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Úvod 

 
Předložená diplomová práce si klade za cíl podrobně vysvětlit a popsat příčinnou 

souvislost v občanskoprávních sporech o náhradu škody na zdraví. Výběr tématu 

vychází ze skutečnosti, že především vlivem zahraničních právních řádů jsou české 

soudy čím dál častěji ochotny přiznávat poškozeným náhradu za škodu na zdraví. 

Přičemž jeden z nejkomplikovanějších problémů, na který při svém řešení takového 

sporu narážejí, je právě prokazování příčinné souvislosti, tedy objektivního a 

obligatorního prvku občanskoprávní odpovědnosti.  

V práci je odpovědnost za škodu na zdraví i příčinná souvislost řešena podle 

platné právní úpravy, právní stav textu je dokončen k datu 30. 4. 2013. Judikatura, na 

kterou práce odkazuje, sahá od 70. let minulého století až do roku 2010. Při srovnávání 

se zahraničními právními řády se práce omezuje na porovnávání české úpravy se 

zeměmi kontinentální Evropy a Spojeného království. 

Problematika příčinné souvislosti je jednou z nejdiskutovanějších a 

nejpropracovanějších otázek právní odpovědnosti. Vychází z filozofických děl myslitelů 

jako například D. Huma, J. S. Milla nebo I. Kanta, kteří se kauzalitou zabývali. Z jejich 

myšlenek následně vychází trestněprávní teorie, která otázku příčinné souvislosti 

rozpracovala a definovala základní teorie, pomocí nichž lze kauzalitu prokazovat. (U 

nás např. V. Solnař). Občanskoprávní teorie na  trestněprávní následně navázala a i ona 

přináší do problematiky příčinné souvislosti nové prvky.  

Samotné téma příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví je 

v posledních letech hojně diskutované, právě vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu 

sporů, které v této oblasti vznikají.  

Zdroje používané v předkládané diplomové práci jsou primárně aktuální odborné 

právnické učebnice a monografie, které se zabývají problematikou občanskoprávní nebo 

trestněprávní odpovědnosti. Dále byly jako zdroje použity odborné články, které se  

vztahují vždy ke konkrétní diskutované otázce. Pro praktické posouzení konkrétního 

problému nebo pro uvedení příkladu je použita judikatura československých a českých 

soudů. Při výkladu o konkrétním ustanovení zákona jsou citovány zákony a jiné právní 

předpisy. Při komparaci se zahraniční právní úpravou jsou použity učebnice a nálezy 

zahraničních soudů, které se k tématu vztahují.  
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Základní myšlenkou, kterou se práce zabývá, je otázka, kdy je dána příčinná 

souvislost a jak tuto skutečnost prokázat. K tomu jsou zařazeny kapitoly o právní 

odpovědnosti, o dokazování příčinné souvislosti a o platné, ale doposud neúčinné 

úpravě podle nového občanského zákoníku. Všechny kapitoly se vztahují a vracejí zpět 

k oné zmíněné základní otázce.  

Úvodní kapitola je věnovaná občanskoprávní odpovědnosti. Jsou zde 

vyjmenovány druhy občanskoprávní odpovědnosti, jejich znaky a předpoklady, které 

musí být splněny pro její dovození.  

Následující kapitola se zabývá příčinnou souvislostí jako takovou. Snahou bylo 

charakterizovat teorie, pomocí nichž lze příčinnou souvislost prokázat, porovnat 

prokazování příčinné souvislosti s jinými právními řády a vysvětlit pravidla, za jakých 

příčinnou souvislost prokázat nelze. 

Další kapitola se zabývá dokazováním ve zdravotnických sporech. Jsou zde 

vysvětlovány pojmy jako lege artis, zhodnocen význam znaleckého posudku pro 

dokazování příčinné souvislosti. A dále jsou ukázány nástroje, pomocí nichž se ulehčuje 

dokazování příčinné souvislosti v zahraničních právních úpravách.  

V závěrečné kapitole je věnován prostor problematice příčinné souvislosti 

v novém občanském zákoníku a v pramenech evropského deliktního práva.  

Předmětem této práce nebyly otázky týkající se praktických problémů ve sporu o 

náhradu škody na zdraví. Tuto práci nelze považovat za návod, jak v takovém sporu 

postupovat a jakým způsobem prokazovat jednotlivá tvrzení. Důraz na praktické použití 

poznatků uvedených v této práci by mohl být předmětem dalšího výzkumu.  
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1. Odpovědnost za škodu na zdraví 
 

Odpovědnost za škodu na zdraví vyplývá z celé řady zákonných ustanovení, 

proto v následujících odstavcích budou zmíněna jednotlivá pravidla týkající se 

problematiky náhrady škody v obecné i v konkrétní rovině, stejně jako jednotlivé složky 

odpovědnosti. Celá první kapitola je zamýšlena jako úvod do problematiky náhrady 

škody a následně bude v práci věnováno více místa jedné z obligatorních složek 

občanskoprávní odpovědnosti za škodu na zdraví – příčinné souvislosti.  

S ohledem na téma celé kapitoly bude snaha jednotlivé druhy odpovědností 

ilustrovat na příkladech z oblasti zdravotního práva a na příkladech ze sporů o náhradu 

škody na zdraví. 

1.1 Obecná úprava odpovědnosti za škodu 

 

Občanskoprávní odpovědnost má funkci jednak preventivně výchovnou, jednak 

funkci reparační, jakož i satisfakční. Funkce preventivní vychází z myšlenky  „je vždy 

lepší a jednodušší škodám předcházet, než je následně často složitým způsobem 

nahrazovat.“
1
 Funkce reparační spočívá v plném nahrazení způsobené škody. Celá 

škoda musí být nahrazena buď v penězích a nebo in natura (restitucí) s cílem 

ekvivalentně vyvážit porušenou majetkovou rovnováhu. V případě škody na zdraví zná 

české právo i „peněžité odškodnění zadostiučiněním (tzv. materiální satisfakci), za 

vytrpěné bolesti i ztížení společenského uplatnění.“
2
 

Generální obecnou odpovědnost za škodu upravuje občanský zákoník v § 420 a 

§ 420a zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku
3
. Tyto případy odpovědnosti za 

škodu se uplatní všude tam, kde způsobení škody není zahrnuto pod některý ze 

zvláštních případů skutkových podstat odpovědnosti za škodu. „Tato právní úprava plní 

vzhledem k postavení občanského zákoníku v systému soukromoprávního řádu funkci 

obecné (univerzální) úpravy odpovědnosti za škodu pro celé soukromé právo.“
4
  

Obecná odpovědnost za škodu podle § 420 je sjednocená kategorie odpovědnosti 

                                                 
1
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al., Občanské právo hmotné 2 : díl třetí: závazkové právo, páté, jubilejní 

aktualizované vydání, Praha : Wolters Kluwer Česká Republika, 2009, str. 379 
2
 Tamtéž,  str. 380 

3
 Česko. Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník. Pokud dále v textu bude uveden paragraf bez uvedení 

zákona, myslí se tím ustanovení tohoto zákona.  
4
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al., (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 374 
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fyzických a právnických osob za zaviněný protiprávní úkon (subjektivní odpovědnost). 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností podle § 420a měla být zřejmě 

obecnou kategorií odpovědnosti, při které nezáleží na zavinění (objektivní 

odpovědnost). Ve skutečnosti je ale jen dalším zvláštním případem objektivní 

odpovědnosti. Naproti tomu v obecných ustanoveních chybí škoda způsobená 

úmyslným jednáním proti dobrým mravům (§424), který vlastně rozšiřuje kategorii 

obecné subjektivní odpovědnosti.
5
 

„Předpoklady odpovědnosti za škodu podle obecného ustanovení § 420 ObčZ, 

které podle současné justiční praxe dopadají na případy, kdy škoda je způsobena chybou 

(např. zdravotnického pracovníka) jsou: (1) porušení právní povinnosti, (2) existence 

škody jako újmy, která nastala v majetkové sféře poškozeného a je vyjádřitelná 

v penězích, (3) příčinná souvislost mezi porušením a škodou, (4) nedostatek důkazů, že 

ke škodě došlo bez zavinění.“
6
 

Ad (1). Principy evropského deliktního práva se snaží vyhýbat spojování právní 

odpovědnosti s protiprávností a raději mluví o zásahu do subjektivních práv jiné fyzické 

či právnické osoby. „O rozpor úkonu fyzické osoby či činnosti právnické osoby 

s objektivním právem jde nejen tehdy, porušuje-li tento úkon či tato činnost imperativní 

normu přímo, nýbrž i tehdy, jestliže úkon či činnost tuto normu, resp. její účel a smysl 

obcházejí, popř. jsou-li v rozporu s dobrými mravy.“
7
 Ve zdravotnictví dochází 

nejčastěji k porušení povinnosti postupovat v souladu se současnými poznatky lékařské 

vědy, tedy dodržování postupu lege artis (srov. níže kap. 3.2).  

Ad (2). Občanský zákoník definici škody neobsahuje. „Škoda je každá 

majetková újma, kterou lze objektivně vyjádřit v penězích.“
8
 Podle platné úpravy není 

pod škodu zahrnuta nemajetková újma; ta se odškodňuje pouze v zákonem stanovených 

případech (např. §444 Obč.Z). „Základním tříděním škody je třídění na škodu 

skutečnou a ušlý zisk.“
9
 Paragraf 442 Obč.Z, který toto rozdělení přináší, je 

ustanovením kogentním, rozsah náhrady škody tedy podle občanského práva nelze 

                                                 
5
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al., (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 450 

6
 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J., Právní odpovědnost v medicíně, 2. doplněné vydání, Praha : Galén, 2010, 

str. 73 
7
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 388 

8
 tamtéž, str. 399 

9
 tamtéž  
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rozšířit ani omezit. S tímto názorem se ztotožňuje i judikatura Ústavního soudu
10

, byť 

v odlišném stanovisku disentujících soudců byl vyjádřen názor, že soud je oprávněn 

přiznat i materiální újmy nad rámec tabulkou omezeného zákonného ustanovení § 

444/3. Fakt, že výčet škod je ustanovení kogentní, může být na škodu, protože si lze si 

představit i škodu, kterou české právo zatím jako škodu neuznává (např. ztráta šance, za 

kterou v současné době nelze požadovat náhradu). 

Ad (3). Mezi porušením subjektivního práva a vzniklou škodou je dalším 

nezbytným předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu příčinná souvislost (kauzální 

nexus). „Příčinná souvislost je objektivním a nezbytným (obligatorním) předpokladem 

vzniku každé odpovědnosti za škodu v občanském právu. Povinnost tvrzení, důkazní 

povinnost a důkazní břemeno zatěžuje poškozeného. Ke vzniku odpovědnosti za škodu 

nestačí pouhá pravděpodobnost či domněnka existence příčinné souvislost; existence 

příčinné souvislost musí být podle platného českého občanského práva prokázána.“
11

  

Ústřední otázka, které bude věnována značná část této práce, je, podle jakých kritérií 

příčinnou souvislost určit. Příčinná souvislost v zákoně, podobně jako škoda, není 

vymezena, vyvozujeme ji z textu zákona a totiž z § 420 Obč.Z  a § 373 Obch.Z, kde se 

vyžaduje „způsobení“ škody.  

Ad (4). Za škodu podle § 420 neodpovídá ten, kdo dokáže, že ke škodě došlo 

bez jeho zavinění. „Obecná odpovědnost za škodu podle § 420 Obč.Z je založena na 

principu presumovaného zavinění.“
12

 Presumovaným zaviněním je míněna nejmírnější 

forma zavinění, tedy nevědomá nedbalost. „Při předpokládaném (presumovaném) 

zavinění musí poškozený v každém jednotlivém případě prokazovat porušení právní 

povinnosti (protiprávní úkon), vznik a výši škody a rovněž příčinnou souvislost mezi 

protiprávním úkonem a vzniklou škodou. Poškozený tak ve všech těchto směrech nese 

důkazní břemeno. Naproti tomu osoba, v daném případě za porušení právní povinnosti 

odpovědná, musí prokazovat, že škodu v určité výši nezavinila, že jí tedy nelze přičíst 

ani nevědomou nedbalost – tato osoba se tedy musí vyvinit (exkulpovat).“
13

 Z výše 

uvedeného je zřejmé, že v případě odpovědnosti podle obecné odpovědnosti za škodu 

                                                 
10

 srov. Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 16/04 ze dne 4. 5. 

2005 
11

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 406 
12

 ŠKÁROVÁ, M., Odpovědnost za škodu na zdraví pacienta způsobenou lékařem či zdravotnickým 

zařízením, Zdravotnictví a právo, 03–04/2008, 
13

 MERVARTOVÁ, M., Právní aspekty odpovědnosti lékaře a zdravotnického zařízení, Zdravotnictví a 

právo 9/2010 
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podle § 420 OZ jde o odpovědnost subjektivní, neboť „předpokládá vždy zaviněné 

porušení právní povinnosti. Někdy je nazývána odpovědností za zavinění“
14

 

Odpovědností způsobenou jinému provozní činností (§ 420a) se rozumí 

„poškození, které vzniklo v důsledku obvyklé provozní činnosti, nebo vlivem činnosti 

na okolí, případně oprávněným prováděním prací, při nichž vznikla škoda či nemožnost 

užívat nemovitost.“
15

 Předpoklady pro vznik takové odpovědnosti jsou: (1) existence 

škodné události vyvolané provozní činností, (2) způsobení škody, (3) příčinná 

souvislost mezi provozní činností a způsobenou škodou.
16

  

Občanské právo chápe obecně objektivní odpovědnost tak, že ve zvlášť 

stanovených případech spojuje vznik odpovědnosti jen s porušením právní povinnosti, 

či jen se zákonem kvalifikovanou událostí spojenou s určitou rizikovou činností, při 

které dochází ke zvýšení rizika vzniku závažných škod. Tato odpovědnost je založena 

na principu garance a bývá označována též jako odpovědnost bez zavinění (strict 

lability).
17

 Mezi skupinu případů objektivní odpovědnosti lze v české právu zařadit (1) 

odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností (§420a – obecná objektivní 

odpovědnost), (2) odpovědnost za škodu  na převzaté věci (§421), (3) odpovědnost za 

škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci 

(§421a), (4) odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku (§427 

a n.), (5) odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (§432 a n.) 

„Objektivní odpovědnosti se provozovatel provozní činnosti zprostí jen tehdy, 

jestliže škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí, která nemá původ v provozu, 

anebo vlastním jednáním poškozeného. Důkazní břemeno spočívá v obou směrech na 

provozovateli provozní činnosti.“
18

 

Pacienti (a jejich právní zástupci) se snaží přesvědčit soudy, že „zdravotnická 

zařízení poskytování zdravotní péče je provozní činností a že zdravotnická zařízení mají 

pacientům odpovídat podle ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 

činností.“
19

 Připuštění takového výkladu by znamenalo odpovědnost za jakékoliv riziko. 

Pacient by tedy měl na základě objektivní odpovědnosti právo na odškodnění za 

                                                 
14

 GERLOCH, A., Teorie práva, 4. upravené vydání, Plzeň : Aleš Čeněk s. r. o., 2007, str. 200 
15

 SOVOVÁ, O., Zdravotnická praxe a právo, Praha : Leges, 2011, str. 35 
16

 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J.,  et al., (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 458 
17

 srov. tamtéž, str. 383 
18

 tamtéž, str. 458 
19

 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R., Medicínské právo, Praha : C. H. Beck, 2011, str. 383 
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jakoukoliv komplikaci. „Soudní praxe proto zcela správně aplikaci ustanovení 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností na poskytování zdravotní péče 

vylučuje.“
20

 

1.1.1 Prevenční povinnost a podmínka vzniku odpovědnosti - protiprávnost 

 

Porušení či ohrožení právních povinností je vždy individuální i společensky 

škodlivé, neboť obvykle bývá spojeno s nepříznivými majetkovými i nemajetkovými 

újmami – škodami na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Z tohoto důvodu je 

v občanskoprávní úpravě kladen důraz na předcházení každého porušení či ohrožení 

právních povinností. „Zásada prevence tvoří jednu ze stěžejních zásad 

soukromoprávních vztahů. (…) Je lepší a jednodušší škodám předcházet než je následně 

často složitým způsobem nahrazovat.“
21

 

Legislativní vymezení obecné povinnosti předcházet škodám nalezneme v § 415 

OZ. Toto ustanovení ukládá obecnou právní povinnost každé fyzické i právnické osobě 

počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. V tomto smyslu hovoříme o „generální 

prevenční odpovědnosti“.
22

  

Lze konstatovat, že generální prevenční odpovědnost je subsidiární prevenční 

normou. Jde o obecně formulovaný princip generální prevence ve smyslu předcházení 

škodám (podle principu neminem laedere). Je to absolutní právní povinnost pro všechny 

(erga omnes) plynoucí ze zákona. Soudní praxe generální prevenční povinnost 

pochopila i jako zdroj předpokladu protiprávnosti. Kdo nerespektuje obecnou právní 

povinnost – chová se protiprávně a odpovídá za škodu, která vznikne.
23

 Ustanovení § 

415 OZ má v českém právním řádu „funkci jakési „open“ deliktní normy, tj. 

flexibilního, subsidiárního ustanovení, které má nezastupitelnou roli, pokud je 

protiprávnost hledána v porušení právní povinnosti.“
24

 V praxi se význam této normy 

projevil v několika významných sférách. Judikatura v nich totiž dovodila díky generální 

prevenční odpovědnosti nároky na chování rozumné osoby, tj. minimální obecný 

standard řádné péče.  

                                                 
20

 srov. TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R.,( Medicínské právo) op. cit. str. 384 
21

 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 365 
22

 KOBLIHA, I., ELISCHER, D., HOCHMAN, J. et al,: Náhrada škody podle občanského a obchodního 

zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona. Praktická 

příručka. Praha : Leges, 2012, str. 14 
23

 tamtéž  
24

 tamtéž, str. 15 
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Oblasti, v nichž generální prevenční odpovědnost vytvořila takové nároky, jsou 

(1) věcná práva (§ 415 je omezující faktor a podtržení principu „vlastnictví zavazuje“), 

(2) sport a sportovní aktivity – nedodržení pravidel nutno posoudit jako jednání 

odporující prevenční povinnosti, (3) škoda způsobená zvířetem – je na chovateli, jakou 

formu prevenčního opatření zvolí, za škodu způsobenou zvířetem je odpovědný, (4) 

škoda způsobená zmařením styku s dítětem jedním z rozvedených rodičů – pokud tím 

druhému rodiči vzniknou zbytečné náklady, (5) předsmluvní odpovědnost a (6) škoda 

vzniklá s poskytováním lékařské služby a způsobená nepředvídatelnými činy pacientů – 

tuto škodu lze dovodit pouze tehdy, pokud existují konkrétní okolnosti, které měly 

personál  vést ke zvláštním opatřením.
25

  

Jak bylo konstatováno výše, generální prevenční odpovědnost byla dovozena 

jako zdroj protiprávnosti: „kdo nerespektuje obecnou právní povinnost – chová se 

protiprávně a odpovídá za škodu, která vznikne“ (op. cit.). Shodně jak pro generální 

prevenční odpovědnost tak pro obecnou odpovědnost za škodu platí, že protiprávním je 

každý úkon, při kterém si dotyčné fyzické či právnické osoby nepočínaly v konkrétním 

případě natolik bedlivě (nezachovaly obecný standard chování), aby ke škodě nedošlo. 

Protiprávní úkon jako rozpor s objektivním právem je tedy objektivní kategorie. 

„Protiprávnost úkonu spočívá v rozporu tohoto úkonu fyzické osoby či právnické osoby 

s objektivním právem jako jednotným celkem.“
26

 Protiprávnost se nepředpokládá 

(nepresumuje) a musí být prokázána poškozeným. „Protiprávním nemůže být takový 

úkon či taková činnost, kterou objektivní právo dovoluje, či dokonce přikazuje provést, 

nebo kdy lze říct, kdy jsou ospravedlnitelné. V takových případech se jedná o okolnosti 

vylučující protiprávnost.“
27

 

Mezi okolnosti vylučující (občanskoprávní) protiprávnost patří: (1) Plnění 

zákonné povinnosti (zpravidla z určitého zákona z oblasti veřejnoprávní – policista). (2) 

Výkon subjektivního práva – za předpokladu, že při jeho výkonu jsou splněny zákonné 

meze a zároveň je přitom dosahován zákonem sledovaný cíl, mezi tuto okolnost patří i 

oprávněné použití zbraně. (3) Svépomoc – splňuje-li zákonné meze. (4) Jednání v nutné 

obraně – pokud existuje přímo hrozící nebo trvající útok a obrana není zřejmě 

nepřiměřená. (5) Jednání v krajní nouzi – pokud bezprostředně hrozí nebezpečí statkům 

                                                 
25

 KOBLIHA, I. ELISCHER, D., HOCHMAN, J. et al., (Náhrada škody…) op. cit. str. 15 - 17 
26

 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 387 
27

 tamtéž, str. 391 
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chráněným občanským právem, jednající nevyvolal nebezpečí, toto nebezpečí není 

ohrožený povinen snášet, nebezpečí nešlo odvrátit jinak a následek způsobený 

zákrokem nebyl závažnější nebo stejně závažný jako ten, který hrozil. (6) Svolení 

poškozeného – pokud jde o zásah do práv, o kterých je poškozený oprávněn rozhodovat, 

svolení musí být dáno osobou oprávněnou a musí být dáno před jednáním nebo 

současně s jednáním (důležité u souhlasu s vyšetřovacím nebo léčebným úkonem). (7) 

Přípustné riziko – pokud někdo vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, 

postavení nebo funkci společensky prospěšnou činnost. (8) Oprávněné použité zbraně.
 28

 

V případech objektivní odpovědnosti hraje při posuzování protiprávnosti 

zvláštní úlohu zákonem kvalifikovaná událost. Jde zejména o škodu způsobenou 

provozní činností, provozem dopravních prostředků aj. „Ve všech takových případech 

se již sama zákonem kvalifikovaná událost, která vyvolává škodu při uskutečňování 

určité objektivně zvlášť rizikové činnosti dostatečným právním důvodem vzniku 

odpovědnosti v občanském právu.“
29

  

1.1.2 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu 

 

(1) Odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení věci, jež je předmětem závazku 

Předpoklady takové objektivní odpovědnosti jsou: událost, (která nastala v časovém 

rozmezí mezi převzetím věci  a dobou, kdy byla věc vrácena),  škoda (poškození, ztráta, 

zničení), příčinná souvislost. 
30

 

(2) Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito. Předpoklady vzniku jsou: 

okolnost, která má původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které byly použity, škoda, 

příčinná souvislost. Za takto vzniklou škodu odpovídá poškozenému ten, kdo přístroj 

použil, nikoliv výrobce. Vada může spočívat v chybě elektrického přístroje, injekční 

stříkačky apod.
31

 

Na rozdíl od odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností, zde se 

výslovně uvádí, že se tato odpovědnost vztahuje i na poskytování zdravotních služeb. 

Objektivní odpovědnost je podle ustálené judikatury dána také tehdy, jestliže použitá 

                                                 
28

 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 391 - 398 
29

 tamtéž, str. 398 
30

 tamtéž, str. 463 
31

 STOLÍNOVÁ, J. MACH, J., (Právní odpovědnost…), op. cit. str. 74 
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věc nebyla vadná, ale právě svou povahou způsobila vznik škody. Právě proto, i když 

bude provedena např. alergologická anamnéza postupem lege artis a dojde k alergické 

reakci na podaný lék, bude dána odpovědnost tohoto zdravotnického zařízení.
32

  

Použitím věci (přístroje) zákon rozumí ty úkony, které jsou nezbytné pro řádné 

fungování věci; stejně jako ty souvislosti, které jsou vyvolány obecně užívanou 

technologií operativního výkonu při jejích zavádění. Otázkou zůstává, kam se bude 

nadále judikatura českých soudů při interpretaci povahy použité věci ubírat. V současné 

medicíně téměř nejsou diagnostické zákroky, při kterých není nějakého přístroje 

použito. Při extenzivním výkladu tak hrozí, že na naprostou většinu škod vzniklých při 

poskytování zdravotní péče bude aplikovat ustanovení o objektivní odpovědnosti za 

škodu způsobenou povahou použité věci.
33

 

(3) Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům. Předpoklady vzniku odpovědnosti podle § 424 jsou jednání, škoda, příčinná 

souvislost, zavinění ve formě úmyslu. Je důležité zdůraznit formu zavinění, tedy úmysl; 

postihování porušení dobrých mravů z nedbalosti by totiž bylo „nepřiměřené a mohlo 

by vést ke společensky neúnosným následkům.“
34

 

(4) Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit své 

jednání. Občanský zákoník v ustanovení § 422 stanoví odpovědnostní režim, 

prostřednictvím něhož aplikuje princip odpovědnosti za jiného. A sice pro případ, že 

škodu způsobí nezletilec nebo osoba stižená duševní poruchou (včetně poruch 

přechodného rázu – opilství, hypnóza). Smyslem tohoto ustanovení je zejména 

reparační účel (realizování principu plné náhrady škody) a výchovně preventivní účel 

(stimulace dohlížejících osob pod hrozbou odpovědnosti k náležitému plnění).
35

 

Subjekty odpovědnosti jsou jednak ti, kdo zanedbali dozor, jednak sami nezletilí (ti, kdo 

jsou stiženi duševní poruchou). Jsou-li splněny předpoklady pro vznik odpovědnosti u 

obou subjektů, pak odpovídají společně a nerozdílně. Pokud je předpoklad 

odpovědnosti splněn pouze u jednoho, odpovídá právě ten. V § 423 Obč.Z výslovně 

najdeme ustanovení, které zamezuje možnosti exkulpace pro toho, kdo se vlastní vinou 

                                                 
32

 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, P., (Medicínské právo) op. cit. str. 385 
33

 tamtéž, str. 386 
34

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 463 
35

 KOBLIHA, I., ELISCHER, D., HOCHMAN, J. et al,: (Náhrada škody…), op. cit. str. 68 
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uvedl do takového stavu, kdy nebyl schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho 

následky.
36

 

(5) Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku. 

Provozovatelem dopravního prostředku může být fyzická osoba (podnikatel v oblasti 

dopravy), jiný provozovatel dopravního prostředku (fyzická nebo právnická osoba). 

Občanskoprávně bude odpovědný provozovatel, trestněprávně odpovědný bude řidič. 

Předpoklady odpovědnosti provozovatelů jsou událost vyvolaná zvláštní povahou 

provozu dopravního prostředku a způsobující škodu, škoda, příčinná souvislost mezi 

nimi. Zprošťujícími důvody pro tuto objektivní odpovědnost jsou: způsobení škody 

událostí, která nemá původ v provozu a jíž nemohlo být zabráněno (tzv. vnější škodní 

událost), způsobením škody zaviněním samotného poškozeného.
37

 

(6) Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. 

Předpoklady pro vznik takové odpovědnosti jsou událost vyvolaná povahou 

nebezpečného provozu, která způsobila škodu, škoda, příčinná souvislost. I v tomto 

případě se jedná o objektivní odpovědnost. Problematická může být definice „provoz 

zvlášť nebezpečný“. Je potřeba zdůraznit, že nejde o pojem v čase neměnný. Zadruhé je 

třeba podotknout, že některé provozy (zvlášť s ohledem na to, že překračovaly hranice 

států) byly upraveny speciálně (např. mírové využívání jaderné energie).
38

  

(7)  Odpovědnost za škodu na vnesených, umístěných nebo odložených věcech. 

Předpoklady pro takovou odpovědnost jsou vznik škody a příčinná souvislost. Vedle 

těchto obecných znaků musí být splněny ještě další zvláštní předpoklady: škodní 

událost, škoda musí nastat na vnesených věcech ve vyhrazeném místě, tato škoda se 

musela stát oprávněnému účastníkovi.
39

  

1.1.3. Zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu podle jiných právních 

předpisů 

 

(1) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Tato odpovědnost je 

upravena zákonem č. 209/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb. o 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Výše uvedeným zákonem byla 

výrazně rozšířena dosavadní ochrana spotřebitele. Tento zákon spočívá na principu 

                                                 
36

 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 467 
37

 srov. tamtéž, str. 488 - 496 
38

 srov. tamtéž, str. 497 - 499 
39

 srov. tamtéž, str. 468 - 475 
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přísné mimosmluvní objektivní odpovědnosti výrobce. Poškozený spotřebitel při této 

koncepci právní odpovědnosti prokazuje jen protiprávnost, (která spočívá v uvedení 

vadného výrobku na trh), dále vznik škody a její rozsah a příčinná souvislost mezi 

vadou výrobku a vzniklou škodou. Zavinění výrobce je nerozhodné. Odpovědným 

subjektem je výrobce, to znamená ten, kdo se na vzniku výrobku bezprostředně podílel, 

za výrobce se považuje i ten, kdo se na výrobě nepodílel, avšak uvedl na výrobku své 

jméno.
40

  

(2) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem. Tato odpovědnost se řídí zákonem č. 82/1998 Sb. 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 

nesprávným úředním postupem. Účelem tohoto zákona je v prvé řadě zabezpečit 

poškozeným účinnou náhradu (reparaci) škody způsobené při výkonu veřejné moci. 

Odpovědnost za pochybení lékaře či odpovědnost zdravotnického zařízení bude podle 

tohoto zákona posuzována velmi zřídka. „Podle našeho názoru pochybení lékaře tkví 

především v jeho chybě odborné, proto se přikláníme k závěru, že by zde měla být 

vyvozena odpovědnost především podle občanského zákoníku za vzniklou škodu. 

Pokud zdravotnické zařízení plní úkoly státní správy, nelze však aplikaci citovaného 

zákona zcela vyloučit.“
41

 

(3) Odpovědnost za škodu podle trestního práva. U škody na majetku je přesně 

stanovena legální definicí hranice, při jejímž dosažení se bude dovozovat trestněprávní 

odpovědnost (§ 138 TZ). Ublížením na zdraví se rozumí stav záležející v poruše zdraví 

nebo jiném onemocnění, které normální tělesné a duševní funkce znesnadňuje, nikoliv 

na krátkou dobu (podle judikatury nejméně 7 dní).
42

 Trestní odpovědnost je subjektivní, 

zavinění je jedním z obligatorních znaků trestného činu. Za škodu na zdraví, která 

naplňuje znaky některého trestného činu (včetně intenzity škody) a za předpokladu, že 

jsou splněny ostatní obecné a typové znaky trestného činu, bude vždy odpovědný 

konkrétní pachatel/pachatelé.  

Je třeba se zamyslet nad tím, zda by za škodu na zdraví mohl být odpovědný 

poskytovatel zdravotních služeb na základě zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

                                                 
40

 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 502 - 509 
41

 STOLÍNOVÁ, J., MACH, J., (Právní odpovědnost…) op. cit. str. 81 
42

 srov. JELÍNEK, J., Trestní právo hmotné. 2. vydání. Praha : Leges, 2010, str. 173 
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Při nahlédnutí do komentáře lze zjistit, že tento zákon má omezenou věcnou působnost 

a vztahuje se pouze na trestné činy, taxativně vyjmenované v § 7. Některými trestnými 

činy zde vyjmenovanými zcela jistě lze způsobit škodu na zdraví (např. obchodování 

s lidmi, sexuální nátlak). 
43

 Trestní odpovědnost právnické osoby za škodu na zdraví, 

například i poskytovatel zdravotních služeb, nelze tedy kategoricky vyloučit.  

1.2 Újma na zdraví a na životě 

 

V právním řádu České republiky je škoda (újma) na zdraví a na životě chápána 

jako samostatná kategorie. Tato samostatnost vyplývá z specifických nároků, které tento 

specifický deliktní model představuje. Aktuální úprava se opírá o komplex nároků, které 

vznikají tomu, komu byla způsobena újma na zdraví. Institut újmy na zdraví a na životě 

[neboli nárok, který vzniká při újmě na zdraví] má dvě složky – majetkovou a 

nemajetkovou. Koncepčním nedostatkem zůstává i po novelizaci skutečnost, že určité  

imateriální újmy, plynoucí ze zásahu do soukromí, lze je eventuálně odškodnit  na 

základě porušení práva na ochranu osobnosti.
44

 

„Dojde - li k újmě na zdraví či životě, vzniká poškozenému zvláštní taxativně 

vymezený komplex práv na její náhradu, resp. na její zmírnění.“
45

 

Mezi majetkové nároky při újmě na zdraví řadíme (1) ztrátu na výdělku, (2) 

náhradu za dobu pracovní neschopnosti, (3) náhradu za dobu po skončení pracovní 

neschopnosti nebo pro invaliditu, (4) náhradu za ztrátu důchodu, (5) náhradu nákladů 

vynaložených v souvislosti s léčbou poškozeného, (6) náklad na výživu pozůstalým.
46

 

Do nemateriálních nároků při újmě na zdraví a na životě lze zařadit (1) bolestné, 

(2) náhradu za ztížení společenského uplatnění, (3) peněžitou náhradu poskytovanou 

jednorázově pozůstalým při usmrcení blízké osoby. Ad. (1). Odškodňování bolestného 

se uskutečňuje podle sazeb bodového ohodnocení stanovené přílohou vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. Ad (2). I náhrada za ztížení společenského 

uplatnění se odškodňuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách 

citované vyhlášky. Ad (3). Peněžitá náhrada poskytovaná jednorázově pozůstalým při 

usmrcení osoby blízké se přiznává na základě § 444 odst. 3 Obč.Z. Zákonodárce chtěl 

                                                 
43

 srov. JELÍNEK, J., HERCZEG, J., Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář s judikaturou. Praha : Leges, 2012, 208, str. 51 
44

 KOBLIHA, I., ELISCHER, D., HOCHMAN, J. et al.: (Náhrada škody…), op. cit str. 155 - 156 
45

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 402 
46

 KOBLIHA, I., ELISCHER, D., HOCHMAN, J. et al.: (Náhrada škody…) op. cit. str. 157 - 169 
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odškodněním sui genesis zmírnit nemajetkovou újmu pozůstalých při ztrátě osoby 

blízké. Ústavní soud však záhy konstatoval, že ustanovení § 444 odst. 3 Obč.Z je 

natolik paušální, že je nelze považovat za vyčerpávající řešení a umožnil, aby se 

dotčené osoby nadále domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu 

osobnosti.
47

 Za nemateriální újmu odpovídá také stát (podle zákona č. 82/1998 Sb. o 

odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci), při porušení práva 

na průběh soudního řízení v přiměřené lhůtě.
48

 

Zatímco majetkové nároky při újmě na zdraví se hradí na základě zákonného 

ustanovení § 442 Obč.Z, nemajetkový nárok vyplývající z odpovědnosti za škodu na 

zdraví se odškodňuje na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví a na základě § 444 

odst. 3 Obč.Z. 

Ústavní soud k tomu uvádí, „že z legislativního hlediska by bylo správnější 

opustit stávající pojetí škody jako majetkové újmy a pokládat za škodu i újmu vzniklou 

působením na tělesnou a duchovní integritu poškozeného. K takovému pojetí se ostatně 

hlásí i principy evropského deliktního práva, které definují škodu jako majetkovou nebo 

nemajetkovou újmu zákonem chráněného zájmu.“
49

 

1.3 Ochrana osobnosti ve zdravotnictví 

 

Jak již bylo řečeno výše, přestože újma na zdraví má složku materiální a 

imateriální, není univerzálním nástrojem pro odškodnění všech případů imateriální 

újmy na zdraví, kterou může poškozený vytrpět.  

V praxi se ukázal problém, že občanský zákoník nepřiznával poškozeným 

náhradu či satisfakci za nemajetkovou újmu. Do roku 2004 nebylo dokonce možno 

v rámci řízení o náhradě škody poskytnout satisfakci za ztrátu blízké osoby. „Soudní 

praxe si s tímto uvedeným problémem poradila tak, že začala za ztrátu (způsobenou 

smrt) blízké osoby poskytovat náhradu nemajetkové újmy v řízeních o žalobách na 

ochranu osobnosti.“
50

 

Zákon uvádí demonstrativní výčet okolností, pro které má být nemateriální újma 

přiznána. Mezi těmito okolnostmi je i „důstojnost fyzické osoby a její vážnost ve 

                                                 
47

 KOBLIHA, I., ELISCHER, D., HOCHMAN, J. et al.: (Náhrada škody…) op. cit. str. 169 - 179 
48

 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 404 
49

 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. 16/04 
50

 ŽĎÁREK, R., Civilní odpovědnost při poskytování zdravotní péče, Zdravotnictví a právo, 03 – 

04/2008, str. 8 
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společnosti.“ Mezi příklady odškodnění nemateriální újmy z titulu ochrany osobnosti, 

které judikovaly soudy v SRN, patří spor vedený proti lékaři, který pacientovi na 

základě rentgenového snímku oznámil, že má podezření na nádor hlavy. Toto podezření 

se nepotvrdilo a soud přiznal pacientovi odškodné s odůvodněním, že lékař porušil 

povinnost nepůsobit pacientovi škodu. Obdobný je příklad, kdy pacientce byla přiznána 

náhrada imateriální újmy z titulu ochrany osobnosti, protože v důsledku lékařské 

nedbalosti 22 let trpěla strachem z rakoviny, a tak se připravila o radost ze života.
51

 

Stolínová a Mach uvádějí jako příklad imateriální škody, za kterou lze přiznat nárok na 

odškodnění bezdůvodnou hospitalizaci proti vůli nemocného, nebo lékařská péče 

poskytnutá lege artis, ale proti vůli pacienta. Pokud by nešlo o krajní nouzi, šlo by o 

jednání protiprávní.
52

 

Vzhledem k tomu (jak vyplývá z § 79 OSŘ), že při podání žaloby žalobce 

nemusí právně kvalifikovat svůj nárok, docházelo k zdvojování nároku za újmu jednak 

z titulu náhrady škody na zdraví a vedle toho i z titulu ochrany osobnosti. Tuto 

samostatnost nároků z výše zmíněných titulů dovodil i Nejvyšší soud v roce 2007, kdy 

konstatoval, že „dovolatelka se mýlí, pokud dovozuje, že uplatnění nároků z titulu práva 

na ochranu osobnosti supluje, resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady škody podle 

§ 442 a násl. Obč.Z (resp. § 420 a násl. Obč.Z ), neboť se jedná o zcela svébytné a 

samostatné nároky podmíněné rozrůzněnou sférou ochrany, kterou poskytuje občanský 

zákoník .“
53

 

K tomuto názoru, který, ač vysloven Nejvyšším soudem, nebyl zcela 

jednoznačně přijat, lze dále uvést. „Podstata celého problému[zdvojování nároků 

z titulu náhrady škody a náhrady nemateriální újmy podle ustanovení na ochranu 

osobnosti – pozn. aut.] pramení z faktu, že rozlišení náhrady škody a náhrady 

nemajetkové újmy je v občanském zákoníku de lege lata značně nedůsledné.“
54

 To 

ovšem neznamená to, že obě žaloby nemají své zvláštní uplatnění. Neměla by se jimi 

ale nárokovat jedna: újma na zdraví. Existují případy „v nichž ochrana osobnosti v 

určité souvislosti s porušením práva na zdraví své místo bude mít. Ty se ale musí týkat 

toliko odlišných věcí (v procesním slova smyslu), tj. skutků, nároků (jakkoli 

                                                 
51

 srov. STOLÍNOVÁ, J., MACH, J. (Právní odpovědnost…) op. cit. str. 85 
52

 tamtéž, str. 85 - 86 
53

 Česko. Nejvyšší soud. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2007 sp. zn. 30 Cdo 154/2007 
54

 RYŠKA, M., Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, Právní rozhledy 16/2009, str. 591 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnbugi&conversationId=1634180
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=1634180
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnbsga&conversationId=1634180
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=1634180
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=1634180
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=1634180
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pojmenovaných) a osob odlišných od skutků, nároků či osob spadajících do právního 

režimu náhrady škody na zdraví. O odlišnosti skutků v obou právních režimech 

(náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti) lze s úspěchem uvažovat např. v 

situacích osobnostních žalob podávaných v důsledku absence informovaného souhlasu 

pacienta. O různost nároků se jedná v případech, jsou-li cestou ochrany osobnosti 

nárokovány morální satisfakce (nejtypičtěji omluva za zásah) dle § 13 odst. 1 Obč.Z, 

kterých se cestou náhrady škody na zdraví domáhat nelze.“
55

  

1.4 Společná odpovědnost více škůdců a spoluzavinění poškozeného 

  

Byla-li jediná škoda způsobena více škůdci, odpovídají za ni společně. Nezáleží 

na tom, zda šlo o společnou činnost nebo o činnost škůdců na sobě nezávislou, důležité 

je, že souběžně vedla ke vzniku jedné a téže škody. Společná odpovědnost více škůdců 

může mít formu odpovědnosti společné a nerozdílné a nebo odpovědnosti dílčí.
56

  

Odpovědnost společnou a nerozdílnou stanoví občanský zákoník jako pravidlo 

s ohledem na zajištění účinné ochrany poškozených. V odůvodněných případech, které 

by měly být zcela výjimečné, soud může na základě své volné úvahy rozhodnout, že 

každý ze škůdců odpovídá jen podle své individuální účasti na způsobení škody.
57

 

Občanský zákoník upravuje spoluzavinění poškozeného v jediném ustanovení a 

sice v § 441. „Byla - li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese ji poměrně; 

byla - li způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám“
58

 Toto ustanovení reflektuje 

„skutečnost, že škoda nemusí být pouze výsledkem jednání škůdce (více škůdců), nýbrž 

i samotného poškozeného. Proto je třeba, aby v souladu s obecnou prevenční povinností 

v občanskoprávních vztazích byla taková skutečnost vzata v úvahu a poškozený buď 

poměrně, nebo zcela nesl škodu vzniklou na vlastním majetku či zdraví. Na 

straně poškozeného se může jednat o (1) výlučné zavinění ve vztahu ke vzniklé škodě – 

v takovém případě nese škodu poškozený sám a je vyloučena zcela odpovědnost jiného 

bez zřetele k tomu, spočívá-li taková odpovědnost na zásadě presumovaného zavinění, 

nebo, jde-li o objektivní odpovědnost, (2) poměrné zavinění – v případě poměrného 

                                                 
55

 RYŠKA, M., Náhrada škody na zdraví a ochrana osobnosti, Právní rozhledy 16/2009, str. 591 
56

 srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al.  (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 425 
57

 tamtéž 
58

 Česko. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, § 441 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonvw6zdbl5xgcx32mrzgc5tj&conversationId=1635007
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonqxi2ltmzqwwy3f&conversationId=1635007
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjt&conversationId=1635007
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=1635007
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rggyloonvw64dsmf3g42k7oz5hiylipe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxxg23ppjsw46i
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zavinění na straně poškozeného nese poškozený škodu v tom poměru, v jakém jeho 

jednání či opomenutí přispělo ke vzniku škody.“59  

Při posuzování míry spoluzavinění se nesmí zapomínat na to, že i ten, kdo se 

následně stal poškozeným, měl před vznikem škodní události povinnosti vyplývající ze 

zákona. „Obecná prevenční povinnost podle § 415 obč. zák. se vztahuje na všechny 

účastníky občanskoprávních vztahů, tedy nejen na škůdce, ale i na toho, komu riziko 

vzniku škody hrozí. Porušení prevenční povinnosti samotným poškozeným může 

zakládat jeho spoluzavinění na vzniku škody, neboť je povinností každého chovat se 

tak, aby nezpůsobil škodu, a to nejen ve vztahu k ostatním, ale i vůči sobě samému.“
60

 

„Zásadně platí, že v rozsahu, v jakém byla škoda způsobena samotným 

poškozeným, není dána odpovědnost škůdce. Chybí totiž jeden ze základních 

předpokladů odpovědnosti za škodu, a to příčinná souvislost mezi vznikem škody a 

protiprávním jednáním škůdce, popř. škodní událostí (u objektivní odpovědnosti).“
61

 

Soudní judikatura dovodila spoluzavinění poškozeného v následujících 

případech. Žalobkyně se domáhala náhrady škody na zdraví z důvodu, že pracovníci 

žalované (nemocnice v Českých Budějovicích) nedodrželi režim „zvýšeného dohledu“ 

nad žalobkyní, porušili prevenční povinnost podle ust. § 415 obč. zák. a v příčinné 

souvislosti s tím vznikla škoda na zdraví žalobkyně (popáleniny 2. a 3. stupně dolních 

končetin, pravé paže a pravého bérce, v rozsahu 20% a následně jí byla amputována 

část pravé dolní končetiny). O případu rozhodoval jako dovolací soud NS ČR. 

Konstatoval, že „v daném případě je třeba vycházet z toho, že bezprostřední příčinou 

vzniku škody bylo jednání žalobkyně, která založila požár vlastního lůžka ve 

zdravotnickém zařízení, když porušila zákaz kouření na pokoji, vyprostila pravou ruku 

z kurtů které ji omezovaly v pohybu a pokoušela si zapálit zapalovačem cigaretu. (…) 

Sestry totiž nemohly ani při bedlivé pozornosti předpokládat, že po upoutání na lůžku a 

uložení cigaret a zapalovače mimo její dosah, žalobkyně, byť z nedbalosti, zapálí své 

lůžko.“
62

 Soud dále konstatuje, že „byla-li škoda způsobena výlučně zaviněním 

poškozeného, nese ji sám (§ 441 Obč.Z) (…) a to i v případě, že škoda vznikla 

                                                 
59

 ŠVESTKA, J, SPÁČIL, ŠKÁROVÁ, M. et al., Občanský zákoník, I, II, 2. vydání, Praha : 2009, str. 

1277 - 1280 
60

 KOSTÍK, R., Spoluzavinění poškozeného v soudní judikatuře, Právník, 4/2011, str. 167 
61

 Občanské právo, op. cit. str. 1277 - 1280 
62

 Česko. Nejvyšší soud. Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 25 

Cdo 253/2001 
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následkem jednání poškozeného, jemuž pro nedostatek schopnosti ovládnout své 

jednání a posoudit jeho následky nebylo možno přičítat zavinění.“
63

 Není bez 

zajímavosti, že už v roce 2002 NS ČR při právní kvalifikaci skutkového stavu použil 

pro dovození příčinné souvislosti teorii adekvátnosti. Tak totiž musíme chápat 

odůvodnění neodpovědnosti žalované nemocnice, které zní „sestry nemohly ani při 

bedlivé pozornosti předpokládat, že žalobkyně, byť z nedbalosti zapálí své lůžko“. 

Setkáváme se zde tedy s hodnocením skutkového stavu, kde neuplatňujeme průběh 

příčinných událostí (teorie podmínky), ale možnost předvídat škodnou událost 

z hlediska tzv. „optimálního pozorovatele“ (teorie adekvátnosti). (Více kap. 2. 3 a 2. 4.) 

Druhý judikát, který uvádíme jako příklad spoluzavinění poškozeného, vydal 

Ústavní soud, sp. zn. III. ÚS 2278/07. Stěžovatelka byla uznána vinnou trestným činem 

ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustila tím, že uvolnila 

z vodítka svého psa – pudla, který vběhl do vozovky, kde se střetl s motocyklem, jehož 

řidič utrpěl těžkou újmu na zdraví (zlomeniny hrudní kosti, poranění hrudní míchy 

s trvalými následky – ochrnutím). Znaleckými posudky bylo dokázáno, že řidič 

motocyklu jel v době nehody přibližně rychlostí 90 km/h v obci, že tedy téměř 

dvojnásobně překračoval povolenou rychlost. Okresní i krajský soud se shodly 

v názoru, že „jakkoliv poškozený podstatně překročil povolenou rychlost, ani tato 

skutečnost nemůže stěžovatelku vyvinit, neboť bez jejího prokázaného jednání (tj. 

předčasného uvolnění psa z vodítka) by sama nepovolená rychlost motocyklu nehodu 

zajisté nepřivodila.“
64

  

Ústavní soud však rozsudky obecných soudů pro jejich rozpor s LZPS zrušil. 

V odůvodnění uvádí: „Závěr obecných soudů o tom, že stěžovatelka zavinila kolizi tím, 

že uvolnila psa, znamená, že stěžovatelka měla předvídat ne toliko účastníky provozu 

zákon dodržující, ale též účastníky provozu zákon hrubě poručující. (…) Přístup, jaký 

k věci zaujaly obecné soudy, vede de facto k tomu, že se osobě z hlediska trestního 

práva přičtou veškeré následky jeho protiprávního jednání, byť jakkoliv triviálního. To 

má za následek rozvolnění souvislosti mezi zaviněním na straně jedné a trestní 

odpovědností na straně druhé.“
65

  

                                                 
63

 Česko. Nejvyšší soud. Rozsudek Nejvyššího soudu České Republiky ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 25 

Cdo 253/2001 
64

 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. 8. 2010, sp. zn  III. ÚS 2278/07 
65

 Česko. Ústavní soud. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. 8. 2010, sp. zn  III. ÚS 2278/07 
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Můžeme tedy zkonstatovat, že míra, jakou poškozený sám svým jednáním 

přispěl ke škodě na zdraví, hraje ve sporech o náhradu škody a při určování 

odpovědnosti za škodu velmi významnou roli. „Soud i v případě kladného zodpovězení 

otázky vzniku škody bude muset též řešit, do jaké míry lze spoluzodpovědnost 

poškozeného zohlednit a zda lze poškozenému požadovaný nárok přiznat.“
66
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 KOSTÍK, R., (Spoluzavinění poškozeného…) op. cit.  
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2. Příčinná souvislost 
 

Nezbytným předpokladem pro vznik odpovědnosti za škodu v občanském právu 

je příčinná souvislost (kauzální nexus). 

Subjekt může být za škodu odpovědný pouze, pokud určitá skutečnost, tj. (1) 

protiprávní úkon, (2) úmyslné jednání proti dobrým mravům anebo (3) zákonem 

kvalifikovaná škodní událost v konkrétním případě způsobí jinou skutečnost, za kterou 

podle občanského zákoníku odpovídá. Lze také říci, že odpovědnost lze dovodit pouze 

tehdy, pokud právněrelevantní občanskoprávní příčina skutečně způsobí (kauzální 

nexus) právněrelevantní občanskoprávní následek.
67

 

Je třeba odlišovat příčinnou souvislost od zavinění. Příčinná souvislost je 

kategorie objektivní a obligatorní, je předpokladem vzniku každé odpovědnosti za 

škodu v občanském právu. Zavinění je kategorie subjektivní a fakultativní, vyžaduje se 

pouze v určitých případech odpovědnosti v občanském právu.
68

  

Je zřejmé, že spolehlivé prokázání příčinné souvislosti, tedy „získání takových 

skutkových jištění, která umožní vyvodit spolehlivé závěry ohledně příčinné souvislosti 

mezi protiprávním jednáním a následkem v podobě újmy na zdraví či osobnostních 

právech pacienta patří (…) k nejsložitějším a neproblematičtějším aspektům sporů 

v oblasti poskytování zdravotní péče.“
69

  

V následujícím výkladu bude snahou ukázat, jakými způsoby je příčinná 

souvislost českými i zahraničními soudy dokazována,  jak příčinnou souvislost 

definovat, jak charakterizovat míru jistoty, kterou je potřeba prokázat u nás a 

v zahraničí, vysvětlit teorie, pomocí nichž příčinnou souvislost dokazujeme, druhy 

příčinných průběhů apod.  

2.1 Příčinná souvislost, definice 

 

David Hume definoval kauzalitu dvěma způsoby. „Příčinu můžeme definovat 

jako věc, kterou následuje druhá podobná té první a tuto druhou následují další, 

                                                 
67

 ŠVESTKA, J, DVOŘÁK, J., et al. (Občanské právo hmotné…) op. cit. str. 406 
68

 tamtéž 
69

 HOLČAPEK T., Dokazování v medicínsko-právních sporech, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011, str. 

134 
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podobné té druhé; jinými slovy, příčina znamená, že bez existence věci první, další na 

ni navazující vůbec nevzniknou.“
70

 

V českém právním řádu legálně definovanou příčinnou souvislost nenajdeme. 

Definice příčinné souvislosti se proto dovozuje doktrinálně a soudně.  

Učebnice občanského práva uvádí, že o občanskoprávní příčinné souvislosti lze 

hovořit právě tehdy, kdy právně významná – relevantní občanskoprávní příčina 

skutečně způsobí právně významný – relevantní občanskoprávní následek (tj. škodu). 

„Pouze tehdy lze hovořit, že (…) mezi protiprávním úkonem nebo zákonem 

kvalifikovanou zvláštní událostí na straně jedné a škodou na straně druhé existoval 

vztah příčiny a následku (příčinná souvislost).“
71

 

Další definice, která zdůrazňuje individuální přístup k prokázání příčinné 

souvislosti, zní následovně: „Mezi protiprávním úkonem a škodou musí být vztah 

příčiny a následku. Příčinná souvislost musí být řešena konkrétně a musejí být 

zhodnoceny všechny okolnosti objasňující, co bylo příčinou nastalého výsledku.“
72

  

Z mnoha dalších definic bude uvedena následující: „Příčinou je každý jev, bez 

něhož by jiný jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal“
73

 (Tato definice je 

totožná s definicí příčinné souvislosti uvedenou v učebnici trestního práva od profesora 

Jelínka
74

). To, že Stolínová, Žďárek a Policar v Medicínském právu (převážně 

občanskoprávní knize) použili definici příčinné souvislosti shodnou s tou uvedenou 

v učebnici trestního práva, dokazuje fakt, že problematika příčinné souvislosti je mezi 

obory občanského a trestního práva značně provázaná, snad se můžeme odvážit tvrdit, 

že do značné míry totožná). Pro úplnost zde uvádíme ještě definici uvedenou v učebnici 

teorie práva (v kapitole 2.3.2.1 Trestné činy). „Mezi jednáním a následkem musí být 

prokázána příčinná souvislost (kauzální nexus). To znamená, že určitý subjekt může být 

činěn odpovědným za delikt pouze v případě, že jeho jednání určitý následek přímo 

vyvolalo.“
75

 

                                                 
70

 HUME, D., An Enquiry concerning Human Understanding, vol. 37 part 3, P.F. Collier & Son 1909 – 

14, New York, kap. 7 
71

 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al., Občanské právo hmotné 2, 4. vydání, Praha : 

ASPI. a. s., 2005, str. 445 
72

 STOLINOÁ, J., MACH, J.,(Právní odpovědnost…) op. cit. str. 73 
73

 TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R., (Medicínské právo) op. cit. str. 388 
74

 JElÍNEK, J., (Trestní právo…), op. cit. str. 175 
75

 GERLOCH, A., Teorie práva, op. cit. str. 197 
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Velice podrobně rozebral kauzalitu Weinberger v knize Norma a instituce. 

Kauzální vztah podle Weinbergera existuje v následující situaci: „Jev A je příčinou jevu 

B tehdy, když A způsobí (vyvolá) jev B. Potom je B účinkem A. Příčina a účinek jsou 

tedy korelativní pojmy definované prostřednictvím kauzálního vztahu. Ten je určen tím, 

že příčina předchází následku.“
76

 Dále Weinberger rozlišuje chápání kauzality v přísně 

přírodovědeckém smyslu a v juristickém smyslu. V přírodovědeckém smyslu se 

setkáváme s problémem, že jistý účinek nevyvolává a/nebo není vyvoláván jedinou 

příčinou. Proto mluví o tzv. komplexní příčině, tzn., že je příčina složena z více faktorů 

a je možné, že by stejný následek nastal i při modelaci těchto faktorů. „Kauzální 

souvislosti nevznikají jen jako kauzální řetězce – při zvlášť velké komplikovanosti 

příčin a účinků vzniká systém kauzálního síťování.“
77

 Toto síťování nelze vždy řešit 

pomocí podmínkových vět v rámci kauzálních procesů, a je třeba od sebe odlišovat 

kauzální zákon („nomicky obecná podmínková věta, která uvádí, že za předpokladu 

výchozího stavu nějakého druhu, nastane s nomickou nutností následek určitého 

druhu“) a kauzálního principu ( principem odmítající empirii – po každé noci přijde 

den, ale tato noc není jeho příčinou; „příčinou A nejsou všechny předcházející jevy, 

nýbrž ty, které postačují k tomu, aby učinily vznik účinku B nutným“). Naproti tomu 

v juristickém kontextu vystupuje pojem kauzality podle Weinbergera nejčastěji do 

souvislosti s otázkou přičítání výsledků jednání nebo jiných událostí. „Při přičítání na 

základě kauzálního poznání je určováno jednání nebo opomenutí (žádoucího) chování 

jako faktor, který způsobil přičítaný stav (událost, situaci). Kauzální řetěz vede pouze 

k jednajícímu, přesněji řečeno, je sledován zpět až k bodu chování jednajícího, v němž 

chování je vykládáno jako příčina výsledku. Přírodní kauzalita zde však, na rozdíl od té 

juristické, nekončí“
78

  

Jak již bylo konstatováno, příčinná souvislost není definována legálně a proto je 

potřeba mít na zřeteli různé definice a snažit se je zdokonalit tak, aby co nejpřesněji 

odpovídaly potřebám při dokazování občanskoprávní odpovědnosti.  

2.2 Příčinná souvislost, míra jistoty 

 

                                                 
76

 WEINBERGER, O., Norma a instituce, Úvod do teorie práva, Masarykova univerzita Brno, 1995, str. 

141  
77

 tamtéž, str. 142 
78

 srov. tamtéž, str. 144 - 145 
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Příčinná souvislost mezi jednáním a následkem se v medicínských sporech u 

soudu musí dokázat. „Příčinnou souvislost soud nevytváří, ale pouze zjišťuje její 

existenci. Její zjištění je otázkou skutkovou a nikoli otázkou právního posouzení.“
79

 

(Tento názor není zcela všeobecně přijímaný. Argumenty proti tomuto názoru se 

budeme zabývat v kap. 3. 1. 2. Příčinná souvislost, otázka právní, otázka skutková). 

Následující výklad se zabývá otázkou, jaká jistota či pravděpodobnost je potřeba 

pro prokázání příčinné souvislosti, a tím i přiznání náhrady škody u soudu. 

2.2.1 Příčinná souvislost, míra jistoty v českém právu 

 

„Ke vzniku odpovědnosti za škodu nestačí pouhá pravděpodobnost či domněnka 

existence příčinné souvislosti; existence příčinné souvislosti musí být podle platného 

českého občanského práva prokázána.“
80

 Míra, s jakou je tato jistota stanovena, může 

být různá. V českém právním řádu je do současné doby rozhodující rozsudek 

Nejvyššího soudu České republiky, který konstatuje, že: „Příčinná souvislost mezi 

zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody na zdraví musí být 

bezpečně prokázána; nestačí tu pouhá pravděpodobnost; nelze ji však vylučovat jen 

z toho důvodu, že protiprávní jednání škůdce dovršilo již stávající nepříznivý zdravotní 

(duševní) stav poškozeného.“
81

 Tento názor nejvyššího soudu byl mnohokrát potvrzen. 

Jako příklad uvádíme další rozsudek NS ČR „Příčinná souvislost mezi léčebným 

postupem, který nebyl lege artis, a škodou na zdraví pacienta (jako jedna ze základních 

podmínek obecné odpovědnosti za škodu) musí být najisto postavena; důkazní břemeno 

v tomto směru nese žalobce.“
82

 

Shodně i Knappová, Švestka, Dvořák konstatují, že: „Ke vzniku odpovědnosti za 

škodu nestačí pouhá pravděpodobnost či domněnka existence příčinné souvislosti; 

existence příčinné souvislosti musí být vždy bezpečně prokázána“.
83

  

Slovní spojení, které se nám v názoru NS ČR opakuje, zní „příčinná souvislost 

musí být bezpečně prokázána“ a dále „příčinná souvislost musí být postavena najisto“. 
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 HAMANOVÁ, L, Prokazování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví způsobenou 

postupem lékaře non lege artis, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2011 
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 Česko. Nejvyšší soud České Republiky, Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 
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Při kvalifikaci určitého právního vztahu, kde na jedné straně existuje určité porušení 

právní povinnosti a straně druhé existuje škoda na zdraví, tedy stojíme před otázkou, 

zda je zásah do subjektivních práv poškozeného „najisto“, „ne pouze pravděpodobně“ 

příčinou následku vzniklé škody. Lze tedy konstatovat, že praxe českých soudů je 

v tomto ohledu značně rigidní a vyžaduje bezpečné, tzn. „stoprocentní“ prokázání 

příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou.  

Weinberger k tomu uvádí (především s ohledem na trestní právo): „Požadavek 

jistoty skutkového zjištění podstatně zvyšuje autoritu práva; rozsudek opřený pouze o 

pravděpodobnostní zjištění viny nemá náležitou morální váhu a není společensky 

hodnocen jako akt spravedlnosti.“ Dále ale dodává: „V některých právních oblastech 

nabývá otázka bezpečného zjištění jiný charakter. Např. při určování zásahu škody 

v právu občanském. (…) V těchto případech bude někdy třeba opřít rozhodnutí o 

zjištění pravděpodobná. Jde o případy, kdy jisté či přesné zjištění není možné.“
84

 

Příčinná souvislost tedy musí být podle judikatury NS ČR prokázána „bezpečně, 

najisto“. „To může být pro toho, kdo pravděpodobně utrpěl škodu v důsledku 

diagnostického či léčebného výkonu, popř. v důsledku okolností, které mají původ 

v povaze přístroje nebo látky, často velmi tvrdé.“
85

 Této tvrdosti jsou si vědomy i samy 

soudy a z praxe známe příklady, kdy takto přísné dokázání příčinné souvislosti soud 

nepožadoval a náhradu za škodu na zdraví přesto poškozenému přiznal.  

Skutkový stav rozsudku sp. zn. 25 Cdo 216/2009 ze dne 24. 9. 2009 bude 

uveden ve velmi zjednodušené podobě. Těhotné ženě se po komplikovaném porodu 

narodilo dítě, u něhož se projevily těžké a nevratné neurologické následky, odpovídající 

dětské mozkové obrně a sekundární epilepsii. Byly provedeny znalecké posudky, které 

nepotvrdily jednoznačnou souvislost mezi jednáním lékaře při porodu a poškozením 

dítěte, neboť možných příčin mohlo být více. Soud na základě skutkových zjištění 

konstatoval, že příčinou poškození dítěte byl nedostatek kyslíku, příčinu nedostatku 

kyslíku se zjistit nepodařilo. Soud přesto dovodil odpovědnost žalovaného 

zdravotnického zařízení za to, že nebyla přijata adekvátní opatření reagující rychleji na 

měnící se zdravotní stav rodičky a plodu, což soud posoudil jako postup non lege artis, a 

to i přesto, že podle výše citovaných judikátů NS ČR měla být příčinná souvislost 
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„bezpečně, najisto“ prokázaná, což v tomto případě nebyla. „Při analýze tohoto 

zmíněného příkladu se tedy patrně nelze ubránit dojmu, že soud v lidsky zcela 

pochopitelné snaze dopřát žalující straně odškodnění za nesmírně závažné následky, 

které vznikly, značně slevil z teoreticky vytýčených požadavků na míru důkazu, podle 

nichž mají být skutkové okolnosti svědčící pro kauzalitu bezpečně prokázány, tedy tak, 

aby byla vyloučena jakákoliv rozumná pochybnost.“
86

  

Je taky možné, že soud vzal v úvahu složitost procesů probíhajících v lidském 

těle a v názoru se shodl se závěrem učiněným J. Dragoncem a J. Chvistkovou, totiž že 

„příčinnost je v biologických procesech vlastně vždy jen větší či menší 

pravděpodobnost“
87

. I proto učebnice občanského práva zmiňuje chystanou rekodifikaci 

švýcarského deliktního práva, která umožňuje soudu spokojit se „se zřejmou 

pravděpodobností příčinné souvislosti a v souladu s tím určit náhradu škody a její 

rozsah.“
88

 

Vedle výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. Cz 59/1990, podle 

kterého se opravdu soudy nižších instancí řídí, se v poslední době objevují názory 

vyzývající k ústupu z této rigidní úpravy. Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, 

sp. zn. I. ÚS 1919/08 vyjadřuje v obiter dictum názor, kterým se odklání od požadavku 

„stoprocentního prokázání objektivní příčinné souvislosti“. „Závěry nalézacího soudu 

stran „stoprocentního“ prokázání objektivní příčinné souvislosti se jeví Ústavnímu 

soudu jako nereálné, neboť nedosažitelné a neudržitelné. (…) I v případě adekvátního 

jednání lékaře je velmi obtížné, ba vyloučené stanovit, zda tento postup byl nade vší 

rozumnou pochybnost jedinou možnou příčinnou škodlivého stavu, který nastal. O to 

obtížnější je to v případě opomenutí, kdy lékař nezvolí postup, který na základě 

soudobých a dostupných znalostí lékařství zvolit mohl a měl. (…) Vzhledem k tomu, že 

pojem příčinná souvislost není právními předpisy v České republice nijak definován, 

nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek „stoprocentně“ prokazované 

příčinné souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad „způsobení 

škody“, který by vyrovnal slabší postavení poškozených.“
89

 Ústavní soud tedy ukazuje 

českým soudům cestu, jak by mohly dospět ke spravedlivějšímu rozhodování například 

                                                 
86

 HOLČAPEK T., (Dokazování v medicínskoprávních…) op. cit. str. 140 
87

 DRAGONEC, J., CHVÍSTKOVÁ, J, Súdne rozhodovanie medicínskoprávnych sporov, Bratislava : 

Právnický inštytút Ministerstva spravodlivosti SR, 1993, str. 78 
88

 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., (Občanské právo…) op cit. str. 446 
89

 Česko. Ústavní soud. Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08 



26 

tím, že se odkloní od doposud užívané teorie podmínky k teorii adekvátní příčiny, 

popřípadě se inspirují v anglickém common law a v doktríně „loss of chance“ (více 

v následujících kapitolách). 

Nicméně do této chvíle soudy na „stoprocentním“ prokázání příčinné souvislosti 

trvají, byť (jak bylo uvedeno) mohou zmírnit nepřiměřenou tvrdost, která vzniká tím, že 

příčinná souvislost se musí prokázat „na sto procent“. Nelze se ale ubránit pocitu, že 

současný stav je na závadu jak samotným poškozeným (dostávají se do důkazně obtížné 

situace), tak právní jistotě (není jisté, zda soud bude vyžadovat najisto prokázanou 

příčinnou souvislost, nebo tento požadavek zmírní). Holčapek k tomu uvádí: „Diskusi 

(…) můžeme uzavřít tím, že v konkrétním případě může být soud reálně ochoten využít 

princip volného hodnocení důkazů velmi extenzivně, a to tak, že tím ve skutečnosti 

zmírní požadovanou míru důkazu. (…) Nejedná se nicméně o postup zcela korektní, 

neboť se takto se zřetelem na citlivé, obtížné případy žalobců „zasluhujících“ 

odškodnění nepřímo modifikují obecná pravidla způsobem, kterým předem nedává 

účastníkům sporu jistotu, že bude aplikován“
90

 

2.2.2 Příčinná souvislost, míra jistoty v common law 

 

V platné české úpravě musí být příčinná souvislost prokázána najisto jak pro 

posouzení občanskoprávní odpovědnosti (vychází především z rozhodovací činnosti 

soudů – srov. rozsudek NS ČR sp. zn. Cz 59/1990 a další), tak pro posouzení 

trestněprávní odpovědnosti (trestní proces je ovládán základními zásadami, především 

zásada materiální pravdy určuje, s jakou jistotou je potřeba prokazování provádět). 

Obvykle se zásada materiální pravdy označuje jako „zjištění skutkového stavu věci bez 

důvodných pochybností“.
91

 Pokud čistě z jazykového výkladu srovnáme, že (1) 

občanskoprávní důkaz příčinné souvislosti musí být prokázán „najisto“ oproti 

(2) trestněprávní skutečnost musí být prokázána „bez důvodných pochybností“, vyšlo 

by nám, že česká právní úprava vyžaduje vyšší jistotu u občanskoprávního dokazování 

než u dokazování trestněprávního. To je s ohledem na to, že trestní právo má 

veřejnoprávní charakter a je ultima racio, i s ohledem na zahraniční právní úpravu, 

překvapující zjištění. Toto srovnání nám ale vychází z jazykového výkladu, ze 
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systematického výkladu vyplývá, že jak v občanskoprávním dokazování, tak 

v dokazování trestněprávním, musí být příčinná souvislost prokázaná se stejnou 

jistotou. 

Pro právní systém common law se však uplatňuje odlišný přístup. Zde totiž 

zákon rozlišuje různou míru jistoty dokázané příčinné souvislosti pro řízení 

občanskoprávní a trestněprávní. 

Nejprve si stanovme, pomocí jakých pravidel se příčinná souvislost v common 

law dokazuje. Obecným principem je, podobně jako v české úpravě, teorie podmínky -  

tzv. „but for“ test. „Všeobecně platí, že příčina je stanovena, pokud by výsledek 

nenastal bez přispění škůdce“
92

 (překlad autora). I v common law ale „but for“ test 

neplatí všeobecně a podobně jako teorie podmínky u nás je doplňován a podporován 

dalšími principy, které přináší judikatura. V roce 1976 odvolací soud dokonce výslovně 

zamezil použití „but for“ testu v případu Cato
93

. Pachatel D byl souzen za to, že oběti F 

podal heroin, oběť F následně zemřela. Odvolací soud odsoudil D za zabití bez ohledu 

na to, zda oběť F s podáním heroinu souhlasila či nikoliv (byl to sporný bod při 

dokazování). Soud takto rozhodl, neboť se obával, že souvislost mezi jednáním 

pachatele D a smrtí oběti F je příliš slabá a namísto něj judikoval, že „je dostačující, 

pokud obžaloba dokáže, že jednání pachatele bylo jednou z příčin, která značně přispěla 

ke smrti oběti.“
94

 Soud si byl vědom problémů, které s sebou nese teorie podmínky 

(„but or“ test), a proto přičetl odpovědnost za následek bez ohledu na průběh příčinných 

událostí. Zřetelně vidíme, že v judikátu Cato se projevila teorie adekvátnosti, která se 

v posledních letech objevuje v judikatuře českých soudů (pro srovnání nález ÚS 

312/05).  

V common law v občanskoprávním řízení „se má skutečnost za prokázanou, 

pokud je pravděpodobnější, že nastala, než že se nestala („on the balance of 

probabilities“)“
95

 Tato zásada znamená, že oproti české úpravě, ve které je příčinnou 

souvislost nutné prokázat „na sto procent“, v úpravě common law postačí, když bude 
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příčinná souvislost prokázána na „padesát jedna procent“. Tento koncept vychází 

pochopitelně z celého systému common law, v němž je daleko větší důraz na 

kazuistický přístup k právu a na posuzování případů ad hoc. Výhodou této úpravy je 

nesporně možnost přiznat (ale i nepřiznat) náhradu škody podle nejspecifičtějších 

okolností každého případu. Nevýhodou zůstává možnost dovození právní odpovědnosti 

ve větším množství případů, a tím zmenšená právní jistota.  

V trestněprávním řízení „skutečnosti nutné k odsouzení pachatele“ musí být 

prokázány „nade vší rozumnou pochybnost“ („beyond all reasonable doubt“).“
96

 Zde 

vnímáme zcela zřetelně, že i v common law se projevuje zásada trestního práva ultima 

racio, kdy je na dokázání skutečností kladen vyšší nárok. I zde ale z čistě jazykového 

hlediska vnímáme jisté změkčení této doktríny slůvkem „rozumnou“ („reasonable“), 

která pamatuje na fakt, že při dokazování skutkových okolností trestního případu často 

nepracujeme se stroji, ale s lidmi. Znamená to, že prokázat skutečnost  „nade vší 

pochybnost“ (beyond all doubt“) je fakticky téměř nemožné. Zdá se, že povinnost 

prokázat trestněprávní odpovědnost „beyond all reasonable doubt“ vychází ze zásady 

Corpus Iuris Civilis „Impossibilium nulla obligatio est“ a klade na strany realističtější 

nároky. 

To, že se v anglickém common law mohla vyvinout a uplatnit zásada, že 

příčinná souvislost je prokázána v případě, že je prokázána s větší pravděpodobností než 

s menší („on the balance o probabilites“), souvisí se samotným systémem projednávání 

civilních žalob v angloamerickém právním systému. „Zásada rovnosti a zásada audiatur 

et altera pars platí sice přirozeně i v angloamerickém právu, podstatný rozdíl od 

kontinentálního procesu spočívá v tom, že proces neřídí soudce, nýbrž sporné strany. 

(…) Důkazy provádí nikoliv soud, nýbrž strany samy, a na stranách záleží, které důkazy 

provedou a v jakém pořadí. (…) Soudce pak ve sporu rozhodne na základě poznání, 

které poskytly strany v řízení.“
97

 Z podstaty výše uvedeného vyplývá, že důkazní 

břemeno unesla ta strana, která dokázala skutečnost s vyšší (nadpoloviční) 

pravděpodobností. 

Úprava příčinné souvislosti a míry, s jakou je jí potřeba v common law 

dokazovat, vychází ze stejných logických a filozofických základů, jako je tomu v české 

úpravě. Nicméně common law dokáže pružněji reagovat na problémy, které se nově 
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objevují při dokazování příčinné souvislosti. Anglická úprava nám proto může sloužit 

jako zdroj inspirace pro úvahy o příčinné souvislosti de lege ferenda. 

2.2.3 Příčinná souvislost, míra jistoty v německém právu 

 

Míra jistoty příčinné souvislosti, kterou je potřeba prokázat v německém právu, 

závisí na tom, zda mluvíme o míře jistoty „zda je skutkové tvrzení pravdivé či 

nikoliv“
98

 podle § 286 ZPO, nebo „zda jde o míru jistoty, že škoda skutečně vznikla a 

kolik činí nebo kolik představuje kompenzace“
99

. Ve srovnání „s českou úpravou 

vykazují srovnávaná ustanovení značný rozdíl. První spočívá v tom, že v určitých 

případech činí výjimku z takříkajíc stoprocentního přesvědčení soudce a stoprocentní 

míry důkazního břemene ve prospěch žalobce, resp. poškozeného.“
100

 V prvním případě 

podle § 286 ZPO jde o ulehčení důkazního břemene na základě pravděpodobnostního 

zjištění (ze „stoprocentního“ prokázání může soud slevit zhruba o 5 – 10%), ve druhém 

případě podle § 287 závisí pouze na úvaze soudu, zda a do jaké míry je třeba nařídit 

navrhované dokazování (v tomto ohledu je uvážení soudu volné a ze „stoprocentního“ 

prokázání může slevit ještě o mnoho víc). „Ustanovení § 287 ZPO je německou 

judikaturou vykládáno velmi extenzivně a umožňuje tím dospět i k výše popsané 

modifikaci míry důkazu po účely prokazování kauzálního nexu se vzdálenějšími 

následky škodlivého jednání, který by jinak bylo poměrně obtížné doložit s jistotou.“
101

 

V obou případech tedy mluvíme o ulehčení důkazního břemene nebo také o redukci 

míry důkazů. 

V případě podle § 286 ZPO „musí dokazování příčinné souvislosti vést k jistotě 

soudce, že v daném případě příčinná souvislost opravdu existuje. Rozhodující je přitom 

osobní přesvědčení soudu, nikoliv stupeň přesvědčení odborníka. Podmínkou prokázání 

příčinné souvislosti není vyloučení jakékoliv pochybnosti o její existenci.“
102
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To znamená, že subjektivní přesvědčení soudce o pravdivosti je podmínkou 

toho, aby soud mohl považovat určitou skutečnost za zjištěnou. „Otázkou zůstává, do 

jaké míry musí být tedy soudce o této pravděpodobnosti přesvědčen. BGH a právní 

teorie i převažující literatura se shodují v tom, že soudce je o pravdivosti důkazu 

přesvědčen, pokud z jeho pohledu je tak vysoká pravděpodobnost, že rozumné příčiny 

mlčí. (…) Vyjádřeno v číslech, toto přesvědčení o pravděpodobnosti odpovídá zhruba 

90 – 95 %.“
103

  

„Nároky kladené na prokázání příčinné souvislosti jsou i tak velmi vysoké a 

velmi dobře srovnatelné s nároky, které na prokázání příčinné souvislosti klade česká 

právní úprava. Německá soudní praxe vychází z předpokladu, že s ohledem na zásadu 

rovnosti zbraní je třeba v jednotlivém případě prověřit, zda je možno po pacientovi 

splnění důkazní povinnosti  v obvyklém rozsahu požadovat“
104

  

Z tohoto důvodu přináší německá právní teorie několik způsobů, jak lze důkazní 

břemeno poškozenému pacientovi ulehčit.  

Důkaz známými skutečnostmi. Anscheinsbeweis. Tento důkaz uplatníme tehdy, 

„jestliže zkušenost mluví pro to, že určitou škodnou událost je třeba přičítat jednání, 

které je v rozporu s povinností žalovaného. Při takto „typickém běhu událostí“ není 

soudce toliko oprávněn, ale přímo povinen na příčinnou souvislost mezi jednáním a 

škodou a dokonce i na vlastní protiprávní jednání nahlížet jako na prokázané 

skutečnosti.“
105

 V případě, že dojde ke škodlivému následku, který mohl být způsoben 

„typickým během událostí“, přechází povinnost vysvětlit příčinu tohoto následku na 

toho, kdo je za tento „typický běh událostí odpovědný. Holčapek uvádí jako příklad 

pacientku, které byla podána krevní transfúze a později jí byl diagnostikována nákaza 

žloutenkou a virem HIV. Stejné nákazy byly zjištěny následným vyšetřením i u dárce 

krve. V tuto chvíli bychom mohli uplatnit Anscheinsbeweis, totiž že „typickým během 

událostí“ po podání infikované krevní transfuze je přechod těchto nákaz na pacienta. 

Nicméně u pacientky byl mimo zmiňovaných nemocí zjištěn i syfilis, u dárce krve 
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nikoliv. Tím byla možnost použití Anscheinsbeweis vyloučena.
106

 Pokud máme význam 

a možnost použití důkazu Anscheinsbeweis zhodnotit, shodujeme se s Gregerem, který 

konstatuje, že tento obyčejově se vyvinuvší právní institut je velmi obtížné zařadit. 

Mimo to je jeho použití problematické, protože uplatnění tohoto důkazu určuje postup 

při hodnocení důkazů (znamená v podstatě závazný důkaz pro soud), což je v rozporu se 

zásadou volného hodnocení důkazů.
107

 I Holčapek uzavírá, že „koncepce 

Anscheinsbeweis důkazu není příliš užitečným řešením, neboť je aplikovatelná jen 

omezeně a důkaz prvního zdání lze poměrně snadno vyvrátit pouhým nabídnutím 

alternativního vysvětlení (příčiny), byť se nemusí jevit jako příliš pravděpodobné.“
108

 

Obrácení důkazního břemene. V určitých případech může z důvodu ochrany 

slabší strany dojít k obrácení důkazního břemene. Taková situace v německém právu 

nastává například při uvedení vadného výrobku do oběhu. „V těchto případech musí 

žalobce prokázat jen majetkovou škodu, vadnost výrobku v době uvedení do oběhu a 

příčinnou souvislost mezi těmito skutečnostmi, výrobce pak musí prokázat chybějící 

zavinění.“
109

 

Plně ovladatelná rizika. „Povinností poskytovatele lékařské péče je dodržovat 

obecná bezpečnostní opatření během léčby (údržba přístrojů, hygiena), jejichž účelem je 

eliminace známých rizik, jimž lze a musí být předcházeno. Zjistí-li se, že primární 

poškození vychází z plně ovladatelného rizika, musí poskytovatel lékařské péče sám 

vyvrátit domněnku zaviněného pochybení.“
110

  

Nedostatečná zdravotní dokumentace. Vedení zdravotnické dokumentace patří 

k povinnostem zdravotnického personálu a chyby ve zdravotnické dokumentaci se za 

jistých okolností dají považovat za protiprávní jednání (postup non lege artis, více 

v kap. 3.2.1). V minulosti bylo sporné, zda chybně vedená zdravotní dokumentace stačí 

k tomu, aby soud přiznal poškozenému nárok na náhradu škody. „Podle nové judikatury 

není chybně vedená zdravotní dokumentace dostatečným odůvodněním přímého 

přechodu důkazního břemene ohledně prokázání příčinné souvislosti. Musí jít o 

případy, kdy zcela chybějící či neúplná dokumentace naznačuje hrubé porušení v léčbě 
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nebo opomenutí diagnostiky, které samo o sobě tvoří základ pro přechod důkazního 

břemene.“
111

  

Hrubé porušení povinnosti. Také v případech hrubého porušení povinnosti ze 

strany lékaře dochází ve prospěch pacienta k přechodu důkazního břemene mezi 

protiprávním jednáním a škodným následkem. „Obecně lze říci, že se jedná o hrubé 

pochybení, jestliže (1) lékař jednoznačně postupovat proti osvědčenému pravidlům 

léčebného postupu nebo zaručeným poznatkům lékařské vědy a skrze to (2) se dopustil 

chyby, která se z objektivního hlediska lékařského pohledu jeví jako nepochopitelná, 

protože takové pochybení se lékaři „jednoduše vůbec přihodit nesmí“.“
112

 V takovýchto 

případech pro připuštění přechodu důkazního břemene „není nutné, aby bylo hrubé 

porušení povinnosti jedinou příčinnou škody. (…) Stačí, že je toto pochybení obecně 

způsobilé vzniklou primární škodu způsobit. Zhodnocení, zda došlo k hrubému porušení 

pochybení lékaře, rozhoduje soud. Jeho rozhodnutí musí mít ale podporu v odborném 

posouzení, a to zejména v posouzení toho, zda lékař postupoval v rozporu 

s elementárními poznatky lékařské vědy, či zda se jednalo pouze o chybné rozhodnutí 

ve více či méně složité lékařské situaci.
113

 Šustek k převrácení důkazního břemene po 

hrubé chybě v léčebném postupu uvádí, že nejde o sankci za zanedbání lékařské péče, 

ale že převrácení důkazního břemene vychází z posouzení objektivního stavu za kterého 

je posouzení faktického léčebného postupu obzvláště znesnadněno. „Přenesení 

důkazního břemene je tak vnímáno jako judikaturní akt spravedlnosti a je výsledkem 

dotváření právních pravidel soudní cestou.“
114

  

Sekundární povinnost tvrzení. V tomto případě nejde o přechod důkazního 

břemene ve prospěch poškozeného, tak jak bylo rozepsáno výše. Sekundární povinnost 

tvrzení se uplatní tehdy, „jestliže by strana ke splnění své povinnosti tvrzení musela 

přednést okolnosti, které jsou jí na rozdíl od protistrany neznámé. Zde se žalovaný 

nesmí omezit na paušální popírání nedostatečně opodstatněného přednesu, ale musí 

poskytovat informace, které druhé straně chybí, pokud mu jejich znalost lze 

připisovat.“
115
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Jak bylo výše ukázáno, německá judikatura otevírá celou řadu možností, jak 

ulehčit pacientovi jeho nesnadnou roli při dokazování příčinné souvislosti mezi 

pochybením zdravotnického personálu a škodou na zdraví, která mu byla způsobena. 

Vedle toho ale odhaluje i řadu „slepých uliček“, které na první pohled usnadňují 

dokazování, ale ve skutečnosti zeslabují právní jistotu a v praxi nejsou použitelné. Může 

to být značné poučení i pro českou úpravu de lege ferenda. Pozor ale na následující 

skutečnost. „Úkol soudního nalézacího řízení spočívá ve zjištění, zda jsou splněny 

předpoklady kladené na nárok hmotněprávní normou. (…) Procesní právo (…) nemůže 

odůvodnit odpovědnost, která oporu v materiálním právu nemá. Proces je tu od toho, 

aby zajistil nároky a jejich tituly, a nikoliv proto, aby je vytvářel.“
116

 

Pro úplnost podotýkáme, že v únoru roku 2013 vstoupila v účinnost novela 

německého občanského zákoníku, která kodifikuje práva pacientů a začleňuje je do 

německého občanského zákoníku – tzv. Pacientenrechtegesetz
117

. Právě v rámci této 

rekodifikace německý zákonodárce přijímá v § 630h řadu právních domněnek, které 

obracejí důkazní břemeno v neprospěch toho, kdo jedná a jejichž smyslem je usnadnit 

dokazování v medicínskoprávním sporu.  

2.3 Teorie podmínky 

 

„Conditio sine qua non“ neboli (1) nezbytná podmínka, (2) podmínka, bez níž 

není následku. Tuto teorii používá při složité otázce určování příčinné souvislosti jak 

teorie trestního, tak i občanského práva. Příčinná souvislost se definuje z hlediska 

občanského práva i odděleně z hlediska trestního práva, přestože se v mnohém shodují a 

dle našeho názoru lze teorii podmínky do jisté míry aplikovat univerzálně. Ostatně jak 

se konstatuje v knize Základy trestní odpovědnosti „otázka příčinného vztahu má svůj 

význam i v občanském právu; sjednocení názorů mezi různými obory by bylo 

žádoucí.“
118

 

Úvodem celého výkladu o teorii podmínky je třeba zdůraznit tu okolnost, že 

„příčinná souvislost“ a „příčina“ nejsou pojmy totožné a nelze je brát jako synonyma. 

To vyplývá z právní teorie i z mnoha rozsudků soudů. 
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„Příčinná souvislost“, jak již bylo definováno ve výkladu výše, propojuje 

protiprávní jednání škůdce a následek (vzniklou škodu). Jde o pojem širší než pojem 

„příčina“, neboť příčinná souvislost se může skládat z řady příčin. Příčinná souvislost 

pak musí být prokázaná „bezpečně, najisto“.  

Oproti tomu příčina je pojem užší, k následku vede zpravidla mnoho příčin. 

Prokázání příčiny nemusí být pro vyvození právní odpovědnosti postavené najisto. Ve 

výkladu níže se zabýváme nároky, jaké klade český právní řád na příčinu, a za jakých 

okolností lze z příčiny (podle úvahy soudu) dovodit „bezpečně, najisto“ prokázanou 

příčinnou souvislost.  

Níže popsané teorie podmínky a teorie adekvátnosti (a další) se zabývají 

problematikou příčiny, tedy za jakých podmínek a z jakých příčin lze dovozovat 

„bezpečně, najisto“ postavenou příčinnou souvislost. 

2.3.1 Teorie podmínky v trestním právu 

 

„Trestněprávní nauka vychází při posuzování příčinné souvislosti z teorie 

podmínky (condicio sine qua non), kde podmínkou (příčinou), bez níž by následek 

nenastal, musí být jednání (umělá izolace jevů) jako stěžejní příčina následku.“
119

 

Podobně definuje teorii podmínky i prof. Jelínek: „Stanovení příčinného vztahu se děje 

v zásadě pomocí tzv. teorie podmínky (condicio sine qua non). Tato metoda zjišťuje, 

zda by se daný následek (účinek) v jeho konkrétní podobě (místo, způsob, čas, 

okolnosti) stal, pokud by se určité jednání odmyslelo.“
120

 

Učebnice trestního práva dále uvádí: „Příčinou je každý jev, bez něhož by jiný 

jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal. V trestním právu do příčinnosti 

v širším smyslu zahrnujeme i tzv. podmínky. Je tomu tak proto, že někdy je třeba 

postihnout i jednání, která jsou pouhou podmínkou následku. Jakákoliv podmínka, bez 

níž by následek nenastal nebo by sice nastal, ale jinak, se pokládá za příčinu.“
121

  

V teorii podmínky tedy tvrdíme, že příčinou je každý jev, bez něhož by jiný jev 

nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal.  
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„Z poučky, že příčinou je conditio sine qua non, byl dovozován závěr, že 

nezbytné podmínky mají rovnocenný kauzální význam.“
122

  

Lze si položit otázku, co je příčinou zavraždění člověka, který byl uškrcen 

pomocí kytarové G struny? Jednání pachatele – škrcení, dále prodej kytarových strun 

pachateli, činnost firmy na výrobu kytarových strun, obliba rockových kapel, díky 

čemuž jsou kytarové struny všude k dostání atp. To je jeden z problémů teorie 

podmínky, totiž její bezbřehost. V případě, že příčinnou je každý jev, bez něhož by jiný 

jev nenastal, resp. nenastal způsobem, jakým nastal, je obtížné říci, kde tento nepřetržitý 

řetězec příčin začíná a odkdy se příčina stává relevantní vzhledem k následku. Tento 

problém se stává ještě komplikovanější v případě přísného dodržení teorie condicio sine 

qua non. V takovém případě z toho, že všechny příčiny, které vedou k následku, jsou 

ekvivalentní, jsou si rovny (pokud by jedna vypadla, na ni navazující příčiny a tedy ani 

následek by nenastaly). 

Trestní teorie si problémem ekvivalence podmínek poradila zavedením dvou 

specifických zásad na posuzování příčinné souvislosti: zásady umělé izolace jevů a 

zásady gradace příčinné souvislosti. Nejprve učebnice trestního práva konstatuje, že 

„není rozhodné, jestli k následku došlo působením více okolností, nejenom tedy 

jednáním pachatele. Příčinná souvislost je dána i tehdy, jestliže vedle příčiny, která 

způsobila následek, působila i další, jiná příčina, přičemž je nerozhodné, jestli každá 

z těchto příčin byla jinak způsobilá přivodit smrt sama o sobě, nebo mohla tento 

následek přivodit jen ve vzájemném spolupůsobení s druhou příčinou“
123

  

Umělou izolaci jevů definuje Jelínek jako zásadu, která „omezuje, redukuje 

zjištěné příčiny a následky na trestněprávně relevantní příčiny a trestněprávně relevantní 

následky.“
124

 S vědomím, že příčin určitého následku může být nekonečná řada. 

Proto Jelínek konstatuje, že „jednání jako příčina následku není nikterak 

stejnorodé, (…) různé příčiny a podmínky mají různý vliv na způsobení následku.“
125

  

Teorie zde tedy explicitně dovozuje, že různé příčiny a následky skutkového 

děje mají různou relevanci vzhledem k prokázání příčinné souvislosti (umělá izolace 
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jevů). Zároveň zákon konstatuje, že k prokázání příčinné souvislosti mají příčiny různý 

vliv (jsou různě významné) pro způsobení následku (gradace příčinné souvislosti). 

„Umělá izolace jevů a gradace příčinné souvislosti představují objektivní 

korektivy příčinného vztahu posuzovaného pro účely trestního práva. (…) Je ovšem 

nezbytné kauzalitu podrobit i korektivu subjektivnímu. Proto požadujeme, aby byl 

příčinný vztah (…) zahrnut pachatelovým zaviněním.“
126

 

Teorie podmínky při aplikaci výše uvedených specifických zásad je sama 

schopna vyřešit celkem úspěšně většinu případů, ve kterých zkoumáme zda mezi 

jednáním a následkem existuje příčinná souvislost. „Odmyslíme-li si příčinu (jednání 

člověka), odpadne při předpokládaném dalším dějovém průběhu následek (např. smrt)? 

Pokud ano, je jednání člověka příčinnou následku (condicio sine qua non).“
127

 Přesto jí 

nelze přijmout jako všeobecně platnou. Jak upozorňuje Říha: „Za pomoci teorie 

podmínky, (při rovnosti příčin) nedokážeme uspokojivě řešit neobvyklé kauzální 

průběhy (především atypickou kauzalitu). Proto se stále (zejména v průběhu minulého 

století) objevují snahy o vylepšení, popř. nahrazení či doplnění tohoto teoretického 

přístupu jinými teoriemi: (1) zákonné podmínky, (2) adekvátnosti, (3) relevance, (4) 

objektivního přičítání.“
128

 Shodně Solnař, Fenyk, Císařová: „Ve vývoji nauky se 

setkáváme s dalšími možnostmi, jak omezit dosah zásady ekvivalence. (…) Pomocí (a) 

teorie individualizace, (b) teorie adekvátnosti příčinného vztahu, (c) teorie přerušené 

příčinné souvislosti, (d) teorie o objektivním přičítání.“
129

 

2.3.2 Teorie podmínky v občanském právu 

 

V občanskoprávní teorii se teorie podmínky definuje takto: „Teorie podmínky 

(sine qua non) stanovuje, že kauzalita mezi příčinnou souvislostí a následkem je tehdy, 

pokud by následek bez příčiny nenastal.“
130

 

Vysvětlení teorie podmínky, jak jí chápe občanské právo, obsahuje odůvodnění 

rozsudku Nejvyššího soudu České republiky za dne 24. 3. 2011 sp. zn. 28 Cdo 
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3471/2009. „Je li doloženo, že nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo, je tato 

podmínka [že protiprávní úkon a škoda jsou v příčinné souvislosti – pozn. aut.] ve své 

podstatě splněna, jinými slovy, příčinou vzniku může být jen ta okolnost, bez jejíž 

existence by škodný následek nevznikl.“
131

 Aby se občanské právo mohlo obejít bez 

specifických teorií umělé izolace jevů a gradace příčinné souvislosti, musí si pomoci 

vlastním odůvodněním, kdy přesně je vztah příčinné souvislosti dokázán. To, co trestní 

právo dovozuje doktrinálně, musí občanské právo dovodit soudním výkladem, i když 

jde v podstatě o totéž.  

„O vztah příčinné souvislosti jde tehdy, vzniká-li konkrétní majetková újma 

následkem konkrétního protiprávního úkonu škůdce; příčinou vzniku škody může být 

jen takové protiprávní jednání, bez něhož by škodný následek nevznikl. Nemusí sice jít 

o příčinu jedinou, nýbrž i jen o jednu z příčin, která se podílí na nepříznivém následku, 

o jehož odškodnění jde, avšak musí jít o příčinu podstatnou. Je-li více příčin, které 

působí souběžně anebo následně, je pro existenci příčinné souvislosti nezbytné, aby 

řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl ve vztahu ke vzniku škody natolik 

propojen (prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako následek příčinu jinou a ta 

postupně případně příčinu další), že již z působení prvotní příčiny lze důvodně 

dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku“
132

 

Pro použití teorie podmínky (condicio sine qua non) při určování příčinné 

souvislosti vyplývají z uvedeného judikátu tři znaky. Vztah příčinné souvislosti je 

postaven najisto v případě, že příčina i následek jsou (1) dostatečně konkrétní, (2) jde o 

příčinu podstatnou a (3) řetězec postupně nastupujících příčin je natolik propojen, že lze 

důvodně dovozovat věcnou souvislost. 

Prvním znakem je konkrétnost protiprávního jednání a konkrétnost vzniklé 

škody. Příčinná souvislost vzniká, pokud vzniká „konkrétní majetková újma následkem 

konkrétního protiprávní jednání škůdce“. Lze v tom spatřovat obdobný princip, jaký 

nám poskytuje zásada gradace příčinné souvislosti – totiž, že různé příčiny mají různý 

vliv na způsobení následku.  
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 Další ze znaků, který ohraničuje použití teorie podmínky, je určení příčiny, 

která se na nepříznivém následku podílí podstatnou mírou. Zmíněný judikát připouští 

možnost, že k výsledné škodě vedlo více příčin, k dovození příčinné souvislost musí ale 

jít o příčinu podstatnou. V tom jasně vidíme paralelu na zásadu umělé izolace jevů – 

totiž zredukování příčinné souvislosti na relevantní příčiny a relevantní následky. 

Třetím faktorem, kterým výše nadepsaný judikát ohraničuje možnost použití 

teorie podmínky, je požadavek, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl 

ve vztahu ke vzniku škody natolik propojen, aby již z působení prvotní příčiny bylo 

možno dovozovat věcnou souvislost se vznikem škodlivého následku. Slovy „je 

nezbytné, aby řetězec byl natolik propojen, že lze důvodně dovozovat věcnou 

souvislost“, nám tedy ohraničuje pomyslnou „prvotní příčinu“ nebo „první podmínku,“ 

bez které by následek nenastal. Tímto spojením lze řešit zásadní problém teorie 

podmínky, totiž její „bezbřehost“.  

Lze argumentovat tím, že uvedená kritéria pro použití teorie podmínky jsou 

vágní a nezaručují dostatečnou právní jistotu. Dle našeho názoru jde však při 

posuzování vzniku příčinné souvislosti, (to znamená při hledání odpovědi na otázku, jak 

subjektivním způsobem dokázat objektivní skutečnost), o tak složitý problém, že 

přesnější pravidla by nemohla být všeobecně uplatnitelná.   

2.4 Teorie adekvátnosti 

 

Teorie adekvátnosti neboli zásada adekvátní příčiny, popřípadě teorie adekvátní 

příčinné souvislosti, je (hlavní) alternativou k teorii podmínky. „Teorie vztahu 

adekvátního rozlišují podmínky (příčiny) podle jejich významu z hlediska jednotlivého 

případu (metodou generalizační). Příčinou je podmínka (condicio sine qua non), která 

generálně podporuje výsledky toho druhu, který nastal.“
133

 

Podle teorie adekvátní příčinné souvislosti je škoda způsobena tehdy, pokud 

určité jednání nebo škodná událost nejsou podmínkami této škody, ale toto jednání nebo 

škodná událost má podle obvyklého chodu věcí a obecné zkušenosti „typicky za 

následek způsobení dané škody. Pouze takové jednání nebo škodní událost jsou 
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adekvátními a právně významnými – relevantními příčinami škody, a tudíž 

dostatečnými důvody pro vznik občanskoprávní odpovědnosti.“
134

 

Judikatura obecných soudů se sice nadále drží tradičnější teorie podmínky, ale 

jak uvedeme v následujícím výkladu, Ústavní i Nejvyšší soud začínají teorii 

adekvátnosti používat. V rozsudku Nejvyššího soudu je teorie adekvátnosti definována 

takto: „Podle teorie adekvátnosti je příčinná souvislost dána tehdy, jestliže je škoda 

podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním důsledkem 

protiprávního úkonu nebo škodní události. Současně se musí prokázat, že škoda by 

nebyla nastala bez této příčiny.“
135

 

Teorie adekvátnosti a její použití byla shrnuta především v nálezu Ústavního 

soudu České republiky ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05. „Teorie adekvátnosti 

kausálního nexu vychází z toho, že smyslem subjektivní odpovědnosti za škodu je 

nařídit náhradu škody tam, kde škůdce škodu způsobil, ačkoli mu lze vytknout, že ji 

způsobit nemusel, že mohl jednat jinak. Tato odpovědnost tedy předpokládá, že vůbec 

bylo v lidských silách předvídat, že předmětné jednání bude mít za následek danou 

škodu. Základním kritériem, ze kterého vychází teorie adekvátnosti, je tedy 

předvídatelnost škodného následku. Tím se velice podobá dalšímu předpokladu 

subjektivní odpovědnosti za škodu, a to kritériu zavinění, přesněji jeho nedbalostní 

formě. Odlišují se jen subjektem, podle kterého se předvídatelnost následku poměřuje. 

V případě zavinění je jím sám (typizovaný) jednající subjekt, zatímco při zjišťování 

adekvátnosti příčinné souvislosti je kritériem hypotetický, zkušený (tzv. optimální) 

pozorovatel, tedy myšlená osoba, která zahrnuje veškerou zkušenost své doby. Tento 

optimální pozorovatel tak personifikuje znalosti a zkušenosti své doby. Je zřejmé, že co 

je předvídatelné pro konkrétní subjekt, musí být předvídatelné i pro tzv. optimálního 

pozorovatele. Každý nedbalostně zaviněný následek je tedy též adekvátním následkem 

příslušného jednání.“
136

 

Výše vyložená pravidla pro teorii podmínky nám vysvětlovala, kdy můžeme 

dovodit existenci příčinné souvislosti mezi porušením protiprávním úkonem nebo 

škodlivou událostí a škodlivým následkem. „Teorie adekvátního vztahu směřují 
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k omezení široké odpovědnosti stanovené na podkladě příčiny ve smyslu condicionis 

sine qua non. Potřeba zúžení plynula hlavně z ustanovení pozitivního práva, které 

připouštělo odpovědnost za nezaviněný těžší následek; z podobného důvodu byla 

doporučována i v právu občanském.“
137

 

Jak vyplývá z citovaného judikátu Ústavního soudu, teorie adekvátnosti se 

nezabývá otázkou průběhu příčinných událostí. Jejím smyslem je zodpovědět otázku, 

kdy lze škůdci přičítat odpovědnost za škodu. Škůdce je odpovědný za porušení právní 

povinnosti, pokud je toto porušení kryto zaviněním.  

Vyvstává otázka, zda je správné vyžadovat zavinění nejen k protiprávnímu 

jednání, ale i ke vzniklé škodě. Je obvyklé, že do právního vztahu vstupují po 

protiprávním jednání další osoby a škoda může být způsobena už čistě jejich jednáním, 

(které se ale odvíjelo od původního porušení povinnosti škůdcem). Dle názoru 

Ústavního soudu by „trvání na kritériu zavinění i ve vztahu ke škodě škůdce nadmíru 

zvýhodňovalo“. Ústavní soud tedy konstatuje, že tomu, kdo poruší právní povinnost, 

může být přičítána škoda, která v důsledku tohoto porušení právní povinnosti vznikne.  

„Na druhou stranu by bylo zjevně nepřiměřené, pokud by ten, kdo porušil 

smluvní povinnost, odpovídal za jakkoliv vzdálené či nepravděpodobné následky svého 

jednání.“ Je to zřejmé například v obchodním styku, kdy obchodní partneři neznají 

plány druhé strany a ani nemohou vědět, jaká škoda by mohla druhé straně porušením 

jejich povinnosti vzniknout. 

Soud nalézá řešení uvedených východisek ustanovením fiktivního „optimálního 

pozorovatele“. „Racionální řešení (…) představuje požadavek adekvátní příčinné 

souvislosti mezi zaviněným protiprávním jednáním a vzniklou škodou. Pro odpovědnost 

za škodu tedy není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího konkrétně 

předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro výše uvedeného optimálního pozorovatele 

není vznik škody vysoce nepravděpodobný.“
138

 

Jako praktický příklad uvádíme skutkový děj z uvedeného judikátu Ústavního 

soudu sp. zn. I. ÚS 312/05. Stěžovatelka A. si nechala vypracovat znalecký posudek 

na nemovitost. Znalec B. vypracoval znalecký posudek, v němž stanovil cenu 

za nemovitost 783 149 Kč. Stěžovatelka pak uzavřela kupní smlouvu na nemovitost 
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s kupujícím C, kupní cena odpovídala přesně výši uvedené ve znaleckém posudku. 

Z podnětu finančního úřadu byla následně stěžovatelka A. upozorněna na nesprávné 

ocenění předmětné nemovitosti. Byl proto vypracován další znalecký posudek znalcem 

D., který stanovil cenu předmětné nemovitosti na 1 219 830 Kč. Stěžovatelka proto 

žalovala znalce B. o částku 436 681 Kč jako náhradu škody která vznikla v důsledku 

nesprávně vypracovaného znaleckého posudku.  

Dokazováním bylo zjištěno, že znalec B. skutečně porušil svojí povinnost 

vyplývající pro něj ze zákona a stanovil cenu nemovitosti chybně. Nejvyšší soud 

konstatoval, že příčinou, která v posuzované věci vedla ke stanovení kupní 

ceny a převodu nemovitosti na kupujícího, byla dohoda stran v rámci jejich smluvní 

volnosti. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud náhradu škody stěžovatelce A. nepřiznal. Proto 

stěžovatelka podala stížnost k Ústavnímu soudu, který konstatoval, že chybné 

vypracování znaleckého posudku mělo pro další průběh zásadní význam. V případě 

řádně vypracovaného znaleckého posudku by v kupní smlouvě byla stanovena cena 

jiná, nebo by kupní smlouva nebyla uzavřena vůbec a škodlivý následek by nevznikl. 

Z účelu uzavřené smlouvy o dílo (mezi stěžovatelkou A. a znalcem B. o vypracování 

znaleckého posudku) vyplývá, že tento škodlivý následek byl předvídatelný nejen pro 

tzv. optimálního pozorovatele, nýbrž byl předvídatelný i pro samotného znalce. B. Je 

tedy nepochybně v adekvátní příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti 

znalce B.  

Zkusme na tento případ aplikovat znaky vyplývající z judikátu NS ČR 28 Cdo 

3471/2009 pro prokázání příčinné souvislosti pomocí teorie podmínky, abychom se 

pokusili odlišit použití obou teorií.  

První znak – příčina i následek jsou dostatečně konkrétní. Tento znak je 

v projednávaném případu splněn, protože příčina je zde chybně vypracovaný znalecký 

posudek a porušení povinnosti vyplývající ze zákona, následek je majetková škoda 

přesně vyjádřitelná v penězích. 

Druhý znak – příčina je podstatná. Tento znak je také splněn, neboť 

z provedeného dokazování vyplynulo, že stěžovatelka A prodala svou nemovitost 

přesně za cenu stanovenou právě chybně vypracovaným posudkem. 

Třetí znak – řetězec postupně nastupujících příčin je natolik propojen, že lze 

důvodně dovozovat věcnou souvislost. Třetí znak pro prokázání příčinné souvislosti 
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pomocí teorie podmínky by v projednávaném skutkovém případě byl problematický, 

resp. nebyl by podle teorie podmínky splněn. Protože to, že stěžovatelka prodala 

nemovitost za cenu stanovenou ve znaleckém posudku bylo její vlastní rozhodnutí, 

nebyla k němu nijak nucena. (Situaci, kdy by k uzavření takové smlouvy byla nucena, si 

můžeme představit tak, že například stěžovatelka uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí, 

ve které bylo stanoveno, že cena za nemovitost bude teprve určena znaleckým 

posudkem a tento posudek by následně byl chybně vypracovaný). Cena, za kterou byla 

uzavřena kupní smlouva, nicméně vycházela z autonomie vůle. Rozhodně tedy 

nemůžeme říci, že by „řetězec postupně nastupujících příčin byl natolik propojen, že lze 

důvodně dovozovat věcnou souvislost“ a příčinnou souvislost bychom v daném případě 

pomocí teorie podmínky nedovodili. 

Podle teorie adekvátnosti byl Ústavním soudem dokázán fakt, že příčinu mezi 

protiprávním jednáním škůdce a škodlivým následkem si mohl škůdce představit a 

rozhodně pro něj nebyl vysoce nepravděpodobný. Prokázáním teorie adekvátnosti, 

(která sama o sobě nemusí příčinu prohlásit za nepochybný důvod vzniku škodlivého 

následku), můžeme považovat příčinnou souvislost mezi jednáním a následkem za 

prokázanou „bezpečně, najisto“ tak jak to od nás požaduje současná česká právní nauka. 

Z nastíněného případu je na zamyšlení názor prof. Solnaře, totiž že „teorie 

adekvátního vztahu směřuje k omezení široké odpovědnosti stanovené na podkladě 

příčiny ve smyslu condicionis sine qua non“ (tato věta již citována, pozn. aut.). Ve výše 

popsaném judikátu byla totiž teorií adekvátnosti naopak odpovědnost rozšířena, tam, 

kde bychom příčinnou souvislost pomocí teorie podmínky nedovodili, ji dovodíme 

pomocí teorie adekvátnosti. Solnař ale tuto myšlenku vztahoval na trestní právo a dával 

jí do kontrastu k bezbřehé teorii podmínky, v tomto smyslu je teorie adekvátnosti jistě 

zužující. 

2.5 Teorie ochranného účelu 

 

Mezi méně využívané teorie, jak dovodit příčinnou souvislost patří teorie 

ochranného účelu. Ústavní soud si ji vypůjčil z rakouské teorie a zmiňuje ji vedle teorie 

adekvátnosti jako další z alternativ k teorii podmínky. „Teorie ochranného účelu je 

založena na tom, že dlužník neodpovídá za všechny následky porušení smlouvy, nýbrž 

jen za porušení těch zájmů, jejichž ochrana byla účelem příslušné smlouvy, přičemž 
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ohledně ochranného účelu smlouvy není rozhodné výslovné vyjádření smluvních stran, 

nýbrž to, zda tyto zájmy leží věcně ve směru a v rámci smlouvou převzatých 

povinností.“
139

 Tato teorie se uplatňuje v rakouském právu, kde porušení ochranného 

účelu normy patří k jednomu z pěti předpokladů náhrady škody. Tyto předpoklady jsou: 

(1) vznik škody, (2) kauzalita, (3) protiprávní chování škůdce, (4) porušení ochranného 

účelu normy a (5) zavinění. 

 „Porušení ochranného účelu normy (Rechtswidrigkeitszusammenhang) je v 

praxi výrazným korektivem následků zaviněného jednání. Rakouský zákonodárce tímto 

způsobem stanovil předpoklad, že pouze taková škoda je hodna náhrady, jejímuž vzniku 

se ochranný účel normy snaží zabránit, popř. jej omezit. Soudce tak je v praxi povinen 

zkoumat teologická kritéria naplnění znaků porušení právní normy.“
140

 

2.6. Teorie příčiny 

 

Historická literatura týkající se otázek příčinného vztahu je poměrně bohatá a při 

jisté generalizaci můžeme konstatovat, že – především v německé nauce – vznikly tři 

typické skupiny teorií příčinného vztahu, tj, teorie podmínky, teorie příčiny a teorie 

adekvátnosti. O dvou z nich již bylo pojednáno v kapitolách výše, proto pro úplnost 

bude uvedena i teorie příčiny. Tato teorie „se snaží rozeznávat podmínky (a rozlišit je 

od příčiny) podle jejich významu z hlediska jednotlivého případu (metodou 

individualizační = nejúčinnější podmínka).“
141

 Tato teorie se špatně vyrovnává se 

zvláštními druhy kauzalit, zřejmě proto se její hlavní myšlenka částečně projevuje 

v teorii podmínky i v teorii adekvátnosti a teorie příčiny byla opuštěna.  

2.7 Příčinný vztah, zvláštní druhy kauzality 

 

Základní variantou příčinného vztahu je situace, kdy jedno konkrétní jednání 

vede k jednomu konkrétnímu následku. V životě si však umíme představit celou řadu 

zvláštních případů kauzalit. Ve složitých zdravotnických sporech, kde se musíme 

vypořádat s celou řadou faktorů, budou možná tyto zvláštní druhy kauzalit častější než 
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základní varianta. Stojí proto za zmínku si některé zvláštní druhy kauzalit vyjmenovat a 

pokusit se vysvětlit jejich specifické znaky.  

Do příčinného vztahu může vstupovat více osob, které mohou jednat ve shodě, 

ale mohou na sobě být nezávislé. Vedle osob s vlastní vůlí mohou do těchto vztahů 

vstupovat osoby bez vlastní vůle, osoby nepříčetné nebo právně neodpovědné. A 

nakonec do příčinného vztahu může vstupovat náhoda a okolnosti, které jsou na vůli 

zcela nezávislé. V tolika možných příčinách je velice obtížné najít tu, na jejímž základě 

můžeme dovodit najisto postavenou příčinnou souvislost. 

Solnař, Fenyk, Císařová k tomu uvádějí, že je s ohledem na trestní právo třeba 

rozlišovat následky nutné a následky nahodilé. „Následky nutné jsou vnitřně vlastní 

určitým daným předcházejícím okolnostem, zákonitě z nich vyplývají; naproti tomu 

následky nahodilé se nejeví zákonitými následky daných okolností, nevyplývají z nich 

nezbytnosti. (…) Všechny nahodilé následky daného jednání osoby jsou mimo oblast 

zájmů trestního práva. Za tyto následky osoba za žádných okolností nemůže nést trestní 

odpovědnost.“
142

 Jako příklad následku nutného se uvádí těžká rána do hlavy 

v důsledku které nastala smrt poraněného. Jako příklad následku nahodilého lez uvést 

lehké zranění osoby, která následně zemře při požáru v nemocnici.  

Trestněprávní nauka tedy v otázce viny vylučuje odpovědnost za nahodilý 

následek. Je otázka, zda občanskoprávní nauka náhradu škody za takto způsobený 

následek nedovodí (nedovodila?, nedovozuje?), vzhledem k tomu, že i ten je condicio 

sine qua non. I podle judikátů zmíněných v této práci takovou odpovědnost několikrát 

(především soudy nižších instancí) dovodily. Judikatura Nejvyššího soudu ale ohledně 

nahodilých následků zastává prozatím stejný názor jako trestněprávní teorie.  

2.7.1 Alternativní kauzalita 

 

Alternativní kauzalitu definuje profesor Koziol s ohledem na rakouské právo 

v kapitole „Odpovědnost více pachatelů“ následujícím způsobem. „Problém alternativní 

kauzality nastává tehdy, pokud v úvahu přichází více osob jako škůdců, ale nelze 

rozhodnout, který pachatel skutečně škodu zapříčinil“
143
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Z širšího hlediska můžeme alternativní kauzalitu definovat tak, že „jde o 

případy, kdy na sobě více nezávislých podmínek působí zároveň a každá z nich je 

způsobilá přivodit následek.“
144

 Jako praktický příklad si můžeme uvést jednání dvou 

lékařů, kteří oba na sobě nezávisle podají pacientovi lék, který pacientovi způsobí smrt.  

Profesor Weinberger označuje alternativní kauzalitu jako kauzalitu „vícenásobně 

dostačující příčiny“ a demonstruje na ní těžkosti pravidla „conditio sine qua non“.  Pan 

A a pan B zastřelí současně osobu O., přičemž pan A a pan B o sobě navzájem neví, 

jednají nezávisle. „Když se nyní zeptáme, zda A způsobil smrt O, bude odpověď podle 

principu conditio sine qua non negativní; totéž platí analogicky i pro B.“
145

 Odmyslíme 

– li si totiž jednání A (nebo B), smrt osoby O by stejně nastala. Pomocí teorie podmínky 

proto v tomto skutkovém případě nelze dovodit příčinnou souvislost mezi jednáním a 

následkem. Weinberger na tomto příkladě ilustruje jeho vlastní rozdělení chápání 

kauzality v přírodovědném a juristickém smyslu. „V přírodním pojetí nelze rozlišovat, 

zda A, nebo zda B, či zda A a B způsobili smrt. Právo však může na základě 

kontrafaktuálách úvah postihnout zdůvodněné přičítací rozhodnutí.“
146

 

2.7.2 Kumulativní kauzalita 

 

„O kumulativní kauzalitě se mluví tehdy, pokud dvě příčiny nastanou současně a 

každá z nich je samostatně schopna způsobit škodu.“
147

 Příklad takové situace nastane, 

pokud dva pachatelé současně vystřelí na poškozeného a společným jednáním mu 

způsobí smrtelné zranění.
148

 

O kumulativní kauzalitě můžeme mluvit, pokud „více na sobě nezávislých 

podmínek způsobí následek teprve zároveň, samostatně nedostačují.“
149

 Jeden lékař 

předepíše pacientovi špatný lék postupem non lege artis, který mu ale není způsobilý 

uškodit na zdraví. Druhý lékař nezávisle na tom prvním učiní zcela totožný postup. 

Společným jednáním obou lékařů je pacientovi způsobena újma na zdraví. Obě jednání 

                                                                                                                                               
Problem der alternativen Kausalität entsteht dann, wenn mehrere Personen als Schädiger in Betracht 

kommen, aber nicht festgestellt werden kann, welcher der Täter tatsächlich den Schaden verusacht hat.“ 
144
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 KOZIOL, H. (Österreichisches…) op. cit. str. 119, v originále: Von kumulativer oder konkurrierender 

Kausalität Word dann gesprochen, wenn zwei reale Urachen gleichzeitg wirksam Arden unde jede der 

beiden auch allein den Spaden herbeigeführt hätte“ 
148

 srov. tamtéž 
149

 ŘÍHA, J. (Tabulky a schémata…), op. cit. str. 43 
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non lege artis uvedených lékařů jsou podmínkou condicio sine qua non ke způsobenému 

následku.  

Pro ilustraci ještě jeden příklad. „Představme si, že 5g jedu způsobí smrt. A a B, 

nezávisle na sobě, podají osobě O po 3g jedu. Protože A a B o sobě nevěděli, nejedná se 

o spolupachatelství. Kdyby A nepodal 3 g jedu, nenastala by smrt. Jeho čin je tedy 

podle principu „condicio sine qua non“ příčinou smrti, ačkoliv samotný nepostačoval 

k tomu, aby takový výsledek nastal – sám o sobě by nemohl být příčinou smrti.“
150

  

2.7.3 Atypická kauzalita 

 

Atypická kauzalita je speciální případ, kdy určité jednání, které způsobí škodu, 

je vyvolané nějakou jinou (prvotní) příčinou. „Teprve prvotní příčinou (nemusí jít 

pouze o jednání), která se váže na předchozí jednání, je způsoben následek.“
151

 

V rakouské teorii se tato kauzalita označuje jako „Überholende Kausalität“, 

předstižná kauzalita (překlad aut.). „Problém předstižné kauzality úzce souvisí 

s kauzalitou kumulativní. Rozdíl spočívá v tom, že u kumulativní kauzality způsobují 

obě jednání následek současně, u atypické kauzality dochází nejprve k jednomu jednání 

a teprve následně k jednání dalšímu, které ale způsobilo škodu, kterou první jednání 

samo o sobě nezpůsobilo“
152

 (překlad autora). Jako příklad lze uvést pacienta 

v nemocnici, kterému zdravotní sestra podala špatný lék. Pacientovi se udělalo špatně, a 

proto byl převezen na jiné oddělení. Na vedlejším oddělení pak pacient umírá 

v důsledku pochybení ošetřujícího lékaře. Jednání zdravotní sestry je nepochybně 

condicio sine qua non, nicméně otázku, zda jí můžeme přičítat odpovědnost za 

následek, je třeba posuzovat podle dalších okolností. Především zde najde uplatnění 

teorie adekvátnosti kauzálního nexu, tedy zda vzniklá škoda byla pro optimálního 

pozorovatele konkrétně předvídatelná, popřípadě je dostatečné, zda pro optimálního 

pozorovatele není vznik škody vysoce nepravděpodobný.  
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2.7.4 Přerušená kauzalita 

 

Případ přerušené kauzality nastává, pokud dvě příčiny působí zároveň a následek 

jedné přeruší možnost následku příčiny druhé. „Jiná příčina plně nezávisle na jednání A 

sama způsobí následek.“
153

 Jako příklad lze uvést lékaře, který pacientovi omylem podá 

lék, v důsledku čehož pacient zcela jistě v následující hodině zemře. Během této hodiny 

ale přijde zdravotní sestra převléci pacientovi postel, přičemž pacient vinou jejího 

neopatrného zacházení upadne z postele a zemře. Jednání lékaře v tomto případu 

nevedlo k následku, příčina byla tedy přerušena. (Z hlediska trestního práva v případě 

úmyslného podání takového léku by se i přes přerušení kauzality jednalo o pokus 

vraždy). Příčinnou souvislost se u jednání lékaře nepodaří prokázat za pomoci teorie 

podmínky. Odmyslíme-li si totiž jednání sestry, následek by sice nastal, ale nenastal by 

takovým způsobem, jakým v popsaném případě nastal.  

2.7.5 Hypotetická kauzalita 

 

Hypotetická kauzalita je případ v podstatě obdobný s kauzalitou přerušenou. 

Hypotetická kauzalita nastane v případě, jestliže „jiná příčina by jistě způsobila 

následek, nebýt jednání A.“
154

 Jak jsme již uvedli, jde v podstatě o obdobu přerušené 

kauzality, použijme proto příklad jako u předchozího výkladu. O hypotetickou kauzalitu 

půjde tehdy, pokud zdravotní sestra nešetrně manipuluje s pacientem na lůžku, pacient 

upadne z lůžka a důsledkem pádu zemře. Nezávisle na této události existuje skutečnost, 

že pacient by tak jako tak v průběhu příští hodiny zemřel v důsledku chybně 

předepsaného a dříve podaného léku ošetřujícím lékařem. 

2.7.6. Závěrem k zvláštním druhům kauzality 

 

Použití teorie podmínky je u popsaných druhů kauzálních průběhů 

problematické. V některých případech pomocí ní nemůžeme právní odpovědnost 

dovodit (alternativní kauzalita), v jiných případech pomocí ní příčinu dovodíme, 

přestože způsobený následek lze pachateli jen těžko přičítat (určitě ne v podobě 

úmyslného zavinění – kumulativní kauzalita).  
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U zvláštních případů příčinné souvislosti (konkrétně u přerušené a hypotetické 

kauzality) existují dvě jednání, která vedou k jednomu následku. Pro řešení 

odpovědnosti pro případy přerušené a hypotetické kauzality je proto vhodnější použití 

teorie adekvátní příčinné souvislosti, než teorie podmínky. „Pro odpovědnost za škodu 

není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího konkrétně předvídatelný, nýbrž 

dostatečné, že pro výše uvedeného optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce 

nepravděpodobný.“
155

  

„K tomu, aby příčina v právním smyslu mohla být přičítána, nepostačuje, že 

dané jednání je nutnou podmínkou (conditio sine qua non) následku, nýbrž přičítání je 

omezováno na tzv. „adekvátní kauzalitu“. Jestliže se jedná o následky nastávající pouze 

při neobvyklých nebo nepředvídatelných okolnostech, může být přičítání zrušeno. 

Úsudek o adekvátnosti následků jednání a přičítání je normativním rozhodnutím, které 

musí být pečlivě zváženo.“
156

 

2.8 Přerušení příčinné souvislosti 

 

Jak jsme konstatovali již ve výkladu o teorii podmínky a jak konstatuje 

judikatura Ústavního soudu: „Každý následek má obvykle několik vzájemně 

souvisejících příčin a každá příčina může mít několik vzájemně souvisejících následků. 

(…) Prostřednictvím těchto kauzálních vazeb jsou vytvářeny řetězce, které jsou v čase 

nazpět nekonečné. Východiskem zjištění právně relevantní příčinné souvislosti je tedy 

zásadně prokázání příčinné souvislosti v přísně přírodovědném smyslu. Abychom mohli 

hovořit o takovém kauzálním vztahu mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby 

skutečnost, která má být příčinou, byla nutnou podmínkou (condicio sine qua non) toho, 

že se následek uskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném 

čase a v daném místě. Pro výsledek je příčinnou taková událost, kterou si nelze 

odmyslet, aniž by nutně odpadl i sám výsledek (škoda).“
157
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Vyvstává před námi jasná otázka, kdy a za jakých okolností se tyto „řetězce 

kauzálních vazeb“ zpřetrhají a kdy tedy mezi jednotlivými příčinami vedoucími ke 

škodě zaniká vztah příčinné souvislosti. 

Podle Solnaře, Fenyka a Císařové se přetržením nebo přerušením kauzálního 

nexu rozumí jeden z korektivů široké trestní odpovědnosti, jak vyplývá z teorie 

podmínky. Okolnosti, které přerušují příčinný vztah, pokud jde o lidské jednání dělí na 

(1) mezipříčiny a (2) ostatní.
158

  

Následující odstavec zmiňuje teorie, které v minulosti formulovaly učení o 

přerušené kauzalitě. „Herbst nemluví o přerušení příčinného vztahu, vylučuje pouze 

příčiny, které k poranění přistoupily a jsou na něm zcela nezávislé, např. smrt 

následkem neobratné operace nebo nastavší proto, že poraněný byl v nemocnici 

postižen tyfem, jenž však jinak s poraněním není v žádné souvislosti. Zajímavý je také 

názor Miřičkův, jenž pokládá zejména kauzalitu za přerušenou v každém případě 

dolózní činnosti osoby od viníka rozdílné, naproti tomu kulpózní činnost jiné osoby 

přerušuje kauzalitu jen v tom případě, když k ní nebyl dán podnět činností 

pachatelovou, např. neopatrností zaviněný požár nemocnice, v níž poraněný ležel. Podle 

Kallaba nastává případ přetržené kauzality tenkráte, pokud mezipříčina není 

předpokládána ani činem samým přivozena a kdy tedy dlužno výsledek přičíst této 

mezipříčině (zvláště tenkráte, je-li mezipříčinou jednání jiné osoby, aniž bylo nutné 

přerušení příčinného vztahu omezovat jen na úmyslné jednání příčetného člověka). (…) 

Podle Miloty je vývoj příčinné řady přerušen tím, že do něj vnikla jiná příčina, která mu 

dala jiný směr a způsobila novou příčinnou řadu. Touto jinou příčinou může být náhoda 

(…) nebo úmyslné jednání třetí osoby.“
159

 

„Omezíme-li tzv. přerušení příčinného vztahu na případy, kdy výsledek byl 

způsoben jednáním osoby od pachatele různé (též poškozeným samým) (…), lze 

vyvodit tyto skupiny názorů: (1) Zásadně nebrání přičítání, došlo-li k výsledku 

spolupůsobením osoby jiné, pokud k němu dalo jednání pachatelovo podnět. (2) 

Dolózním jednáním osoby od pachatele různé, včetně poškozeného, však „přerušuje“ 

kauzální souvislost, takže výsledek nemůže být přičítán pachateli, pokud jednání třetí 

osoby má vliv na další kauzální průběh.“
160
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Otázka přerušení příčinné souvislosti a její teorie je spoluvytvářena soudními 

rozhodnutími, protože ta musí reagovat na situace, které jsou před soudy řešeny. Proto 

zde budou uvedena soudní rozhodnutí, která ukazují přístup české a československé 

soudní praxe k otázkám přerušení příčinného děje.  

Nejvyšší soud SSR řešil v roce 1971 následující případ, vedený pod sp. zn. 3 Tz 

5/71. Obžalovaný J.J. řídil bez řidičského oprávnění nákladní motorové vozidlo. Řízení 

mu přenechal jeho otec L.J., který seděl místo za volantem na sedadle spolujezdce. 

Obžalovaný J.J. si nevšiml železničního přejezdu a zastavil až velmi těsně u kolejí. V tu 

chvíli obžalovanému J. J. poradil jeho otec L. J., aby zařadil zpátečku a zacouval. 

Obžalovanému se zpáteční rychlost zařadit nepodařilo, proto jí zařadil sám poškozený 

L. J. Místo toho, aby vozidlo po zařazení zpátečního stupně rozjelo dozadu, poskočilo 

dopředu na koleje, kde se střetlo s právě projíždějícím vlakem. V důsledku srážky utrpěl 

otec obžalovaného L. J. smrtelné zranění a vznikla škoda ve výši asi 13 000 Kčs.  

Soudy nižších stupňů dovodily jako jedinou a výlučnou příčinu dopravní nehody 

skutečnost, že sám poškozený zařadil namísto zpátečky rychlostní stupeň. Naproti tomu 

Nejvyšší soud SSR vysvětluje pochybení okresního soudu. „Když v kritické situaci 

poškozený zpáteční rychlost zařadil sám, příčinný řetěz se tím nepřetrhl, protože 

bezprostřední příčinou srážky motorového vozidla s vlakem nebyl úkon poškozeného, 

ale uvedení vozidla do pohybu v nesprávném směru (…). Při vzniku následku 

spolupůsobilo více příčin, (úkony obžalovaného i poškozeného), a je třeba hodnotit 

každou příčinu co do významu pro vznik následku samostatně a vzhledem ke každé 

z ostatních příčin určit její důležitost pro následek, který nastal.“
161

 Soud zde definuje 

negativní přerušení řetězce příčinných vazeb a konstatuje, že k takovému porušení 

příčinných vazeb nedošlo. Naproti tomu soud zdůrazňuje nutnost hodnotit každou 

příčinu samostatně a určit její důležitost pro vzniklý následek.  

Dalším z judikátů, který se „řetězcem kauzálních vazeb“ zabýval, je rozsudek 

Nejvyššího soudu SSR č. 37/1975 sb. rozh.  

Skutkový stav spočíval v tomto případě ve skutečnosti, že obžalovaný J. N. kopl 

poškozeného J. M. do břicha tak silně, že mu roztrhl tenké střevo, což vyvolalo zápal 

pobřišnice, který způsobil smrt poškozeného. Znaleckým posudkem bylo dokázáno, že 

prasknutí tenkého střeva nebylo smrtelné zranění. Podle znalců bylo toto zranění velmi 
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bolestivé, ale bylo možno operativním zákrokem do 10 hodin od vzniku zranění 

pravděpodobně smrti zabránit. Poškozený se však odmítl podrobit lékařskému 

vyšetření, přestože ho k tomu nabádala manželka i příslušník VB. Do nemocnice byl 

převezen až 22 hodin po vzniku zranění, tedy v době, kdy již nebylo možno zabránit 

následku smrti. „Okresní soud z toho vyvodil závěr, že příčinnou smrti bylo to, že 

poškozený odmítal lékařskou pomoc; tím se přerušila příčinná souvislost mezi konáním 

obviněného a mrtí poškozeného.“
162

 Dalším dokazováním bylo zjištěno, že poškozený 

trpěl určitou anomálií v rozložení vnitřních orgánů a byl tedy náchylnější ke zranění. 

Krajský soud z tohoto důvodu dovodil, že obžalovanému nelze přičítat odpovědnost za 

způsobení těžšího následku, ke kterému byl poškozený v důsledku své anomálie 

náchylnější, neboť „k těžšímu následku došlo nezávisle na vůli a vědomí obžalovaného, 

který nevěděl a nemohl vědět o zdravotním stavu poškozeného, a proto za tyto následky 

není zodpovědný.“
163

 

Nejvyšší soud SSR právní závěry okresního i krajského soudu odmítl. 

Konstatuje, že „příčinná souvislost je z hlediska dialektického materializmu objektivní 

kategorií. Každý následek je výsledkem mnohých příčin, přičemž příčinou následku je 

také jednání, bez něhož by následek nenastal. Určitá činnost, okolnost apod. neztrácí 

svůj charakter příčiny jen proto, že vedle něj vedly k následku i jiné příčiny, okolnosti 

apod. Každé jednání, bez něhož by následek nenastal, ale není stejně důležitou 

příčinnou následku. (…) Různé příčiny mohou vyjadřovat různé rozličné stupně 

způsobení následku.“
164

 Soud dále odůvodňuje, proč nedošlo k přetržení příčinné 

souvislosti v tomto konkrétním případě. „Bez pochybností se prokázalo, že obžalovaný 

kopl poškozeného do břicha, a tím mu roztrhl tenké střevo. Toto zranění pak vyvolalo 

zápal pobřišnice a smrt. Mezi kopnutím poškozeného do břicha a uvedeným následkem 

proto existuje příčinná souvislost. Na tom nic nemění okolnost, že k roztrhnutí tenkého 

střeva došlo také proto, že tento orgán nebyl v normálním stavu a že ke smrti 

poškozeného došlo také proto, že nevyhledal včas lékařskou pomoc. Kdyby totiž nebyl 

obžalovaný kopl poškozeného do břicha, k změnám  následkům by nedošlo. Proto je 
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mylný názor okresního soudu, že příčinná souvislost poškozeného nebyla v tom, že ho 

obžalovaný kopl do břicha, ale jen v tom, že poškozený odmítl lékařskou pomoc, a tím 

se přerušila příčinná souvislost mezi kopnutím a smrtí poškozeného.“
165

  

V odůvodnění projednávaného judikátu soud uvádí i příklad pozitivního 

přerušení „řetězce kauzálních vazeb“. „Příčinná souvislost mezi jednáním obžalovaného 

a smrtí poškozeného by se přerušila, kdyby ke smrti poškozeného došlo bez ohledu na 

jednání obžalovaného, tedy výlučně v důsledku jiné okolnosti, např. kdyby poškozený 

spáchal po svém zranění sebevraždu, nebo kdyby ho byl usmrtil někdo jiný, např. 

střelou do srdce.“
166

 Na uvedeném příkladu tedy názorně vidíme, kdy je „řetězec 

kauzálních vazeb“ neporušen a kdy lze škůdce přičítat vzniklou škodu, následek jeho 

protiprávního jednání. Stejně jako zde máme uveden příklad, kdy by takový řetězec byl 

porušen. Stranou necháváme otázku, jak by si soud asi poradil se situací, kdyby 

poškozený po zranění, které mu způsobil obžalovaný, skutečně spáchal sebevraždu 

z důvodu nesnesitelných bolestí, kterými po protržení tenkého střeva trpěl (k této otázce 

se budeme dále vyjadřovat při vysvětlování judikátu Corr v IBC Vehicles). Soudu je 

třeba přiznat uznání za použití poměrně pokrokového principu tzv. „Eggshell Skull“ 

(více k tomuto níže). 

Další příklad z judikatury, tentokrát rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR 5 Tz 

66/80, [R 21/1981 tr.]. Obviněný řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu a narazil 

do poškozeného, čímž mu způsobil tříštivou zlomeninu pravého bérce, otevřenou 

zlomeninu levého bérce a otřes mozku. Zranění mělo předpokládanou dobu léčení okolo 

jednoho roku, poškozený však po měsíci v nemocnici zemřel. Podle názoru okresního 

soudu není smrt poškozeného v příčinné souvislosti s jednáním obviněného, protože 

znaleckými posudky bylo dokázáno, že příčinou smrti poškozeného bylo selhání 

krevního oběhu, které vzniklo na podkladě všech chorobných i úrazových změn 

organismu, zejména na podkladě povšechního kornatění tepen nejvyššího stupně.  

Nejvyšší soud ČSR tento názor odmítl. „Příčinná souvislost mezi jednáním 

obviněného a smrtí poškozeného je objektivně dána, protože úraz způsobený dopravní 
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nehodou byl jednou z příčin smrti poškozeného.“
167

 Dle názoru NS ČSR pro 

prokázanou příčinnou souvislost stačí, že si pachatel mohl a měl takový průběh 

poúrazového procesu představit alespoň v hrubých rysech. „Naproti tomu za 

předpokladu, že ke komplikacím při léčení zraněného, které vedly ke zhoršení jeho 

zdravotního stavu nebo k jeho smrti, došlo např. neodbornou zdravotnickou péčí nebo 

jinými okolnostmi, které mají základ v porušení povinnosti jinou osobou a nikoliv 

v jednání pachatele a které pachatel proto nemůže předvídat, nelze učinit závěr, že i 

tento příčinný průběh vedl ke zhoršení zdravotního stavu nebo ke smrti, byl pachatelem 

zaviněný. V takovém případě lze pachatele uznat vinným jen za následek (účinek), 

který zaviněný byl.“
168

 

Zvláště v medicínských sporech je třeba při dokazování příčinné souvislosti 

nezapomínat na otázku, zda i při postupu lege artis (tedy pokud by nedošlo 

k protiprávnímu jednání) bylo možno odvrátit škodlivý následek. V případě, že 

z určitých objektivních důvodů nebylo možno odvrátit škodlivý následek ani při 

nejpečlivějším postupu, nelze postup lékaře non lege artis považovat za příčinu daného 

následku. Zde totiž dochází ke zvláštnímu případu přerušení příčinné souvislosti, 

popřípadě přerušené kauzality (viz. kap. 2.7.4), na základě které nelze za postup non 

lege artis dovodit odpovědnost toho, kdo tuto povinnost porušil. Jako příklad uveďme 

již zmiňovaný rozsudek NS ČR sp. zn. 25 Cdo 216/2009.
169

 

2.8.1 Přerušení příčinné souvislosti v common law 

 

Pro srovnání lze nahlédnout na úpravu přerušení příčinné souvislosti v common 

law. Princip, kterým se přerušení příčinné souvislosti řídí, zní, že „autonomie vůle 

předpokládá, že pokud osoba,  která není mentálně postižená nebo nezletilá, vlastním 

jednáním významně přispěla k následku, je nevhodné dále dovozovat jakoukoliv 

příčinnou souvislost“
170

 (překlad autora). V tomto smyslu je velice zajímavý judikát 
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Corr v. IBC Vehicles z roku 2008
171

, který „princip přetržení příčinné souvislosti, 

pokud do příčinného řetězce vstupuje autonomní vůle,“ narušuje. Skutkový stav nálezu 

Sněmovny lordů Corr v IBC je popsán v následujícím odstavci. 

„Skutkově se jednalo o muže, jenž utrpěl těžká zranění jako pracovní úraz, 

následně i psychické problémy (deprese) a vše ukončil sebevraždou. Manželka žádala 

po jeho zaměstnavateli odškodné i za smrt jejího muže. Otázka tedy zněla, zda smrt 

manžela byla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaměstnavatele, či zda došlo 

k přerušení příčinné souvislosti a příčinou smrti byla sebevražda poškozeného. Soud 

rozhodl, že manželka poškozeného, který spáchal sebevraždu, je oprávněna k náhradě 

škody po zaměstnavateli zemřelého manžela, protože jeho sebevražda byla přímým 

důsledkem fyzických a psychických potíží, které utrpěl v příčinné souvislosti 

s porušením povinností jeho zaměstnavatele a za které je jako zaměstnavatel 

odpovědný.“
172

  

Judikát Corr v IBC Vehicles tedy dovodil příčinnou souvislost i v případě 

sebevraždy poškozeného. Rozhodnutí i rozsudek soudu prvního stupně obsahují odlišné 

stanovisko. Je proto otázkou, zda je diskutovaný judikát precedentem pro budoucí 

posuzování příčinné souvislosti, nebo zda ho spíše zařadíme k judikátům, kdy soud ve 

snaze odškodnit poškozeného (v tomto případě odškodnit manželku primárního 

poškozeného) dovodil příčinnou souvislost až příliš extenzivně. 
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3. Vybrané otázky týkající se dokazování 

3.1 Dokazování ve zdravotnických sporech obecně 

 

Ve zdravotnickém sporu stejně jako ve všech civilních sporech je „účelem 

procesního dokazování dobrat se pokud možno pravdivých poznatků o rozhodujících 

skutečnostech, jejichž poznání poslouží soudu jako podklad pro spravedlivé, správné a 

zákonné rozhodnutí. Pro míru poznání objektivní pravdy neexistuje ovšem žádné 

měřítko (nehledě na to, že sama existence objektivní pravdy je některými filozofickými 

směry zpochybňována). Proto v procesní literatuře převažuje názor, že míru pravdivosti 

poznání může posoudit jen soud sám, a že proto pravdivé jsou ty poznatky, které soudce  

po provedeném dokazování za pravdivé považuje.“
173

 

V průběhu dokazování ve zdravotnickém sporu budou strany předkládat tvrzení 

na podporu svého nároku. „Navzdory skutečnosti, že jedna z typických stran tohoto 

sporu – pacient – bude v nemalém počtu případů ve slabším faktickém postavení než 

druhá strana – zdravotnické zařízení - , procesní úprava (a to nejen česká, ale  vesměs i 

úpravy zahraniční), přistupuje k oběma stranám rovnocenně a takové řízení je 

jednoznačně sporným řízením ovládaným zásadou dispoziční a projednací bez 

principiálních odchylek.“
174

 

Pokud jde o prokázání jednoho z nejkomplikovanějších bodů zdravotnického 

sporu – příčinné souvislost, platí následující: „Povinnost tvrzení, břemeno tvrzení, 

důkazní povinnost a důkazní břemeno ohledně příčinné souvislosti tíží poškozeného. 

(…) V této souvislosti je třeba poznamenat, že poškozené osoby, které jinak musí 

prokazovat předpoklady svého práva na náhradu škody, se právě při důkazu o příčinné 

souvislosti někdy dostávají do důkazně obtížné situace.“
175

 

„Ve sporném řízení se nejvýrazněji projevuje kontradiktorní postavení 

účastníků, jehož výhodou je maximalizace procesní aktivity k objasnění skutkových 

okolností a oproštění řízení od možných zájmů a stanovisek jiných osob.“
176
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Je zde ovšem všeobecně uznávaná zásada rovnosti zbraní, která v medicínských 

sporech není vždy naplněna, především s ohledem na informační deficit na straně 

poškozeného. Proto Macur navrhuje instituty, jako je vyšetřovací důkaz, „které 

umožňují otázku informačního deficitu strany řešit, a současně jsou v souladu s celou 

strukturou kontinentálního civilního práva.“
177

  

3.1.1 Znalecký posudek a jeho význam 

 

Znalecký posudek má pro dokazování tvrzené skutečnosti veliký význam a to 

jak v řízení civilním, tak v řízení trestním. Na soudech se mezi účastníky velice rozšířilo 

lidové heslo „posudek píše rozsudek“.
178

  

Právní úprava se řídí zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících spolu 

s úpravou daného právního odvětví, ke kterému se znalec vyjadřuje (trestní zákoník, 

občanský soudní řád atd.).  

„Ač znalecký posudek z oboru zdravotnictví a příslušného lékařského odvětví 

odpovídá zpravidla na celou řadu otázek, rozhodující je odpověď na dvě zásadní otázky: 

(1) zda při péči o pacienta bylo postupováno v souladu se současnými dostupnými 

poznatky lékařské vědy (lege artis) a zda lékař porušil či neporušil své profesní 

povinnosti; (2) zda případná chyba při poskytování zdravotní péče, porušení profesní 

povinnosti lékaře, nebo postup non lege artis jsou v příčinné souvislosti s újmou na 

zdraví nebo úmrtím pacienta.“
179

  

Tyto otázky je znalec povinen posuzovat výhradně ze stanoviska odborného. 

„Znalec neřeší otázky právní, nepřísluší mu posuzovat otázku viny, resp. zavinění ap. 

Vyjádří-li se např. znalec ve znaleckém posudku tak, že „lékař zavinil smrt pacienta 

tím, že…“, jde o chybný znalecký posudek již proto, že v něm znalec neoprávněně řeší 

právní otázku zavinění, což mu naprosto nepřísluší. Znalec musí kompetentně posoudit 

relevantní odborné otázky.“
180

 

„Při znaleckém hodnocení činnosti lékařů a dalších zdravotníků dochází v praxi 

zejména ke třem poměrně zásadním problémům; je to jednak otázka odbornosti znalce 

(znaleckého odvětví), dále problematika znaleckých posudků vypracovaných v trestním 
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řízení před zahájením trestního stíhání a konečně otázka, jaké podklady musí mít 

k dispozici soudní znalec, aby mohl vypracovat řádný znalecký posudek.“
181

 

Vedle výše nastíněných problémů, které mají povahu objektivní a které je třeba 

obvykle řešit vypracováním nového znaleckého posudku, se vyskytují i pochybnosti 

v osobě znalce, které mají povahu subjektivní. „Taková pochybnost může být 

odůvodněna zejména tím, že znalec má určitý poměr k obviněnému (žalovanému) či 

jeho příbuzným, (…), resp. k věci jako takové.“
182

 Proti osobě znalce je podle zákona 

možné vznést námitky a to „vždy, jsou li zde skutečnosti, pro které lze mít pochybnosti, 

zda znalec podá skutečně objektivní a nestranný znalecký posudek.“
183

 

3.1.2 Příčinná souvislost, otázka právní, otázka skutková 

 

V kapitole o znaleckých posudcích bylo zdůrazněno, že znalec není oprávněn 

posuzovat otázku právní. Je povinen se vyjadřovat výhradně k otázkám skutkovým, ve 

kterých uplatní svůj odborný vhled do dané problematiky.  

Následovat bude definice otázky právní a otázky skutkové. „Otázkou skutkovou 

(quaestio facti) je pravdivost či nepravdivost skutkových tvrzení účastníků, popřípadě 

zjištění pravdivé odpovědi na otázku, kterou položil soud sám bez iniciativy účastníků 

(…). Otázkou právní je, pod jaké ustanovení zákona mají být zjištěné skutečnosti 

subsumovány.“
184

 Zjednodušeně řečeno, ve zdravotnických sporech otázkou skutkovou 

jsou všechny odborné otázky z oblasti medicíny, včetně všech otázek, zda bylo 

postupováno lege artis nebo non lege artis. Otázkou právní je pak odpověď na to, zda ze 

skutkového stavu vyplývají pro účastníky nějaké právní důsledky, včetně otázek 

týkajících se výkladu právních pojmů či definic. „Dlužno ovšem podotknout, že toto 

rozlišení se stává obtížným u pojmů (…) typu protiprávnost, příčinná souvislost, 

zavinění. Zda v konkrétním případě nastal jev či děj, který tyto pojmy popisují, je 

skutkovým zjištěním, zároveň se ovšem v obecné rovině jedná o pojmy právní.“
185

 

Jak bylo výše citováno, příčinnou souvislost můžeme považovat jak za otázku 

skutkovou tak i za otázku právní. Právě i z tohoto důvodu prochází dokazování příčinné 

souvislosti dvěma fázemi, nejprve znalec hodnotí, zda byl postup lékaře lege artis 
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(otázka skutková), a později soud rozhodne o tom, zda je mezi postupem lékaře non 

lege artis a následkem pacienta příčinná souvislost (otázka právní). Je potřeba zdůraznit, 

že si lze těžko představit najisto prokázanou příčinnou souvislost, která by byla 

zhodnocena pouze z jednoho, nebo pouze z druhého pohledu.   

3.2 Postup lege artis 

 

Jak již bylo vícekrát řečeno ve výkladu výše, „obecné předpoklady náhrady 

škody jsou upraveny v § 420 OZ. Jsou jimi protiprávní jednání, škoda, příčinná 

souvislost mezi tímto jednáním a škodou a konečně presumované zavinění.“
186

  

Pro posouzení, zda lékař nebo zdravotnický pracovník jednal protiprávně, je 

zásadní otázka, zda je možné jeho postup označit jako postup „lege artis“. „Lege artis 

v překladu znamená podle pravidel (podle zákona) umění (lex = zákon, ars = umění). 

(…) Ačkoliv se současná medicína stává stále více vědou (…), pojem lege artis se 

nevytratil a nebyl v praxi nahrazen jiným výrazem. Nejen pro zdravotnické pracovníky 

je naprosto srozumitelný a běžně se jím myslí odborně správný postup“
187

  

Při výkonu lékařského povolání je lékař schopen ovlivňovat to nejcennější, co 

člověk má, tedy jeho tělesné a duševní zdraví. „Požadavek postupovat při poskytování 

zdravotní péče lege artis je stěžejním pilířem lékařského povolání, je ovšem i tou 

skutečností, která rozhoduje o uplatnění právní odpovědnosti či o jejím zproštění.“
188

 To 

znamená, že postup non lege artis, pokud jsou dodrženy ostatní předpoklady náhrady 

škody, zakládá odpovědnost za náhradu škody.  

Pojem lege artis není nikde v českém zákoně definován. Právní základ vymezení 

postupu lege artis najdeme v Úmluvě o biomedicíně. „Smluvní strany, majíce na zřeteli 

zdravotní potřeby a dostupné zdroje, učiní odpovídající opatření, aby v rámci své 

jurisdikce zajistily rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality.“
189

 Další 

povinnost pro smluvní strany stanová Úmluva o biomedicíně stanoví v článku 4. 

„Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, je nutno provádět 
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v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“
190

 Z této mezinárodní 

smlouvy tedy plyne pro český právní řád povinnost „zajistit péči patřičné kvality“ a 

„zákrok v oblasti péče o zdraví provádět v souladu s příslušnými profesními standardy“.  

Vedle úpravy postupu lege artis v mezinárodní smlouvě najdeme úpravu práv a 

povinností pacientů a poskytovatelů zdravotní péče také v zákoně o zdravotních 

službách. „Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné 

úrovni.“
191

 Vedle práva pacienta máme v zákoně obdobně upravenou i povinnost 

poskytovatele, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb. „Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní 

služby na náležité odborné úrovni (…).“
192

 

Dalším ze zákonů obsahujících úpravu postupu lege artis je zákon o veřejném 

zdravotním pojištění. Tento zákon stanoví, jaké zdravotní služby se hradí z veřejného 

zdravotního pojištění a za jakých podmínek.  „Ze zdravotního pojištění se hradí 

zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav 

nebo zmírnit jeho utrpení, pokud (1) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, 

jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, 

(2) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, (3) existují 

důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování“
193

  

Požadavek dodržování postupu lege artis je obsažen i v dalších zákonech. 

Například v zákoně o české lékařské komoře v § 2/1a „Komory dbají na to, aby členové 

komor vykonávali své povolání odborně v souladu s jeho etikou a způsobem 

stanoveným zákony a řády komor,“ dále v §9/2a „Každý člen komory má povinnost 

vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným 

zákony.“
194

 

Asi nejblíže se definici pojmu lege artis v českých právní předpisech blíží 

katalog činností zdravotnických a jiných odborných pracovníků, tak jak se stanoven ve 

vyhlášce ministerstva č. 55/2011 Sb. 
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Etický kodex České lékařské komory stanovuje pro lékaře obdobnou povinnost.  

I když je sporné, zda zde uvádět obsah vyplývající z etického kodexu, když jeho 

ustanovení je samo o sobě stěžejním profesním principem. „Považujeme-li soulad 

s příslušnými profesními povinnostmi za definiční znak lege artis, představuje to 

tautologii (definici kruhem), neboť postup lege artis je právě sám o sobě stěžejní 

profesním povinností zdravotnických pracovníků“
195

 Přesto zde pro úplnost definici 

probíraného pojmu uvádíme. „Lékař v rámci své odborné způsobilosti a 

kompetence svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které 

odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného považuje za 

nejvýhodnější.“
196

  

Abychom pojem lege artis vysvětlili ještě i ze soudního výkladu, lze uvést 

definici, kterou vyslovil NS ČR. „V trestněprávní nauce se běžně považuje za porušení 

postupu „lege artis“, pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel 

vědy a medicínských způsobů, a to v mezích daných rozsahem jeho úkolů podle 

pracovního zařazení i konkrétních podmínek a objektivních možností. 

Nejvyšší soud v této souvislosti konstatuje, že chyba v diagnóze sama o sobě 

ještě nemusí mít charakter nedbalosti ani jednání „non lege artis“. Může tomu tak být 

v případě, je-li nesprávná diagnóza důsledkem závažného porušení postupů pro její 

určování, například v případě bezdůvodného nevyužití dostupných diagnostických 

metod. Postup lékaře je ovšem vždy nutno hodnotit tzv. „ex ante“, tj. na základě 

informací, které měl lékař k dispozici v době svého rozhodování o diagnóze.“
197

  

Z výše uvedených definic vyplývá, že pod pojmem lege artis se skrývá to, co lze 

pokládat za současné poznatky lékařské vědy v daném okamžiku a zároveň to, co lze 

požadovat, aby bylo v lékařské praxi skutečně aplikováno. „Za důležité je třeba 

považovat, že hodnocení toho, co je postupem lege artis, přísluší medicíně, nikoliv 

právu. Přitom ovšem i lékařská věda připouští v řadě případů ne jeden, ale více různých 

postupů, metod, prostředků. Proto se zdůrazňuje, že lékař, který se přidržel kteréhokoliv 

z uznávaných postupů, postupoval lege artis.“
198

 Je zřejmé, že postup lege artis nelze 
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zcela přesně definovat, a proto posouzení, zda určitě jednání bylo lege artis, bude 

záležet na posouzení soudu. 

3.2.1 Postup non lege artis, význam znaleckého posudku 

 

Vzhledem k problematické pozitivní definici pojmu lege artis si judikatura 

českých soudů při definici pojmu non lege artis vypomáhá definicí negativní. Usnesení 

NS ČR sp. zn. Tdo 28 1421/2008 tento pojem definuje následovně: „Tak jako není 

jednoznačně právně definován postup lege artis, nemůže být definován ani postup "non 

lege artis“, který je vlastně opakem postupu lege artis. V medicínské praxi se používá 

označení non lege artis nejen v situaci, kdy jde o postupy neověřené, ale i v situaci, kdy 

jde např. o postupy zastaralé, méně účinné nebo dokonce nebezpečné.“
199

 Které postupy 

jsou „zastaralé, méně účinné nebo dokonce nebezpečné,“ soud z pochopitelných důvodů 

nedovodil. Pro ilustraci lze uvést demonstrativní výčet různých jednání, která mohou 

být označena jako postup non lege artis: „(1) nedostatečná odbornost (např. 

neatestovaný lékař), (2) přecenění vlastních schopností a nezajištění návazné péče (např. 

neodeslání pacienta na odborné vyšetření), (3) technické chyby, selhání dovednosti, 

přehlédnutí (např. záměna části pacientova těla), (4) nepořádné vedení zdravotnické 

dokumentace, (5) nedostatky v organizaci práce (např. pověřování sester odbornými 

výkony nad rámec jejich erudice a oprávnění).“
200

 

Jak bylo výše opakovaně vysloveno, posouzení, co je a co není postup lege artis, 

je otázkou odbornou. V případě občanskoprávního sporu zde má soud zákonnou 

povinnost přibrat pro řešení odborné otázky znalce. „Závisí-li rozhodnutí na posouzení 

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, vyžádá soud u orgánu veřejné moci 

odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není 

postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného vyjádření, ustanoví 

soud znalce.“
201

 Soud proto při posuzování, co je a co není postupem lege artis, pověří 

znalce z oboru zdravotnictví. Shodně např. Těšinová, Žďárek, Policar: „Proto [na 
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otázku, co je postup lege artis] nepřísluší odpovídat právníkům, ale odborníkům – 

lékařům“
202

 

To, že otázku hodnocení určitého postupu z pohledu lege artis přísluší 

odborníkům - lékařům, vychází z odborné literatury i názoru soudu. Přesto se najdou 

názory, které s tímto polemizují (především z důvodu nepřesného určení pojmu lege 

artis). Jak upozorňuje Sokol, v případě, „že bychom poskytování zdravotní péče rozšířili 

vedle medicínských postupů i na povinnosti dodržování s ním souvisejících formalit 

evidenčního či obdobného charakteru,(…) pak tyto obsahové složky musí vyplývat 

z nějaké právní normy jako povinnost zdravotnického pracovníka [což ovšem 

z vyhlášky č. 55/2011 v zásadě vychází]. Pak ovšem (…) by hodnocení toho, co je 

postupem lege artis nepříslušelo medicíně, ale právu. (Což by například platilo pro 

zmíněné evidenční postupy).“
203

 

Pro potřebu této práce se lze spokojit s konstatováním, že „znalecké posudky 

mají zpravidla při posuzování odpovědnosti zdravotnických pracovníků stěžejní 

význam. Je-li třeba posoudit, zda odborný postup byl či nebyl v souladu se současnými 

dostupnými poznatky lékařské vědy (lege artis), zda došlo k odbornému pochybení či 

nikoliv, nemůže tuto otázku soudce řešit bez odborné pomoci soudních znalců.“
204

  

3.3 Ztráta šance 

 

Z anglického common law se do ostatních právní řádů začala šířit koncepce 

„loss of chance“, tedy koncepce „ztráty šance“, nebo „ztráty příležitosti“. „Tato 

koncepce vychází z možných modelových situací skutkového děje. (…) Protiprávní 

jednání na straně zdravotnického zařízení (…) je jednou z možných příčin nastavší 

újmy, jinými potenciálními původci jsou však náhodné události či neovladatelné 

přírodní procesy.“
205

 

Tato koncepce vychází z praxe a snaží se reagovat na to, že konkrétní 

protiprávní postup škůdce nemusí být stoprocentní, jedinou příčinou škodlivého 

následku. Protiprávní postup škůdce má za následek zvýšení rizika, že škodlivý 

následek nastane.  
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Snaží se reagovat na situace, kdy se lékař dopustí nesprávného postupu non lege 

artis a pacientovi vznikne škoda na zdraví. Postup lékaře non lege artis ale nespočívá 

v tom, že by pacientovi způsobil škodu na zdraví. Jeho protiprávní jednání spočívá 

v tom, že pacienta připraví částečně nebo zcela o šanci na to, že by pacientovi škoda na 

zdraví nevznikla. Holčapek definuje „ztrátu šance“ takto: „Charakteristickým rysem je, 

že žalovaný postupuje nesprávným způsobem, kterým nelze nemocného vyléčit (…), 

tzn. naděje na uzdravení (…) je v takovém případě nulová nebo alespoň výrazně nižší 

než předtím, ač by jinak – nebýt pochybení – byla nezanedbatelná či dokonce 

vysoká.“
206

 

„Některé právní systémy, zejména francouzský akceptují teorii ztráty naděje 

(perte d´une chance), zatímco jiné jurisdikce tuto teorii odmítají. Podle římského práva 

ztráta naděje nebyla posuzována jako dostatečný základ pro nárok na náhradu škody. 

V právu EU ji soud v některých případech uznal, v některých odmítl. Je též třeba počítat 

s tím, že o tomto konceptu lze diskutovat též v rámci tzv. alternativní příčinnosti, někdy 

jako problém konkurence zaviněného jednání a hazardu. Tak např. taková situace je 

v Rakousku, kde koncept alternativní kauzality vede ke stejným výsledkům jako teorie 

ztráty naděje.“
207

 

Důvod pro vznik této koncepce je spatřován především ve slabém postavení 

poškozeného a v jeho důkazní nouzi „I v případě aktivního jednání lékaře, který zvolí 

určitý léčebný postup, je velmi obtížné, ba vyloučené stanovit, zda tento postup byl 

nade vší rozumnou pochybnost jedinou možnou příčinnou škodlivého stavu, který 

nastal. O to obtížnější je to v případě opomenutí, kdy lékař nezvolí postup, který na 

základě soudobých a dostupných znalostí lékařství zvolit mohl a měl. Prokázat, že právě 

a pouze toto opomenutí tvoří se škodlivým důsledkem ničím nenarušený vztah, je 

v podstatě nemožné. V důsledku toho je výrazně oslabeno postavení poškozeného“
208

 

„Teorie ztráty naděje má určitou výhodu uspokojivých výsledků z hlediska 

odmítání konceptu „vše nebo nic“. Vede totiž k částečné kompenzaci skutečné škody a 

předchází, na rozdíl od teorie alternativní kauzality, řešení, která mohou být velmi 

rozdílná, i když jsou založena na pouhých minimálních rozdílech faktů a 
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pravděpodobnosti. Koncept ztráty naděje se vyhýbá problematické tendenci považovat 

něco za prokázané, i když je to ve skutečnosti nejisté.“
209

 

„V Belgii byl přijat zákon o náhradě škody za porušení lékařských povinností. 

Judikatura se věnovala především rozpracování konceptu loss of chance (obdoba ušlého 

zisku) v návaznosti na příčinnou souvislost. Zajímavé je rozhodnutí belgického 

Nejvyššího soudu Cour de cassation. Veterinář, jenž opomenul vykonat gastritický 

zákrok na koni, který v důsledku jeho opomenutí zemřel, s tím, že byla znalecky 

stanovena 80% šance na přežití v případě včasného zákroku. Majitel zvířete obdržel 

80% hodnoty koně v podobě ušlého zisku a léčebných nákladů. Jedná se o případ tzv. 

neurčité dílčí kauzality.“
210

 

Svůj původ má koncepce „loss of chance“ ve Spojeném království, jako příklad 

lze proto uvést tamní rozsudek Hotson v. East Berkshire Area Halth Authority
211

. 

Chlapec spadl ze stromu. Ošetřující lékař mu chybně stanovil diagnózu a v důsledku 

toho byla správná léčba započata až za několik dní. U pacienta se mezitím objevily 

trvalé následky v podobě avaskulární nekrózy kyčelního kloubu. Dle znaleckých 

posudků existovala naděje, že pokud by byla správná léčba zahájena ihned po zranění, 

pak existovala 25% naděje, že ke škodlivým trvalým následkům nedojde. V důsledku 

nesprávného postupu lékaře tato šance na uzdravení klesla na nulu. Odvolací soud 

přiznal žalobci odškodnění ve výši 25% „hodnoty trvalého poškození kyčelního 

kloubu“. Tento rozsudek byl ale zrušen Nejvyšším soudem (Sněmovnou lordů). Jelikož 

příčinnou souvislostí mezi nedbalostí nemocnice a škodlivým následkem prokázal 

žalobce jen na 25%, neunesl důkazní břemeno (jak jsme již uváděli výše v této práci, 

důkazní břemeno je v common law vyžadováno „on the balance of probabilities“, tedy 

s pravděpodobností „min. na 51%“). Následně řešila Sněmovna lordů obdobný případ 

Gregg v Scott
212

 v roce 2005. „House o Lords zamítl žalobu za újmu na předpokládané 

délce života přičitatelnou nedbalostí způsobenému selhání diagnostikovat žalobcovu 

rakovinu, která (podle přijatého lékařského důkazu) zkrátila žalobcovu šanci na přežití 

pro dobu deseti let od začátku léčby ze 42% na 25%. Dva soudci by na základě 
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skutečností podpořili odpovědnost za ztrátu šance, ale většina nesouhlasila. Většina 

nevyloučila bezpodmínečně odpovědnost za ztrátu šance na uzdravení do budoucna ve 

vhodných případech a tento případ tak zůstává oblastí nejistoty a nevyřešeného pnutí 

v anglickém právu.“
213

 

Dle názoru odvolacího soudu v diskutovaném případu Hotson v East Berkshire 

Area Health Authority je zřejmě ztráta šance škodou a měla by za ni příslušet náhrada. 

Dle názoru Sněmovny lordů je ztráta šance také škodou, ale i tato škoda musí být 

prokázána „on the balance of probabilities“ tedy s 51% pravděpodobností nebo vyšší. 

Otázka, nad kterou se můžeme zamyslet i pro českou právní úpravu, je, zda lze 

považovat snížení šance na uzdravení za škodu dle občanského práva. Přitom český 

soudce narazí na již diskutovaný problém, jak odškodňovat nemajetkovou újmu na 

zdraví.  

Ústavní soud České Republiky v rozsudku I. ÚS 1919/08 konstatuje, že „nic 

nebrání českým soudům v tom, aby požadavek „stoprocentně“ prokazované příčinné 

souvislosti přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad „způsobení škody“, 

který by vyrovnával slabší postavení poškozených“
214

 Názor Ústavního soudu se 

v tomto směru shoduje s disentujícím soudcem z případu Gregg v Scott (2005) Lordem 

Nichollsem, který prohlásil, že „[požadavek prokázání příčinné souvislosti a s tím 

související náhrada škody] „vše nebo nic“, je „natolik hrubé“, že hraničí s „libovůlí.“
215

 

3.3.1 Ztráta šance u jiných soukromoprávních vztahů 

 

Při výkladu o ztrátě šance ještě na chvíli setrvejme v anglickém common law, 

neboť v této právní kultuře byla nejvýznamněji podrobována zkoumání. Důvod, proč 

někteří právníci a soudci dovolávali použití principu ztráty šance, spočíval v tom, že se 

„přikláněli k názoru, že ztráta šance či příležitosti by měla být sama o sobě považována 

za občanskoprávní škodu i v oblasti medicíny, s poukazem na skutečnosti, že anglické 

právo ji za takovou považuje i v jiných kontextech. Například ve věcech poskytování 

právních služeb byl totiž již v 50. letech 20. století nastolen odlišný kurz. Pokud právní 
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zástupce žalobce svým profesním pochybením zmaří uplatnění nároku, protože žalobu 

nepodá před uplynutím promlčecí lhůty, odpovídá svému klientovi za ztracený nárok, 

přičemž náhrada škody se sníží přiměřeně podle pravděpodobnosti úspěchu v onom 

ztraceném sporu.“
216

 Holčapek dále vysvětluje jistou rozporuplnost mezi rozhodováním 

anglických soudů ve výše naznačených typech sporů a ve věcech medicínských.  

„Odpovědnost je v těchto typech případů anglickými soudy interpretována 

odlišně od sporů vyplývajících z poskytování zdravotní péče Příčinná souvislost mezi 

nesprávným, protiprávním jednáním a například ztrátou žalobou uplatňovaného nároku 

(loss of claim) je prokázána, přičemž pravděpodobnost úspěchu ve ztraceném sporu či 

pravděpodobnost, že výhodný obchod by býval uzavřen, slouží pouze ke kvantifikaci 

škod, čili k ocenění výše škody již nepochybně nastalé. Toto řešení tedy staví na úvaze, 

že ztráta soudní pře je samostatnou škodou.“
217

 

3.3.2 Argumenty pro a proti odškodňování ztráty šance 

 

Nejdůležitějším důvodem pro odškodňování ztráty šance je skutečnost, že 

zdravotnický pracovník se dopustí protiprávního jednání. Toto jednání je způsobilé 

zhoršit nebo alespoň nezmírnit následek onemocnění (úrazu či jiného zdravotního 

problému) pacienta, přestože lékař mohl a měl s určitou pravděpodobností pacientovi 

škodlivý následek zmírnit, či mu úplně předejít. Považovat ztrátu šance za škodu na 

zdraví a přiznávat poškozeným náhradu škody by totiž přesně odpovídalo hlavnímu 

účelu právní odpovědnosti ve zdravotnictví. „Účelem systému právní odpovědnosti je 

plnit dvě zásadní společenské role: přispívat ke kompenzaci pacientů, kteří utrpěli cizí 

vinou škodu na zdraví (role kompenzační), a zároveň motivovat poskytovatele péče 

k předcházení vzniku škod (role prevenční).“
218

 Jako hlavní argument (vyjádřeným 

v disentujícím odůvodnění rozsudku) pro uplatňování koncepce „loss of chance“ soudců 

nejvyššího soudu v Anglii v rozsudku Gregg v. Scott byl taktéž spatřován v roli 

prevenční. „Hlavním argumentem [pro použití koncepce loss of chance] tu bylo, že 

setrvání u existujících pravidel dokazování způsobuje stav, kdy zdravotnické zařízení 
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vyvázne ze situace, v níž si jeho pracovníci počínali protiprávně, zcela bez jakékoliv 

odpovědnosti.“
219

 

Zásadním argumentem, proč anglický nejvyšší soud nepřiznal náhradu škody za 

ztrátu šance v precedenčních rozhodnutích jako byl Hotson v. East Berkshire Area 

Health Authority, bylo neunesení důkazního břemene, resp. neprokázání příčinné 

souvislosti s potřebnou mírou pravděpodobnosti. Šance na uzdravení v případě, kdyby 

nedošlo k protiprávnímu postupu lékaře, by se pohybovala hluboko pod 50%, tedy pod 

hranicí „balance of probabilities,“ se kterou musí být prokázána příčinná souvislost 

mezi protiprávním jednáním a škodou. 

Tím spíše se zdá koncepce „loss of chance“ nepoužitelná v českém právu, kde 

není k unesení důkazního břemene nutné, aby byla příčinná souvislost prokázána 

s nadpoloviční pravděpodobností, ale kde se vyžaduje podle rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR sp. zn. 1 Cz 59/90, aby tvrzená skutečnost byla „najisto prokázána.“  

Vedle problému s potřebnou jistotou tvrzeného důkazu, který se nedaří prokázat 

poškozeným ani ve sporech v Anglii, kde je potřebná míra důkazu výrazně nižší než 

v České republice, je zde problém, zda české právo podle občanského zákoníku někdy 

uzná ztrátu šance jako škodu. „Pojem škody je vykládán jako újma, která nastala 

v majetkové sféře poškozeného a která je objektivně vyjádřena všeobecným 

ekvivalentem (penězi). Občanský zákoník rozlišuje škodu na věci, na majetku a škodu 

na zdraví. V případě škody na majetku, popřípadě škody na věci se nahrazuje jednak 

skutečná škoda, jednak ušlý zisk. U škody na zdraví občanský zákoník vedle náhrady 

majetkové újmy upravuje jako součást celkového odškodnění i právo na peněžitou 

satisfakci újmy, konkrétně náhradu za bolest, za ztížení celkového společenského 

uplatnění a za úmrtí.“
220

 Je zřejmé, pod žádnou z uvedených kategorií nemůžeme 

přiřadit újmu spočívající v tom, že došlo ke snížení pravděpodobnosti na uzdravení o 

určité procento. Nicméně výčet škod, tak jak je zná občanský zákoník, býval a bývá 

vykládán činností soudů, proto se v budoucnu můžeme dočkat i posunu k tomu, aby 

české právo ztrátu šance jako škodu uznávalo a v případě ústupu od rigidní úpravy míry 

důkazu i odškodňovalo.  
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3.3.3 Proporcionální odpovědnost 

 

Proporcionální odpovědnost chápeme ve dvou smyslech. Prvním je 

„odpovědnost několika škůdců (multikauzální či multideliktní odpovědnost) za škodu, 

kteří jednali ve shodě nebo nezávisle na sobě, jež je zjištěna pravděpodobností.“
221

 Ve 

druhém smyslu můžeme mluvit o proporcionální odpovědnosti tehdy, pokud soud 

přiznává náhradu škody do té míry (s jakou pravděpodobností) do jaké bylo prokázáno 

důkazní břemeno. (Důkazní břemeno bylo prokázáno s 80% pravděpodobností a soud 

přizná 80% žalovaného nároku na náhradu škody). 

Při posuzování zdravotnického sporu se znalci velmi často setkávají s nesnadnou 

otázkou, s jakou pravděpodobností vznikl ten a ten následek, popřípadě jaká byla 

pravděpodobnost, že by určitý následek nenastal nebo nastal jinak. Z tohoto důvodu ve 

snaze přiznat poškozeným alespoň část náhrady za škodu, která jim prokazatelně 

vznikla a oni neunesli důkazní břemeno, soudy přiznávaly proporcionální odpovědnost. 

„Alternativním, či alespoň doplňujícím řešením, které se v této souvislosti nabízí, je 

v případě nejistého, jen pravděpodobnostního zjištění kauzality přiřknout poškozenému 

toliko poměrnou část odškodnění, které by mu náleželo v případě „plného“ důkazu“
222

 

„Anglie a Wales jsou – spolu s Rakouskem a Nizozemskem – mezi prvními 

jurisdikcemi na světě, které přijaly inovativní řešení problémů nejistých alternativních 

příčinných souvislostí proporcionální odpovědností. Je uznáváno, že spravedlnost 

vyžaduje určitou odpovědnost na straně protiprávně jednajícího žalovaného. (…) Bylo 

by však nespravedlivé učinit žalovaného odpovědným za celou škodu. V takovém 

případě přináší přístup „vše nebo nic“ nežádoucí výsledky. Proporcionální odpovědnost 

se tedy prezentuje jako atraktivní střední cesta.“
223

 

Pro žalobce spočívá výhoda [pokud jde o common law – pozn. aut.] v tom, že 

„namísto povinnosti prokázat podstatné přispění ke škodě, musí žalobce prokázat 

podstatné přispění pouze k riziku vzniku škody. (…) Dále se proporcionální 

odpovědnost aplikuje jak na případy alternativní příčinné souvislosti s náhodnou 

událostí, tak na případ neurčitých žalovaných. V jiných systémech, které dosud přijaly 
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poměrnou odpovědnost (Rakousko a Nizozemsko), ovládá solidární nebo společná a 

nerozdílná odpovědnost stále scénář neurčitého žalovaného, a proporcionální 

odpovědnost se aplikuje pouze na případy alternativních příčinných souvislostí 

s náhodnými událostmi.“
224

 

Pomocí proporcionální odpovědnosti bychom mohli řešit situaci určitých 

zvláštních druhů kauzálních průběhů. „Vzniká otázka, zda pacientovi přiznat alespoň 

poměrnou část poškození (…) i tehdy, konkuruje-li si takto více protiprávních jednání, 

z nichž každé bylo schopno újmu způsobit, není však jisté, které se pacientovi skutečně 

stalo osudným.“
225

 Tato situace nastává při péči o pacienta, kde se o jeho péči dělí více 

zaměstnanců nemocnice. Jak tedy hodnotit situaci, kdy se některý z nich dopustí 

protiprávního jednání, ale nelze určit (a to ani ne s převažující jistotou, natož se 

„stoprocentní“ jistotou) které z těchto jednání přivodilo pacientovi škodu na zdraví. 

Velký ohlas vzbudil ve Velké Británii případ Fairchild v Glenhaven Funeral 

Services (2002)
226

. Skutkově šlo v tomto případě o náhradu škody za nemoc, která byla 

s určitou pravděpodobností způsobena vystavením působení jedovatého azbestu. 

Přičemž stěžovatel, který pracoval u více než jednoho zaměstnavatele a u všech byl 

vystaven jistému působení azbestu, nemohl prokázat s převažující pravděpodobností (on 

the balance of probabilities), které vystavení azbestu mu způsobilo jeho nemoc. 

Vzhledem k tomu, že poškozený neunesl důkazní břemeno a neprokázal s převažující 

pravděpodobností příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním zaměstnavatele a 

jeho nemocí, neměla mu být škoda na zdraví přiznána. K tomuto názoru také dospěl 

Court of Appeal sp. zn. ([2002] 1 W.L.R. 1052). House o Lords však vyslovil 

precedentní názor, že za tohoto skutkového stavu by „nespravedlnost dovození právní 

odpovědnosti byla značně převážena nespravedlností, která by nastala v případě 

odepření náhrady škody.“
227

 Druhý argument pro zdůvodnění přiznání náhrady škody 

v případu Fairchild byl ten, že „trvání na příčinné souvislosti by „vyprázdnilo povinnost 

obsahu žalovaného“ tím, že by mu za mnoha okolností umožnilo nezákonně vystavit 

ostatní riziku, aniž by se musel obávat deliktní odpovědnosti. Jde o argument 

                                                 
224

 OLIPHANT, K. Anglické právo a proporcionální odpovědnost, in TICHÝ, L., (Prokazování 

příčinné…) op. cit. str. 38 
225

 HOLČAPEK, T., (Dokazování v medicínskoprávních…) op. cit. str. 180 
226

 The United Kingdom. House of Lords. Fairchild v Glendaven Funerál Services, ze dne 20. 6. 2002, sp. 

zn. [2002 W. L. R. 89] 
227

 The United Kingdom. House of Lords. Fairchild v Glendaven Funerál Services, ze dne 20. 6. 2002, sp. 

zn. [2002 W. L. R. 89] 



70 

přičitatelnosti a odstranění.“
228

 Bez tohoto argumentu by totiž jednání osob, které je 

protiprávní, ale pouze s 49% příčinou škodlivého následku, bylo nepostižitelné. Ten, 

kdo by (možná i záměrně) diverzifikoval zdroje znečištění (zdroje poškození), by se tak 

mohl vyhnout právní odpovědnosti. Případ Fairchild představuje výjimku z povinnosti 

poškozeného prokázat příčinnou souvislost s převažující pravděpodobností.  

House of Lords se následně musel vypořádat s problémem, že při uplatnění 

principu Fairchild (totiž že nespravedlnost vůči zaměstnavateli je značně převážena 

nespravedlností, která by byla způsobena poškozenému) nemůže být přiznávána plná 

odpovědnost za škodu; objektivně zde totiž působily i další vlivy, které zaměstnavatel 

nezpůsobil. „Většina soudců House of Lords měla za to, že by nebylo spravedlivé učinit 

každého žalovaného odpovědným za celou výši škody žalobce. (…) Proporcionální 

odpovědnost byla cestou ke zmírnění tvrdosti spravedlnosti, která by jinak vznikla.“
229

  

Chápeme důvody, proč by soudy měly tendenci náhradu škody přiznávat (byť 

jen část škody); tedy zachování prevenční a satisfakční role odpovědnosti v občanském 

právu. Na druhou stranu lze upozornit na argument, který nedokázala vyvrátit koncepce 

proporcionální odpovědnosti ani koncepce ztráty šance. „Proč by osoba, jejíž jednání, 

jakkoli protiprávní, se nepodařilo z hlediska skutkových zjištění a požadované míry 

důkazu uvést do příčinné souvislosti se vzniklým následkem, měla nést jakoukoliv 

odpovědnost?“
230

 

3.4 No – fault compensation system  

 

Systém právní odpovědnosti za škodu na zdraví (jak bylo již několikrát 

zmiňováno) je založen na protiprávním jednání, škodlivém následku, příčinné 

souvislosti a presumovaném zavinění. Tento systém, především v západních zemích, 

umožnil každému poškozenému ve zdravotnickém zařízení, aby se domáhal vysokých 

částek odškodného. „Spojené státy jsou mnohdy označovány za Mekku sporů mezi 

lékaři a pacienty, citovány jsou často milionové částky.“
231
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Při narůstajícím množství soudních sporů, protahující se délce soudního řízení a 

zvyšujících se nákladů vydávaných na zdravotní péči existují tendence vytvořit systém, 

který by pružněji, rychleji a levněji uspokojoval nároky poškozených pacientů.  

Takový systém nabízí právní řád Nového Zélandu a některých skandinávských 

zemí. „Systém založený na odpovědnosti bez zavinění (…) kompenzuje všechny škody 

na zdraví v souvislosti s péčí, bez ohledu na zavinění. Jde tedy s trochou nadsázky o 

určité „všeobecné úrazové pojištění“ pro oblast zdravotní péče.“
232

 Gaine popisuje 

podstatu diskutovaného systému následovně: „V systému „bez ohledu na zavinění“ 

musí poškozený dokázat, že postup non lege artis byl příčinným faktorem k následku, 

bez ohledu na zavinění (důkaz příčinné souvislosti spíše než důkaz zavinění)“
233

 

(překlad autora).  

Systém odškodnění i bez zavinění má řadu výhod. „Mezi charakteristiky 

systému patři rychlost řízení a nízké administrativní náklady. Systém nabízí relativně 

nízkou úroveň odškodných, na druhou stranu (…) je kompenzováno větší procento 

osob, které utrpěly škodu.“
234

 Dalším argumentem na podporu diskutovaného systému 

je to, že není třeba dovozovat osobní odpovědnost a zavinění lékaře ve velmi kauzálně i 

morálně problematických případech jako jsou žaloby wrongful birth a wrogful  life. 

Například v případu Perruche (Francie), kde bylo plénem Kasačního soudu dne 17. 

listopadu 2000 dovozena příčinná souvislost mezi (1) společným pochybením lékaře a 

laboratoře, kteří prováděli lékařské testy těhotné matky, a (2) trvalým zdravotním 

poškozením narozeného dítěte. „Autoři, kteří popírají kauzalitu mezi pochybením 

lékařského personálu a postižením dítěte, zpravidla píší o přechodu od systému osobní 

odpovědnosti za civilní delikt k systému obligatorní záruky bez zavinění škodlivého 

následku.“
235

 

Na druhou stranu je systém „bez ohledu na zavinění“ samozřejmě podrobován i 

kritice. „Mezi nevýhody patří zejména nedostatečná kompenzace některých okruhů 

postižených, nastavení systému diskriminuje především ženy bez formálního 
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zaměstnání.“
236

 Dalším z protiargumentů uváděných odpůrci systému je tvrzení, že 

v systému „odškodňování i bez zavinění“ ustupuje do pozadí prevenční role právní 

odpovědnosti, jinými slovy, že zdravotnická zařízení nejsou motivována k tomu, aby 

sama předcházela vzniku škod. Tento argument vyvrací Gaine: „Množství 

zdravotnických sporů je ve Spojených státech pětkrát vyšší než v Kanadě a přesto 

neexistuje žádný důkaz toho, že by lékaři ve Spojených státech díky tomu poskytovali 

vyšší úroveň zdravotní péče.“
237

  

V případě dalšího zvyšování počtu zdravotnických sporů se můžeme i v České 

republice v budoucnu setkat s tendencemi na zavedení obdobného systému poskytování 

náhrad za škodu na zdraví.  
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4. Úprava příčinné souvislosti v novém občanském zákoníku 
 

Obsahem této práce není občanskoprávní odpovědnost upravená v zákoně č. 

89/2012 Sb., Občanském zákoníku, s účinností od 1. 1. 2014 (dále jen „NOZ“ nebo 

„nový občanský zákoník“). Proto zde nebude rozebírána právní odpovědnost ani 

prováděna komparace staré a nové úpravy odpovědnosti za škodu. Pozornost bude 

soustředěna na úpravu příčinné souvislosti. Bez základního vymezení některých 

paragrafů týkajících se náhrady škody podle nového občanského zákoníku se však nelze 

obejít, proto jim bude věnovaná první kapitola. 

4.1 Náhrada škody v novém občanském zákoníku 

 

Podle důvodové zprávy nového občanského zákoníku dochází k odklonu od 

sankčního pojetí právní odpovědnosti a k příklonu k odpovědnosti každého za své 

vlastní jednání. „Osnova [NOZu] opouští pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí. (…). 

Osnova se naopak přiklání k odpovědnosti v duchu tradic antické a křesťanské 

civilizace, podle nichž člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu a odpovídá 

především za to, že se chová řádně, po právu a za splnění povinností.“
238

 

Generální prevenční odpovědnost je v NOZu upravena v § 2900: „Vyžadují-li to 

okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při 

svém konání tak, aby nedošlo nedůvodně k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na 

vlastnictví jiného.“
239

 Toto ustanovení vychází z klasické zásady neminem laedere 

(nikomu neškodit) a je znatelně užší než generální prevenční odpovědnost platného 

zákona („Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 

majetku, na přírodě a životním prostředí.“
240

) „Příliš široké vymezení v § 415 platného 

občanského zákoníku vedle v praxi i nepředvídatelným efektům a vnáší do soukromých 

poměrů prvek nejistoty. (…) NOZ vychází z pojetí, že kdo v soukromém styku koná, 

má konat tak, aby z toho nevznikla bezdůvodná újma jinému. Důrazem na slovo 

bezdůvodná se vyjadřuje samozřejmost, že výkon oprávnění jedné osoby sice může 
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vyvolat újmu u osoby druhé, že však tyto případy nemohou vést k závěru o povinnosti 

jednajícího nahradit škodu.“
241

 

Obecná ustanovení o náhradě škody najdeme v paragrafech 2909 - 2913. Tato 

ustanovení řeší, komu se přičítá povinnost k náhradě škody. „Navrhuje se v nich 

postupně upravit případy vzniku povinnosti při (1) porušení dobrých mravů (§ 2909 

NOZ), (2) povinnosti stanovené zákonem (§2910) a (3) povinnosti ujednané ve smlouvě 

(2913).“
242

 Melzer k tomu uvádí: „Toto členění není samoúčelné, nýbrž spočívá na 

odlišných předpokladech povinnosti k náhradě škody v těchto případech. Ke zproštění 

povinnosti k náhradě škody v případě porušení zákonné povinnosti postačuje exkulpace, 

vyvinění. U smluvních povinností se naproti tomu vyžaduje liberace ve smyslu § 2774 

odst. 2 NOZ, který koncepčně odpovídá dnešnímu § 374 ObchZ.“
243

 

„Vznik povinnosti k náhradě škody způsobené porušením povinnosti stanovené 

přímo zákonem se stejně jako v současné právní úpravě občanského zákoníku (§420 

odst. 1 a 3) spojuje se zaviněným porušením takové povinnosti. Požadavek na zavinění 

se přitom, rozdílně od stávající úpravy, vytýká přímo jako podmínka vzniku povinnosti 

nahradit škodu, nikoliv až jako exkulpační důvod, jak tomu je v § 420 odst. 3 platného 

občanského zákoníku.“
244

 

Při povinnosti k náhradě škody způsobené porušením smlouvy vychází nový 

občanský zákoník z pojetí, jaké je již dnes vyjádřeno v § 373 obchodního zákoníku. 

„Způsobí-li smluvně zavázaná strana porušením povinnosti ze smlouvy škodu, vznikne 

poškozenému právo na její náhradu bez zřetele na škůdcovo zavinění.“
245

  

Obecná ustanovení o náhradě škody jsou v novém občanském zákoníku 

koncipována v jiném pořadí než v platné právní úpravě. „Do čela navržených 

ustanovení se staví případ upravený dnes v § 424 platného občanského zákoníku o 

povinnosti k náhradě škod způsobené porušením dobrých mravů.“
246

  

Nový občanský zákoník odděluje smluvní a mimosmluvní náhradu škody, tím 

dochází k „opuštění pojetí jednotné úpravy civilního deliktu.(…) Rozdíly mezi smluvní 
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a mimosmluvní povinností k náhradě škody jsou zejména v tom, že se pro vznik 

povinnosti nahradit škodu porušením smlouvy nevyžaduje zavinění a že rozsah náhrady 

škody podmiňuje její předvídatelnost.“
247

 Eliáš k tomu dodává, že v původním návrhu 

byla předvídatelnost škody výslovně zakotvena v zákoně, vzhledem k diskusi 

v komisích Ministerstva spravedlnosti i v ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny 

ale převládlo stanovisko, že v daném případě postačuje teorie adekvátní příčinné 

souvislosti.   

 „NOZ vychází z rozlišení případů, kdy je porušením zákonné povinnosti 

zasaženo absolutní právo a kdy je zasaženo právo jiné. Toto dělení se zdůvodňuje 

povahou zasažených práv: absolutní právo působí vůči každému, zatímco relativní 

právo působí jen mezi stranami. Toto pojetí (stejně jako německý nebo nizozemský 

občanský zákoník) stanoví, že povinnost k náhradě škody nevzniká, nesměřuje-li účel 

porušené normy k ochraně před tou škodou, kterou poškozený utrpěl.“
248

 Při 

dovozování právní odpovědnosti - povinnosti nahradit škodu budeme tedy používat 

(mimo jiné) teorii ochranného účelu, která je pro dovození příčinné souvislosti 

používána např. v Rakousku a v Německu a k jejímuž využití vybízel i Ústavní soud 

České Republiky (srov. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 312/05 op. cit.). 

Rozlišení případů, kdy je porušeno absolutní právo a kdy je porušeno relativní 

právo, kritizuje profesorka Pelikánová následujícím způsobem: „Rozlišení na porušení 

absolutního nebo relativního práva nemá asi valný význam a působí příliš akademicky, 

může však dokonce budit vážné pochybnosti ve vztahu ke kontraktní odpovědnosti, 

neboť ta je zaměřena právě na porušení práva relativního. Evropské návrhy možná 

právě z tohoto důvodu rozlišují právně relevantní škodu na tu, která je definována přímo 

v hlavě o odpovědnosti, a dále na škodu vzniklou „porušením jiného práva stanoveného 

zákonem“, nebo „porušení zájmu chráněného právem“.“
249

 Tvrzení, že rozlišení na 

porušení absolutního a relativního práva nemá valný význam, se pokouší názorně 

vyvrátit Melzer. „Jako příklad lze uvést případ dvojího prodeje téže věci. Vlastník 

uzavře smlouvu postupně se dvěma různými kupujícími; modus (tradice, intabulace) 

nastane nejprve u druhého kupujícího. Druhý kupující přitom jen v důsledku své 
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nedbalosti nevěděl, že již byla dříve uzavřena jiná kupní smlouva. Předpokládejme, že 

druhá kupní smlouva je platná. Prvnímu kupujícímu zanikne právo v důsledku následné 

nemožnosti plnění. Jelikož byla tato nemožnost plnění zaviněna prodávajícím, má vůči 

němu právo na náhradu škody. Otázkou však je, zda společně s ním neodpovídá za 

škodu i druhý kupující. Podílel se na jednání, které mělo za následek zánik práva 

prvního kupujícího, je tedy v příčinné souvislosti se škodou, která vznikla prvnímu 

kupujícímu. Jeho jednání bylo zaviněné. Má to však samo o sobě vést k protiprávnosti a 

k náhradě škody? Prostá formalistická aplikace by téměř vedla k pozitivní odpovědi. 

[Vzhledem k tomu, že došlo k porušení práva relativního a nikoliv absolutního, nebude 

druhý kupující povinen nahradit škodu. – pozn. aut.] Uvedený příklad tak prokazuje, že 

rozlišování porušení absolutního a relativního práva má značný praktický význam a 

není jen akademické, jak tvrdí autorka (Pelikánová).“
250

 

Úprava situací, kdy je škoda způsobená několika osobami (§2915), anebo kdy se 

na vzniku škody podílí poškozený (§ 2918), dále pak byla-li škoda způsobena tím, kdo 

nemůže posoudit následky svého jednání (§2920), stejně jako úprava škody způsobené 

věci nebo vadou výrobku (§ 2936 a § 2939) vychází z dosavadní právní úpravy a 

z evropských standardů.
251

  

4.2 Úprava příčinné souvislosti v návrzích kodexů odpovědnostního práva 

 

Vzhledem k tomu, že se důvodová zpráva odvolává na návrh Společného 

referenčního rámce evropského smluvního práva (SRR) nebo na Principy evropského 

odpovědnostního práva (PETL),
252

 lze nahlédnout do těchto dokumentů, abychom 

zvážili, jak moc byl nebo mohl být zákonodárce v otázkách příčinné souvislosti 

inspirován. 

Článek VI. – 101:4 SRR definuje kauzalitu následujícím způsobem: „Osoba 

způsobí jinému právně relevantní škodu, pokud škoda nastane jako důsledek (a) jejího 

chování nebo (b) jako zdroj nebezpečí, za nějž je tato osoba odpovědná.“
253

 Pelikánová 
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v citovaném ustanovení návrhu SRR vidí legislativní zobecnění, pramenící nejen 

z odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, zvířetem, osobou pod dohledem, ale také 

odpovědnost za škody na životním prostředí, způsobené provozem podniku apod. Návrh 

SRR vyjadřuje, že v případě odpovědnosti za zdroj rizika nejsou protiprávní chování a 

zavinění z právního hlediska významné. „Štěpení příčinné souvislosti podle 

předpokladu protiprávního zaviněného chování nebo odpovědnosti za zdroj nebezpečí 

navazuje na uspořádání předchozí hlavy návrhu o přičitatelnosti odpovědnosti, které se 

stejným způsobem člení na dva oddíly – odpovědnost za úmyslné a nedbalostní 

způsobení škody a další oddíl o odpovědnosti „bez úmyslu nebo nedanosti“.“
254

 Další 

ustanovení, které se týká příčinné souvislosti a které bylo zahrnuto do návrhu SRR, 

pochází z common law a pravidla tzv. „Eggshell Skull. Podle tohoto pravidla se 

v případě škody na zdraví nepřihlíží k žádné predispozici poškozeného. „Toto pravidlo 

lze považovat za výjimku z pravidla předvídatelnosti škody. Výrazné rozšíření 

odpovědnosti za škodu spočívá v tom, že odpovědný se již nemůže zprostit poukazem 

na přerušení kauzálního řetězce spočívající v predispozici poškozeného. Není asi 

náhoda, jestliže toto ustanovení tak významné pro zvýšení úrovně ochrany jednotlivce 

nenašlo v osnově nového českého zákoníku ohlas.“
255

 

Výše uvedená ustanovení upravující odpovědnost  příčinnou souvislost mohou 

být pro zákonodárce jistě inspirativní. Jak již bylo konstatováno, NOZ výše citovaná 

ustanovení neobsahuje a ponechává jejich výklad na teorii a aplikační praxi. Je důležité 

zdůraznit, že nezahrnutí diskutovaných pravidel do textu zákona nebrání praxi, aby se 

těmito pravidly řídila. Jako praktický příklad lze znovu uvést rozsudek Nejvyššího 

soudu SSR č. 37/1975 sb. rozh. Popis skutkových okolností tohoto rozsudku byl 

rozepsán v kapitole o přerušení příčinné souvislosti. Již v tomto rozsudku bylo zřetelně 

judikováno a potvrzeno pravidlo, jehož zakotvení do nového občanského zákoníku se 

Pelikánová dovolává, totiž pravidlo „Eggshell Skull“. Vrozená vada ve vnitřních 

orgánech poškozeného a jeho náchylnost ke zranění nepřerušila řetěz kauzálních vazeb 

a byla dovozena příčinná souvislost a tedy i odpovědnost pachatele. Je otázkou, zda 

takovéto pravidlo do zákona explicitně uvést či nikoliv. Za předpokladu, že se takové 

pravidlo běžně používá, to však nepovažujeme za nezbytné a lze souhlasit s Melzerem, 
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že „otevřená možnost dalšího dotváření práva soudy, zpravidla pod vlivem akademické 

diskuse, je krok správným směrem.“
256

 

Vedle SRR nahlédněme dále do úpravy příčinné souvislosti v návrhu Principů 

evropského odpovědnostního práva (PETL). Úpravu příčinné souvislosti najdeme 

v Hlavě III. návrhu PETL. Návrh se přiklání k teorii podmínky condicio sine qua non. 

„Jednání nebo opomenutí (dále jen jednání) je příčinnou škody poškozeného, jestliže by 

při neexistenci takového jednání škoda nevznikla.“
257

 Vedle teorie podmínky ale návrh 

PETL obsahuje zvláštní případy kauzalit, které v praxi působí teorii podmínky značné 

problémy. Proto jsou zvlášť upraveny konkurující příčiny (článek 3:102) a alternativní 

příčiny (článek 3:103). Jejich shodným prvkem je, že se jednání v takových případech 

hodnotní v rozsahu pravděpodobnosti, s jakou mohlo způsobit škodu. Případ 

potencionální příčiny (článek 3: 104) je upraven tak, že: „Jestliže jednání vedlo 

definitivně a neodvratně ke způsobení škody poškozenému, následné jednání, které by 

samo způsobilo tu samou škodu, nebude bráno v potaz.“
258

 Návrh PETL dále upravuje 

neurčitou dílčí kauzalitu (článek 3: 105) a pamatuje i na příčinu ve sféře poškozeného 

(článek 3: 106).  

V oddílu druhém návrh PETL konstatuje, že „Existuje-li příčinná souvislost 

podle Oddílu 1 této Hlavy, zda a v jakém rozsahu má být škoda připsána, záleží na 

faktorech jako jsou (a) předvídatelnost škody v okamžiku jejího vzniku rozumnou 

osobou, (b) povaha a hodnota chráněného zájmu, (c) důvod odpovědnosti, (d) rozsah 

běžných životních rizik a (e) ochranný účel normy, která byla porušena.“
259

 

Návrhu PETL co do úpravy příčinné souvislosti je potřeba přiznat technickou 

propracovanost. Snaží se v sobě zahrnout problémy, se kterými se prokazování příčinné 

souvislosti potýká v mnoha právních řádech. Celková koncepce je založena na teorii 

condicio sine qua non. U zvláštních průběhů kauzalit je úprava speciální, založena 

nepravděpodobnostním zjištění, což je potřeba přivítat. Návrh PETL ale neodpovídá na 

otázku, jak jisté by toto pravděpodobnostní zjištění mělo být. Jak bylo uvedeno 
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v kapitolách o míře důkazu v common law a v německy mluvících zemích, tato 

pravděpodobnostní míra důkazu se napříč Evropou chápe velmi odlišně.  

Návrhu PETL je potřeba přičíst i snahu o aplikování teorií adekvátnosti a 

ochranného účelu. Na druhou stranu nebyl tento kodex podroben praktické zkoušce a 

není jisté, že by jeho úprava byla schopna vyřešit všechny těžkosti s příčinnou 

souvislostí. Jako zdroj inspirace je ale návrh PETL velmi vítaný.  

4.3 Úprava příčinné souvislosti v novém občanském zákoníku 

 

V platném občanském zákoníku (jak již bylo řečeno výše) není příčinná 

souvislost vymezena. Shodně ani v novém občanském zákoníku definici či vymezení 

příčinné souvislosti nelze najít. Poněkud zarážející je, že se o příčinné souvislosti jako 

takové nezmiňuje ani rozsáhlá důvodová zpráva. „Osnova nového občanského 

zákoníku, která přináší poměrně velmi rozsáhlou úpravu závazků z deliktů, v tomto 

směru žádnou změnu nepřináší. Přestože důvodová zpráva se hlásí k inspiraci návrhem 

principů evropského odpovědnostního práva (PETL), v otázce souvislosti je zcela 

mlčenlivá a vůbec ji nezmiňuje. Nabízí se otázka, zda by úprava příčinné souvislosti 

byla legislativním pokrokem.“
260

 

Příčinná souvislost je pojem, který prostupuje právním řádem a přitom jeho 

legální úpravu nenajdeme ani v trestním zákoníku, platném občanském zákoníku ani 

v novém zákoníku. „Podrobnější vymezení [pojmu příčinná souvislost – pozn. aut.] je 

přenecháno právní vědě a aplikační praxi. V zásadě jde o rozumný přístup zákonodárce, 

se kterým se setkáme i v jiných předpisech s tímto pojmem pracujícími (trestní právo). 

(…) Musíme přiznat, že nauka o příčinné souvislosti není ani v evropských státech nijak 

ustálená. Unáhlený legislativní zásah [v podobě legálního vymezení pojmu příčinné 

souvislosti – pozn. aut.] by naopak zabránil potřebné diskusi a věci by spíše uškodil.“
261

 

Zákonodárce tedy zvolil přístup, kdy obecnou úpravu příčinné souvislosti do 

nového občanského zákoníku nezahrnul. Došlo ale ke speciální úpravě některých 

zvláštních případů kauzality, které v praxi působily největší problémy.  

Alternativní kauzalitu upravuje § 2915 NOZ. „Je-li k náhradě zavázáno několik 

škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně; je-li některý ze škůdců povinen podle 
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jiného zákona k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a 

nerozdílně v tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí samostatných 

protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý následek s pravděpodobností 

blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba škodu způsobila.“
262

 Tento paragraf je 

zřejmě inspirován evropskou úpravou a je takto speciálně upraven z toho důvodu, že při 

alternativní kauzalitě nelze bez obtíží použít teorii podmínky. Melzer dodává, že toto 

ustanovení se pro případy alternativní kauzality bude subsidiárně vztahovat i na právní 

následek jiné normy. „Pokud lze určit, která z osob následek způsobila, odpovídá jen 

tato osoba. Pokud naopak lze stanovit, že určitá osoba jistý následek nezpůsobila, pak 

neodpovídá.“
263

 

Dalším ustanovením, které se týká alternativní kauzality, je ustanovení o škodě 

způsobené provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NOZ. „Je-li z okolností zřejmé, že 

provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze důvodně poukázat i na jiné 

možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody v rozsahu, který odpovídá 

pravděpodobnosti způsobení škody provozem.“
264

 Toto ustanovení řeší kauzalitu 

v případě více možných příčin, z nichž žádná není postavená najisto. 

Pravděpodobnostní zjištění způsobené škody je určitě vhodnější než výše rozebíraný 

„důkaz známými skutečnostmi – Anscheinsbeweis“. Je možné, že si zákonodárce vzal 

inspiraci z výše rozebíraných judikátů z anglického common law (srov. Fairchild 

v Glenhaven Funeral Services(2002)), ve kterých byla diskutována otázka škody 

způsobené zvlášť těžkým provozem a problém jak dokázat příčinnou souvislost mezi 

protiprávním jednáním a škodou. Otázka, do jaké míry musí být pravděpodobnostní 

způsobení škody dokázáno, zůstává i podle nového občanského zákoníku na 

rozhodovací činnosti soudů.  

Na alternativní kauzalitu navazuje ustanovení o dílčí odpovědnosti. NOZ v § 

2915 odst. 2 připouští, aby soud určil dílčí závazek jednotlivých škůdců v případě, že 

nelze přesně stanovit míru jejich účasti podle pravděpodobnosti. „Jsou-li pro to důvody 

zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že škůdce nahradí škodu podle své 

účasti na škodlivém následku; nelze-li účast přesně určit, přihlédne se k míře 
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pravděpodobnosti.“
265

 „Dané ustanovení řeší případ, kdy míru účasti nelze přesně 

stanovit. NOZ vychází z relativně běžné zkušenosti, že stanovení konkrétní míry účasti 

může být nejasné, podobně jako může být nejasná konkrétní výše škody. Dává proto 

soudci možnost přesto rozhodnout. 

Závěrem lze k tématu „Příčinná souvislost v novém občanském zákoníku“ říci, 

že zákonodárce zvolil poměrně kontinuální přístup tím, že do této komplikované 

problematiky nevnesl jasná pravidla, která se na úrovni evropských kodifikačních 

skupin formulují. Přesto je třeba jasně přivítat některé prvky, které zákonodárce v nové 

úpravě přináší, jako jsou výše popsaná ustanovení týkající se alternativní kauzality nebo 

teorie adekvátnosti, na kterou se odvolává důvodová zpráva zákona. Největší posun lze 

patrně spatřovat v tom, že hmotněprávní úprava se pro dokazování příčinné souvislosti 

spokojuje s pravděpodobnostním zjištěním.  

 I odborná veřejnost se rozchází v otázce, zda zvolený přístup přinese uspokojivé 

řešení, nebo zda jde o nedopracované a ukvapené řešení. Zřejmě až budoucí praktické 

používání zákona přinese odpověď.  
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Závěr 
 

Problematika příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví patří 

mezi obsáhlé a aktuální téma občanskoprávní odpovědnosti.  

V předložené práci byly zhodnoceny největší problémy, na které se při 

přiznávání náhrady za škodu na zdraví naráží. Prvním z těchto problémů je skutečnost, 

že platná právní úprava škody v občanském zákoníku je rigidní a neuznává imateriální 

újmu na zdraví jako škodu, za kterou lze dovodit právní odpovědnost. Dalším 

z problémů je nutnost najisto, bezpečně prokázat příčinnou souvislost mezi zásahem do 

práv poškozeného a škodnou událostí. Rigidnost úpravy je zde stanovena s ohledem na 

právní jistotu, může být ale na úkor práv poškozeného. 

Tyto zásadní problémy byly v práci široce rozebrány a byly předloženy 

alternativy ze zahraničních právních úprav i úvahy pro úpravu zákonných ustanovení de 

lege ferenda. Jako nejvýznamnější se pro vyřešení nastíněných problémů jeví (1) širší 

používání teorie adekvátní příčiny. (2) ústup od stoprocentního prokázání příčinné 

souvislosti k prokazování pravděpodobnému, (3) zákonné uznání imateriální újmy jako 

škody, za kterou přísluší náhrada podle občanského práva.  

Byly naznačeny i směry, jakými se diskutovaná problematika ubírá v zahraničí, 

v návrzích evropského deliktního práva a v novém občanském zákoníku. 

V předložené práci se nepodařilo závěry kapitol natolik zobecnit, aby bylo 

zřejmé, který ze směrů je při posuzování příčinné souvislosti ve sporech o náhradu 

škody na zdraví optimální. Předmětem dalšího bádání by mohla být např. nedávno 

přijatá úprava práva pacientů ve Spolkové republice Německo a její dopad způsob 

řešení zdravotnických sporů.  Uvedená práce nechává na čtenáři, aby posoudil, zda 

platná česká právní úprava adekvátně reguluje oblast sporů o náhradu škody na zdraví, 

či nikoliv.  

Právní úprava příčinné souvislosti a náhrady škody na zdraví je vratká loďka, 

která se při přílišném důrazu na jednu nebo na druhou stranu převrhne. Na jedné straně 

je snaha o rigidnost právní úpravy a právní jistotu. Na straně druhé je právo 

poškozeného na náhradu škody, pokud vyplynula z protiprávního jednání nebo ze 

škodné události. A soudní praxe musí den co den řešit nové a nové případy, při kterých 

musí vyvažovat tyto protichůdné tendence.  
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Problematiku, zda a jak má být příčinná souvislost ve sporech o náhradu škody 

na zdraví řešena lze uzavřít citátem profesora Tilsche, totiž zájem veřejnosti je to, „aby 

zákon byl prostředně jasný. Ani příliš rigor, ani přílišná libovůle soudcova.“
266
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Resumé 
 

Účelem předložené práce je analyzovat problematiku příčinné souvislosti ve 

sporech o náhradu škody na zdraví. Důvodem takového výzkumu je skutečnost, že 

v posledních letech narostl počet sporů, při kterých poškození požadují náhradu škody 

na zdraví. Problém příčinné souvislosti je v takových sporech nejvýznamnější a 

nejcitlivější.  

Tato práce je složena ze čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá jiným aspektem 

příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví. První kapitola je úvodní do 

problematiky odpovědnosti za škodu na zdraví a dalších základních oblastí 

odpovědnosti za škodu.  

Druhá kapitola je zaměřena na příčinnou souvislost z teoretického úhlu pohledu. 

Kapitola obsahuje definice kauzality, vysvětluje její chápání v zahraničí, představuje 

teorie, které lze použít pro prokázání příčinné souvislosti, dále se zabývá některými 
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zvláštními druhy kauzality a závěrem konstatuje, kdy dochází k přerušení příčinné 

souvislosti.  

Třetí kapitola je věnována vybraným otázkám dokazování příčinné souvislosti. 

Jsou zde vysvětleny okolnosti týkající se postupu lege artis, konceptu loss of chance a 

systému odškodňování bez ohledu na zavinění. 

 Kapitola čtvrtá popisuje, jak je kauzalita upravena v novém občanském 

zákoníku a v navrhovaných kodifikacích evropského odpovědnostního práva.  

Hlavním cílem diplomové práce je představit problematiku příčinné souvislosti 

z různých úhlů pohledu a pomoci k lepšímu pochopení tohoto fenoménu.   

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to analyse the issue of causation in personal injury 

claims. The reason for my research is the fact that there have been an increasing 

numbers of cases where injured persons asked for some kind of compensation in the 

past years. The problem of causation is the most crucial and sensitive in such conflict.  

This thesis consists four chapters, each of them dealing with different aspects of 

causation in compensation for personal injury claims. Chapter one introduces the 

problem of damages for personal injury and other basic areas of compensation. 

Chapter two concentrates on the causation from the theoretical point of view. 

This chapter deals with some definitions of causation, explains its understanding 

abroad, presents theories that help us to prove, whether or not causation and causal 

relation exist, and it looks at special types of causation and describes when causal chain 

is broken.  

Chapter three is dedicated to questions of proving the causation. There are 

explained questions about lege artis procedure, the loss of chance concept and the no 

fault compensation system.  

Chapter four describes how causation is adjusted in the new Civil Code and in 

suggestions of European tort law codes.  

The main aim of the thesis is to describe the problem of causation from different 

points of view and to help to better understanding of this phenomenon.  
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