené, může být jako alternativa 
k uvedení do původního stavu podle odst. 1 k náhradě 
použito obstarání jiného vhodného plnění ve prospěch 
poškozeného. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6:102: Minimální výše škody 
 

K zanedbatelné škodě nebude přihlíženo. 
 
 
 
Čl. 6:103: Zohlednění prospěchu 
 

1. Poškozenému by v důsledku škodné události neměl 
vzniknout prospěch, leč by to bylo spravedlivé a 
přiměřené. 

2. Při posuzování, jestli je spravedlivé a přiměřené, aby 
vznikl poškozenému prospěch, bude brán v potaz druh 
utrpěné škody, povaha odpovědnosti a pokud by 
prospěch měl být poskytnut třetí osobou, tak i účel 
tohoto prospěch. 

 
 
 
 
 
 
Čl. 6:104: Více poškozených 
 

Pokud je více poškozených a náhradou jednomu z nich 
byla nahrazena škoda i ostatním, tak PECL, kapitola 
desátá, díl 2, platí přiměřeně i pro jejich nároky na 
náhradu. 

 
 
 
Čl. 6:105: Solidární odpovědnost 
 

1. Pokud je více osob odpovědných za škodu, jsou 
odpovědni solidárně. 

2. Poměr odpovědnosti mezi škůdci je stejný, pokud 
rozdílný poměr nevyplývá z okolností případu, zejména 
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Article 5:301: Mental Incompetence 
 

(1) A person who is mentally 
incompetent at the time of conduct 
causing legally relevant damage is 
liable only if this is equitable, 
having regard to the mentally 
incompetent person’s financial 
means and all the other 
circumstances of the case. Liability 
is limited to reasonable recompense. 

(2) A person is to be regarded as 
mentally incompetent if that person 
lacks sufficient insight into the 
nature of his or her conduct, unless 
the lack of sufficient insight is the 
temporary result of his or her own 
misconduct. 

 
 
Article 5:302: Event beyond control 

 
A person has a defence if legally relevant 
damage is caused by an abnormal event 
which cannot be averted by any 
reasonable measure and which is not to 
be regarded as that person’s risk. 

 
 
Section 4: Contractual Exclusion and 

Limitation of Liability 
 

Article 5:401: Contractual Exclusion and 
Limitation of Liability 
 

(1) Liability for causing legally relevant 
damage intentionally cannot be 
excluded or restricted. 

(2) Liability for causing legally relevant 
damage as a result of a profound 
failure to take such care as is 
manifestly required in the 
circumstances cannot be excluded or 
restricted 
(a) in respect of personal injury 

(including fatal injury), or 
(b) if the exclusion or restriction is 

otherwise illegal or contrary to 
good faith and fair dealing. 

(3) Liability for damage for the 
causation of which a person is 
accountable under Article 3:204 
cannot be restricted or excluded. 

(4) Other liability under this Book can 
be excluded or restricted unless 
statute provides otherwise. 

 
 
Section 5: Loss within Article 2:202 
 

vzhledem k pochybení nebo k rozsahu, v jakém se 
nebezpečí uvedené v kapitole třetí podílelo na vzniku  
škody. 

 
 
 
 
 
 
6:106: Postoupení pohledávky 
 

Poškozený může postoupit svůj nárok na náhradu škody, 
včetně škody nemajetkové. 

 
 
 
 

Díl 2: Peněžitá náhrada škody 
 
Čl. 6:201 Právo volby poškozeného 
 

Poškozený má právo volby, zda peněžitou náhradu škody 
použije na obnovení původního stavu nebo nikoli. 

 
 
 
Čl. 6:202: Moderace 
 

Pokud je to spravedlivé a přiměřené, může být peněžitá 
náhrada škody částečně nebo zcela snížena, jestliže škoda 
nebyla způsobena úmyslně a plná náhrada by byla 
nepřiměřená vzhledem k míře odpovědnosti škůdce, 
rozsahu škody a dostupným prostředkům k zabránění 
vzniku škody. 

 
 
 
 
Čl. 6:203: Kapitalizace a kvantifikace 
 
 

1. Náhrada bude poskytnuta jednorázově, pokud zde 
nejsou zvláštní důvody pro opakující se plnění. 

2. Národní právo stanoví, v jakém rozsahu bude 
stanovena náhrada za škodu na zdraví nebo 
nemajetkové újmy. 

 
 
Čl. 6:204: Náhrada za poškození zdraví 
 
 

Poškození zdraví samo o sobě bude odškodněno zvlášť od 
majetkové nebo jiné nemajetkové újmy. 

 
 

Díl 3: Prevence 
 
Čl. 6:301: Právo na odstranění nebezpečí 
 

1. Právo na odstranění nebezpečí platí pouze tehdy, 
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Art. 5:501: Extension of Defences against 
the Injured Person to Third Persons 

 
A defence which may be asserted against 
a person’s right of reparation in respect 
of that person’s personal injury or, if 
death had not occurred, could have been 
asserted, may also be asserted against a 
person suffering loss within Article 
2:202. 
 
 

Chapter 6: Remedies 
 

Section 1: Reparation in General 
 

Article 6:101: Aim and Forms of 
Reparation 
 

(1) Reparation is to reinstate the person 
suffering the legally relevant 
damage in the position that person 
would have been in had the legally 
relevant damage not occurred. 

(2) Reparation may be in money 
(compensation) or otherwise, as is 
most appropriate, having regard to 
the kind and extent of damage 
suffered and all the other 
circumstances of the case. 

(3) Where a tangible object is damaged, 
compensation equal to its 
depreciation of value is to be 
awarded instead of the cost of its 
repair if the cost of repair 
unreasonably exceeds the 
depreciation of value. This rule 
applies to animals only if 
appropriate, having regard to the 
purpose for which the animal was 
kept. 

(4) As an alternative to reinstatement 
under paragraph (1), but only where 
this is reasonable, reparation may 
take the form of recovery from the 
person accountable for the 
causation of the legally relevant 
damage of any advantage obtained 
by the latter in connection with 
causing the damage. 

 
 
Article 6:102: De Minimis Rule 
 

Trivial damage is to be disregarded. 
 
 
 
Article 6:103: Equalisation of Benefits 
 

pokud 
a) náhrada škody by nebyla přiměřeným 

alternativním opatřením a 
b) je přiměřené požadovat po osobě, která by 

byla odpovědná za vzniklou škodu, aby 
nebezpečí zabránila. 

2. Pokud je zdrojem nebezpečí věc nebo zvíře a není 
přiměřené po ohrožené osobě požadovat, aby vzniku 
škody zabránila jinak, právo na odstranění nebezpečí 
zahrnuje právo na přemístění této věci nebo zvířete. 

 
 
 
 
 
Čl. 6:302 Odpovědnost za škodu vzniklou při odstraňování 
nebezpečí 
 

Osoba, která vynaložila účelné náklady nebo jí vznikla 
jiná škoda v souvislosti s odstraněním nebezpečí vzniku 
škody nebo jejím snížením, má právo na náhradu od 
osoby, která by byla odpovědná za vzniklou škodu. 

 
 
 
 
 

Kapitola 7: Společná ustanovení 
 
Čl. 7:101: Národní ústavní pořádek 
 

Ustanovení těchto pravidel musí být interpretována 
v souladu s ústavním pořádkem místa sudiště. 

 
 
 
 
Čl. 7:102: Zákonná ustanovení 
 

Národní právo stanoví, která ustanovení jsou zákonnými 
ustanoveními. 

 
 
 
Čl. 7:103: Úloha veřejného práva a soudní řízení 
 
 

Tato pravidla neupravují odpovědnost osoby nebo orgánu 
vyplývající z výkonu nebo opomenutí výkonu úkolů 
veřejného práva nebo z plnění povinností v soudním 
řízení. 

 
 
 
Čl. 7:104: Odpovědnost zaměstnanců, zaměstnavatelů, 
odborů a svazů zaměstnavatelů 
 

Tato pravidla neupravují odpovědnost 
a) zaměstnanců (ať již ve vztahu k jiným zaměstnancům, 

zaměstnavatelům nebo třetím osobám) vyplývající za 
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(1) Benefits arising to the person 
suffering legally relevant damage as 
a result of the damaging event are to 
be disregarded unless it would be 
fair and reasonable to take them into 
account. 

(2) In deciding whether it would be fair 
and reasonable to take the benefits 
into account, regard shall be had to 
the kind of damage sustained, the 
nature of the accountability of the 
person causing the damage and, 
where the benefits are conferred by 
a third party, the purpose of 
conferring those benefits. 

 
 
Article 6:104: Multiple Injured Persons 
 

Where multiple persons suffer legally 
relevant damage and reparation to one 
person will also make reparation to 
another, PECL Chapter 10 Section 2 
applies with appropriate modification to 
their claims for reparation. 

 
 
Article 6:105: Solidary Liability 
 

(1) Where several persons are liable for 
the same legally relevant damage, 
they are liable solidarily. 

(2) As between the solidary debtors 
themselves the share of liability is 
equal unless different shares are 
more appropriate having regard to 
all circumstances of the case and in 
particular to fault or to the extent to 
which a source of danger mentioned 
in Chapter 3 contributed to the 
occurrence or extent of the damage. 

 
 

Article 6:106: Assignment of Claims 
 
The injured person may assign a claim 
for reparation, including a claim for 
reparation for non-economic loss. 

 
 
 

Section 2: Compensation 
 

Article 6:201: Injured Person’s Right of 
Election 
 

The injured person may choose whether 
or not to spend compensation on the 
reinstatement of their damaged interest. 
 

výkonu zaměstnání, 
b) zaměstnavatelů vůči zaměstnancům vyplývající z výkonu 

zaměstnavatelské činnosti 
c) odborů a svazů zaměstnanců vyplývající z jejich 

kolektivních sporů. 
 
 
 
Čl. 7:105: Snížení nebo vyloučení odpovědnosti vůči 
odškodněné osobě 
 

Pokud je poškozený oprávněn na náhradu škody zcela 
nebo zčásti od jiné osoby, zejména od pojistitele nebo 
fondu, stanoví národní právo, zda na základě tohoto 
nároku dochází k omezení nebo vyloučení odpovědnosti 
podle těchto pravidel. 
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Article 6:202: Reduction of Liability 
 

Where it is fair  and reasonable to do so, 
a person may be relieved of liability to 
compensate, either wholly or in part, if, 
where the damage is not caused 
intentionally, liability in full would be 
disproportionate to the accountability of 
the person causing the damage or the 
extent of the damage or the means to 
prevent it. 

 
 

Article 6:203: Capitalisation and 
Quantification 
 

(1) Compensation is to be awarded as a 
lump sum unless a good reason 
requires periodical payment. 

(2) National law determines how 
compensation for personal injury 
and non-economic loss is to be 
quantified. 

 
 
 

Article 6:204: Compensation for Injury as 
such 
 

Injury as such is to be compensated 
independent of compensation for 
economic or non-economic loss. 

 
 

Section 3: Prevention 
 

Article 6:301: Right to Prevention 
 

(1) The right to prevention exists only in 
so far as 
a) reparation would not be an 

adequate alternative remedy; 
and 

b) it is reasonable for the person 
who would be accountable for 
the causation of the damage to 
prevent it from occurring . 

(2) Where the source of danger is an 
object or an animal and it is not 
reasonably possible for the 
endangered person to avoid the 
danger the right to prevention 
includes a right to have the source 
of danger removed. 

 
 
 

Article 6:302: Liability for Loss in 
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Preventing Damage 
 
A person who has reasonably incurred 
expenditure or suffered other loss in 
order to prevent an impending damage 
from occurring to them, or in order to 
limit the extent or severity of a damage 
which occurs to them, has a right to 
compensation from the person who 
would have been accountable for the 
causation of the damage. 

 
 

Chapter 7: Ancillary Rules 
 

Article 7:101: National Constitutional 
Laws 
 

The provisions of this Book are to be 
interpreted and applied in a manner 
compatable with the constitutional law of 
the court. 

 
 
Article 7:102: Statutory Provisions 
 

National law determines what legal 
provisions are statutory provisions. 
 
 

 
Article 7:103: Public Law Functions and 
Court Proceedings 

 
This Book does not govern the liability of 
a person or body arising from the 
exercise or omission to exercise public 
law functions or from performing duties 
during court proceedings. 
 
 

Article 7:104: Liability of Employees, 
Employers, Trade Unions and Employers 
Associations 

 
This Book does not govern liability of 
(a) employees (whether to co-

employees, employers or third 
parties) arising in the course of 
employment, 

(b) employers to employees arising in 
the course of employment, and 

(c) trade unions and employers 
associations arising in the course of 
industrial dispute. 

 
 

Article 7:105: Reduction or Exclusion of 
Liability to Indemnified Persons 
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If a person is entitled from another 
source to reparation, whether in full or 
in part, for that person’s damage, in 
particular from an insurer, fund or other 
body, national law determines whether 
or not by virtue of that entitlement 
liability under this Book is limited or 
excluded. 

 
 
 
 
 
 
 
 


