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Problematika ztráty šance, která v evropském právním prostředí již rezonuje řadu let, 

představuje pro českého autora nemalou výzvu; jde o oblast, která není předmětem širokého 

zájmu ani právní teorie ani praxe. Je proto potěšitelné, že se Mgr. J. Korejzová do zpracování 

tohoto tématu odvážně pustila a sluší se již na tomto místě uvést, že s velkým zdarem.  

Definitivní ztráta šance (naděje) neboli zánik pravděpodobnosti příznivějšího výsledku 

(události) je významným společenským fenoménem, který nachází svůj odraz v právu deliktním. 

Přiléhavě   se proto autorka zabývá výzkumem otázek úzce souvisejících s náhradou újmy/škody, 

jejími předpoklady, možnostmi její náhrady se zvláštním důrazem na otázky příčinné souvislosti. 

Právě nemožnost dokázat v řadě případů příčinnou souvislost vede k rozvoji teorie ztráty šance, 

zejména v medicínských věcech (ale nejen u nich).  

Autorka se k sepsání práce důkladně připravila pečlivým studiem rozsáhlé literatury  a 

soudní praxe-často zahraniční.V práci postupuje logicky, když v úvodu nejprve vysvětluje 

základní koncept teorie ztráty šance; v této části mě zvláště zaujalo její hodnocení míry 

potřebných důkazů k prokázání příčinné souvislosti, jakož i její úvaha o tom, zda šance má tržní 

hodnotu. Teorie ztráty šance autorka připíná k oblasti zdravotnictví, ale neomezuje se jen na ní, 

jak o tom přesvědčivě svědčí výklad v kapitole 5., strana 62 an.  Inspirativní je i její výklad o 

různých teoretických přístupech k pojmu příčinné souvislosti podaný na straně 57 an. Oceňuji i 

její „nadnárodní“ pohled na zkoumanou problematiku, který je ovlivněn zejména judikaturou 

soudů Spojených států amerických, Velké Británie, Austrálie; k anglosaské právní oblasti 

přiřazuje i výklad právní praxe a teorie v Německu. Judikaturu evropských soudů k problematice 

ztráty šance zkoumá na straně 87 an. V té souvislosti na straně 94 uvádí „že Evropský soudní 

dvůr přijímá teorii ztráty šance a ve své rozhodovací činnosti ji  často využívá. Spíše než můstek 

překlenující nemožnost prokázání příčinné souvislosti ji však chápe spíše jako zvláštní druh 

škody“. Právě v tomto přístupu ESD lze spatřovat určité nebezpečí, které by mohlo vést 

v některých případech i ke zneužití teorie ztráty šance. To lze dovodit i ze samotného příkladu, 

který ESD rozhodoval a který autorka zajímavě popisuje. Vede však k dalším otázkám,: lze 

prostřednictvím teorie ztráty šance posoudit situaci, kdy student jde na zkoušku, cestou do školy 

je však účastníkem dopravní nehody zaviněné jinou osobou a ke zkoušce se proto dostavit 



nemůže. Pokud by student zkoušku nesložil, žádná újma mu nevznikne. Ale lze nějakou 

veličinou vyjádřit jeho šanci na úspěch ? Je tato šance reálná, určitelná a má majetkovou 

(vyčíslitelnou) hodnotu, když nelze jednoznačně prokázat příčinnou souvislost mezi jednáním 

jiné osoby (pachatele), která dopravní nehodu způsobila a mezi nesložením zkoušky ?  Právě 

výškou možného odškodnění za ztrátu šance se autorka důkladně zabývá, správně uvádí, že toto 

případné odškodnění musí být redukováno a vhodně argumentuje i zahraniční právní praxí. Nebo 

jiný příklad: jak posoudit ztrátu šance na lepší budoucnost osob, které byly neprávem odsouzeny 

za jimi nespáchaný trestný čin a několik let strávily ve vězení. V důsledku toho se nemohly 

věnovat odborné přípravě na svou budoucnost a skončily jako nekvalifikované pracovní síly. Lze 

i tyto následky zohlednit, vyčíslit a uhradit těmto osobám pomocí teorie ztráty šance? 

Práci autorky považuji za velmi propracovanou, systematicky dobře utříděnou, přinášející 

do našeho právního prostředí nemálo nových poznatků. Jistou nepřesnost spatřuji jen  v jejím 

tvrzení na str. 9, kde uvádí, že „teorii ztráty šance zohledňují i některé psané prameny práva. 

Najdeme ji například ve sbírce Principů evropského deliktního práva…..“.  

Přitom při rozboru uvedených Principů na str. 97 n. se omezuje na str. 99 (čl. 3:103 

Principů) na větu : Svým řešením pak velmi připomíná teorii ztráty šance“. Jinými slovy ani 

Principy teorii ztráty šance výslovně nezohledňují, nýbrž pro její rozpracování má zásadní 

význam judikatura.   

Poctivý rozbor vlastního tématu včetně rozboru širších, zejména deliktních souvislostí, 

vyúsťující do dobře napsaných závěrečných částí práce, jen dokazuje výbornou znalost zkoumané 

problematiky. Autorka čtenáře neseznamuje jen s aktuálním stavem zkoumané problematiky, 

nýbrž na základě svých úvah -dobře argumentačně podložených- se vyjadřuje i k již účinné české 

právní úpravě. Její výklad § 2925 občanského zákoníku je přínosný a bude zajímavé sledovat 

budoucí právní praxi, zda se s uvedeným výkladem ztotožní.   

Vzhledem k tomu že předložená rigorózní práce splňuje všechny požadavky kladené na 
tento druh prací, doporučují její obhajobu. 

K rozpravě doporučuji problematiku příčinné souvislosti ve vztahu k teorii ztráty šance 
podle občanského zákoníku. 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2014                                                               Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 


