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Úvod 

 Z hlediska časového se tvorba této práce ocitla v nelehké situaci, 

způsobené zásadní změnou právní úpravy, když k 31.12.2013 skončila účinnost 

občanského zákoníku z roku 1964
1
 a k 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský 

zákoník,
2
 doprovázený obrovským množstvím souvisejících právních předpisů. S takto 

zásadním právním milníkem bylo nutné se určitým způsobem vypořádat, přičemž však 

nebylo možné zohlednit pouze úpravu novou, když převážná část pramenů a informací 

vztahujících se k příslušnému tématu, a to zejména judikatura, vychází výlučně 

z úpravy původní. Z tohoto důvodu jsou v rámci předložené práce zohledněny úpravy 

obě, s přihlédnutím k rozdílům mezi nimi a k zásadním změnám vneseným do českého 

právního řádu touto rekodifikací soukromého práva. Text je dokončen k právnímu stavu 

ke dni 28.2.2014.         

 Výše uvedená rekodifikace přinesla kromě jiného i podstatnou změnu 

terminologie, přičemž v tomto kontextu je nejvýznamnější změna v chápání pojmu 

škoda. Zatímco dle původní úpravy byla škoda kategorií zahrnující veškeré negativní 

účinky zasahující do sféry jednotlivce, dle nového pojetí již tento pojem představuje 

pouze ztráty majetkové, zatímco pro ty nemajetkové, včetně zásahů do osobnosti, zdraví 

a života člověka, je používáno slovo újma. S ohledem na fakt, že tato práce nese pojem 

škoda ve svém názvu, pracuje nadále i ve svém obsahu s tímto pojmem, nový pak 

používá jen v souvislosti s rekodifikací.     

 Příčinná souvislost představuje, a to nejen v oblasti právní, složitý pojem, jehož 

obsah se přes veškeré snahy dosud nepodařilo jasně definovat. V právu má pak význam 

zcela zásadní v oblasti odpovědnosti, ať už soukromoprávní nebo veřejnoprávní.  

 Tato práce se zaměřuje na význam příčinné souvislosti jen v jedné z oblastí, 

v nichž se tento institut uplatňuje, a to v oblasti odpovědnosti za škodu na zdraví. 

Konkrétněji se pak věnuje oblasti škody na zdraví způsobené při poskytování 

zdravotních služeb, jakožto specifické problematice vyznačující se mnoha odlišnostmi 

od běžných právních vztahů mezi jednotlivci.       

                                                           
1
 Česko. Zákon č. 40 ze dne 28. února 1964 občanský zákoník. In Sbírka zákonů Československé 

socialistické republiky. 1964, částka 19, s. 202-248. Dostupný také z:  <aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1257>. (dále jen „OZ“) 
2 Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky. 2012, 

částka 33, s. 1026-1368. Dostupný také z: <aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144>. ISSN 1211-1244. (dále jen „NOZ“)  
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 Pozornost je zprvu věnována obecnému vymezení pojmu příčinné souvislosti 

a jejího zasazení do právního kontextu, tedy do oblasti škody na zdraví. Následně je 

detailněji rozebrán její význam, povaha, teoretické pojetí i role v rámci jednotlivých 

druhů občanskoprávní odpovědnosti. Těžištěm celé práce je zkoumání významu 

příčinné souvislosti ve sporu o náhradu škody na zdraví, proto jsou dále rozebrány 

způsoby jejího zjišťování a dokazování v rámci takových sporů, s přihlédnutím 

k nelehkému postavení poškozených žalobců a možnostem jeho ulehčení. Závěrem se 

práce věnuje i souvislostem s problematikou informovaného souhlasu, k níž se 

pozornost v oblasti zdravotnického práva obrací čím dál častěji. V rámci práce je rovněž 

překládána komparatistika s úpravou předmětných institutů ve vybraných zahraničních 

právních řádech.         

 Právě příčinná souvislost bývá častým důvodem, pro který se osoby poškozené 

na zdraví nedomohou adekvátního odškodnění. Česká soudní praxe totiž při řešení 

souvisejících sporů vyžaduje prokázání příčinné souvislosti s takovou 

pravděpodobností, která je pro většinu žalobců zcela neúnosná. Osoba, která utrpěla 

újmu na zdraví, zpravidla nemá potřebné znalosti a nedisponuje ani zdravotnickou 

dokumentací, kterou by svá tvrzení mohla podložit, přesto je právě ona zatížena 

důkazním břemenem. Smyslem této práce je, kromě objasnění příčinné souvislosti jako 

takové, zohlednění specifického postavení účastníků vztahů vzniklých z poškození 

zdraví a objasnění způsobů řešení v jiných právních řádech, jakožto možné inspirace 

pro případnou budoucí úpravu tuzemskou, jejíž konkrétní zakotvení příslušné 

problematiky by bylo zajisté přínosné pro účastníky na obou stranách. Není totiž možné 

nahlížet na tento institut jen očima poškozeného pacienta, nýbrž je nutné zohlednit 

zájem poskytovatelů zdravotních služeb na svobodném výkonu jejich činnosti, 

nespoutaném nadbytečným množstvím pravidel nezohledňujících význam, obtížnost 

a specifičnost jimi poskytovaných služeb.       

 Závěrem je třeba dodat, že příčinná souvislost, jak bude následně blíže 

představena, je institutem značně různorodým. Proto i struktura této práce je touto 

rozmanitostí značně ovlivněna, když se její jednotlivé kapitoly zaměřují na různé 

oblasti, v nichž se příčinná souvislost uplatňuje, které na sebe však ne vždy zcela 

navazují.  
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1. Vymezení příčinné souvislosti 

1.1 Pojem příčinné souvislosti 

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus představuje, stručně řečeno, vztah 

mezi příčinou a následkem, respektive jakýsi funkční systém založený na vztazích mezi 

příčinami a jejich účinky.
3
 Nelze ji pozorovat ani uchopit, fakticky se nejedná o cosi 

skutečnosti vlastního, co by mělo v oblasti bytí svůj samostatný průběh, ale jen 

o myšlenkový prostředek, jehož pomocí se člověk snaží zachytit a analyticky 

prozkoumat skutečné souvislosti a odvislosti, jaké se v průběhu přírodního či 

společenského dění projevují a jsou empirickou cestou zjišťovány.
4
 Jedná se o jeden ze 

způsobů, jak zachycovat a chápat vztahy různých jevů. Kauzalita je vytvářena lidským 

rozumem, zároveň je však značně spjata se vším, co se v realitě děje.   

 Příčinná souvislost hraje důležitou roli v podstatě ve všech oblastech lidských 

aktivit, svůj význam má ve filozofii, přírodních vědách, matematice i v právu, a to 

proto, že ve všech těchto vědách je třeba vidět jednotlivé jevy ve vzájemných 

souvislostech. Příčinná souvislost je univerzálním, praktickým problémem, nezávislým 

na zvláštnostech konkrétních situací, v nichž se uplatňuje. Právní pojetí řetězu příčinné 

souvislosti se od ostatních liší jednak v tom, že obsahuje lidský element, jednak v tom, 

že příčinnost nelze v právu objektivně pozorovat.     

 Přestože je příčinná souvislost kategorií, s níž výše uvedené vědy neustále 

operují, není konkrétně upravena v žádných pozitivních ustanoveních, která by dávala 

návod pro uplatnění jejích požadavků. O bližší vymezení tohoto pojmu se tak pokouší 

zejména judikatura, dále také různé projekty a konference.
5
    

 V právní praxi nabývá příčinná souvislost na významu při vzniku určité škody; 

stane-li se něco špatného, je nutné rekonstruovat danou událost, vyjmout ji z okolního 

světa, aby její analýzou bylo možné dospět k jednání či opomenutí, které ji vyvolalo. 

                                                           
3
 PEXIDR, Karel; DEMJANČUK, Nikolaj. Kauzalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, s. 7. ISBN 978-80-7380-128-1. 
4
 PEXIDR, Karel; DEMJANČUK, Nikolaj. Kauzalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, s. 244-245. ISBN 978-80-7380-128-1.  
5
 Jedna z nich se uskutečnila ve dnech 5. a 6. června 2004 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, moderovaná soudcem Ústavního soudu české republiky Dr. Jiřím Nykodýmem. Příspěvky zde 

uvedené shromáždil Luboš Tichý do sborníku s názvem Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu 

v České republice, Rakousku a Evropě.  
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1.2 Vývoj příčinné souvislosti v právu 

V právní vědě se na příčinnou souvislost obrátila pozornost až v polovině 19. 

století, do té doby nebylo na lidské jednání z hlediska příčiny a následku nazíráno. 

V tomto období pak začaly vznikat zejména individualistické teorie, dle kterých by se 

příčiny určitých událostí měly od ostatních podmínek lišit nějakou vnitřní vlastností. Již 

v této době propagoval právní teoretik Glaser zjišťování příčinné souvislosti pomocí 

experimentu, tedy zodpovězením otázky, zda by daný následek nastal, pokud by určitá 

příčina neexistovala.
6
          

 Na konci 19. století nastala krize těchto teorií; jedním z východisek z ní byla 

snaha nahradit kauzalitu jiným elementem. V Německu pak Johannes von Kries vytvořil 

teorii adekvátnosti, dle níž vlastnost „příčinnosti“ nebyla vnitřní součástí, popř. 

majetkem individuálních aktů či událostí, ale byla produktem aplikace obecných 

znalostí, v tomto případě pravděpodobnostních výpočtů. Von Kriesův přístup brzy získal 

pozornost celé právnické společnosti a vedl k opuštění individualistických náhledů na 

otázku příčinné souvislosti. Od této doby byl kladen důraz na to, aby odpovědnost byla 

stavěna zejména na předvídatelnosti a nikoliv pouze na holé příčinné souvislosti, 

neodlišené od náhodné spojitosti. Ani tato teorie, v níž byly činy se svými následky 

pojeny zásadně skrze předvídatelnost, však nevyřešila všechny aspekty dané 

problematiky. Nestačí přeci, aby osoba daný následek jen předvídala; musí jej 

i způsobit.
7
          

 Nové náhledy pak přinášeli i další myslitelé, jako Mill, Englisch či Kant. 

Posledně jmenovaný zásadně odmítal tvrzení, že by kauzalita byla samostatnou součástí 

světa, považoval ji spíše za princip, dle kterého dávají lidé smysl světu fenoménů, 

kategorii, v níž jsou události uspořádány v lidské mysli. Na Kanta navázali dále Kelsen 

                                                           
6
 NUOTIO, Kimmo. Some Remarks on the General Philosophy of Causality and Its Relation to Causation 

in Law. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Ev Rozkotová, 2007, s. 27-31. ISBN 80-

85889-93-2.  
7
 NUOTIO, Kimmo. Some Remarks on the General Philosophy of Causality and Its Relation to Causation 

in Law. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Ev Rozkotová, 2007, s. 31. ISBN 80-85889-

93-2. 
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či Mackie, z jednotlivých učení se pak vyvinuly teorie uplatňované v oblasti příčinné 

souvislosti dodnes.
8
 

2. Odpovědnost za škodu a předpoklady jejího vzniku 

2.1 Pozice příčinné souvislosti v občanském právu 

Příčinná souvislost je právním institutem spadajícím do oblasti odpovědnosti za 

škodu. Účelem úpravy odpovědnosti za škodu je poskytnout ochranu jak majetkovým 

vztahům osob, tak i jejich nemajetkovým zájmům. Obecnou úpravu odpovědnosti za 

škodu v našem soukromém právu obsahoval do konce roku 2013 OZ v ustanoveních 

§ 420 an., když nejprve upravoval obecná pravidla odpovědnosti na škodu, následně 

několik speciálních případů takové odpovědnosti. NOZ od 1.1.2014 upravuje 

odpovědnost za škodu v rámci závazků z deliktů,
9
 a to značně podrobněji. Zabývá se 

škodou způsobenou porušením dobrých mravů, zákona a smluvní povinnosti, následně 

stejně jako kodex předchozí upravuje speciální případy odpovědnosti. Nutno dodat, že 

tato pravidla odpovědnosti se v obou případech vztahují na škodu způsobenou jak 

fyzickými, tak právnickými osobami. 

2.2 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu 

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu jsou porušení právní povinnosti či 

kvalifikovaná událost vyvolávající škodu, škoda, příčinná souvislost mezi předchozími 

předpoklady a ve většině případů rovněž zavinění, ať již ve formě úmyslu či nedbalosti. 

Jsou-li v určitém případě naplněny všechny jmenované předpoklady, dochází ke vzniku 

odpovědnostního vztahu, jehož hlavní složkou je povinnost k náhradě způsobené škody. 

Pokud zákon v některých případech nevyžaduje naplnění předpokladu zavinění 

a odpovědnost vyvozuje ze současného splnění prvních třech z výše uvedených 

předpokladů, jedná se o odpovědnost objektivní,
10

 zatímco odpovědnost vyplývající ze 

současného naplnění všech čtyř předpokladů je odpovědností subjektivní.  

                                                           
88

 Blíže v NUOTIO, Kimmo. Some Remarks on the General Philosophy of Causality and Its Relation to 

Causation in Law. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Eva Rozkotová, 2007, s. 30-39 

ISBN 80-85889-93-2. 
9
 Hlava III, § 2894 an. NOZ. 

10
 Případy objektivní odpovědnosti musí být stanoveny zvlášť zákonem, srov. ust. § 2895 NOZ. 
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2.3 Protiprávní jednání 

 Protiprávní jednání, neboli právní delikt, je projevem vůle člověka ve vnějším 

světě, kterým jeho původce porušuje povinnost uloženou mu právním předpisem, 

smlouvou, či dobrými mravy. Tento projev vůle může mít podobu konání nebo 

opomenutí, pokud existovala povinnost aktivně jednat. Aby šlo o jednání protiprávní, 

musí být v rozporu s objektivním právem, tedy porušovat nějakou právní normu, 

přičemž nemusí jít jen o normu práva občanského. Jednání, které je protiprávní v jiné 

oblasti práva, např. práva trestního, je totiž obecně považováno za protiprávní i v rámci 

práva občanského.   

2.3.1 Opomenutí 

V některých situacích činí právo jednotlivce odpovědného i v situaci, kdy nic 

neudělal. Nejedná se však o případy jakékoliv nečinnosti, ale o takové, kdy daná osoba 

opomněla učinit něco, co byla z různých důvodů učinit povinna. Dle některých názorů 

nemůže být opomenutí přirozenou příčinou následku, právní koncept odpovědnosti to 

však umožňuje. Německý Spolkový soudní dvůr pak uvádí, že opomenutí může být 

považováno za příčinu následku pouze, pokud by konání odpovídající nesplněné 

povinnosti najisto zabránilo vzniku škody. V každém jednotlivém posuzovaném případě 

je tak dle jeho názoru primárně nutné zjistit, zda existovala povinnost jednat.
11

 Dle 

jiných názorů není třeba opomenutí posuzovat jinak než konání, i zde je možné 

příčinnou souvislost posoudit podle klasického conditio sine qua non testu; opomenutí 

je příčinou následku, pokud by následku bylo odpovídajícím konáním zabráněno, zda 

existovala povinnost konat, je již jinou otázkou.      

 Hranici mezi opomenutím a konáním není často možné jednoduše určit, na 

konání je totiž zpravidla možné nahlížet jako na opomenutí opačného jednání. 

Například lze činit osobu odpovědnou za to, že vytvořila na chodníku překážku, díky 

které se jiná osoba zranila, anebo za to, že tuto překážku neodstranila. Německá teorie 

řeší tento problém tak, že zjišťuje odpověď na otázku, zda odpovědná osoba určité 

riziko zvýšila, či zda se jej nevyvarovala. Ve skutečnosti však není rozlišování mezi 

jednotlivými formami jednání tak zásadní, opomenutí totiž může způsobit stejný 

                                                           
11

 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 30.1.1961, III ZR 225/59 (BGHZ 34, 206), cit. dle 

KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: 

Eva Rozkotová, 2007, s. 57. ISBN 80-85889-93-2. 
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následek jako konání a právo je tudíž posuzuje stejně. Opomenutí je rovnocenné 

aktivnímu konání za předpokladu, že by takové opomenuté konání zabránilo vzniku 

škody (přičemž takový účinek musí být dostatečně pravděpodobný) a zároveň k němu 

byl škůdce povinen. K opomenutí tedy musíme vždy přidat i hypotetické konání, 

přičemž příčinná souvislost je dána, jen je-li jisté, že by dané hypotetické konání 

zabránilo následku, který nastal.
12

        

 Jak vyplývá z výše uvedeného, není rozdíl mezi konáním a opomenutím tak 

důležitý z hlediska příčinné souvislosti, jako spíše z hlediska určení povinnosti, kterou 

škůdce zmeškal. Taková povinnost pak vychází klasicky ze zákona, smlouvy, či 

z předchozího ohrožujícího jednání.  

2.4 Škoda či újma  

 Nezbytným předpokladem odpovědnosti je existence škody, jakožto majetkové 

ztráty vyjádřitelné v penězích, nebo nemajetkové újmy, spočívající v poškození života 

či zdraví, ať už fyzického nebo psychického.
13

 U škody lze dále rozlišovat mezi škodou 

skutečnou, tedy zmenšením majetku poškozeného, a ušlým ziskem, kterého by se 

poškozenému za běžného chodu věcí dostalo, pokud by škoda nenastala.   

2.5 Zavinění 

Zavinění lze obecně charakterizovat jako psychický vztah škůdce 

k protiprávnímu jednání a ke škodě. Zavinění se skládá ze dvou složek, a to ze složky 

rozumové a ze složky volní, na jejichž základě pak právní teorie obecně rozlišuje dvě 

formy zavinění, a to úmysl a nedbalost, přičemž u úmyslu se dále rozlišuje úmysl přímý 

a nepřímý, u nedbalosti nedbalost vědomá a nevědomá (OZ používal pojmů prostá a 

hrubá). Jako jediný z předpokladů odpovědnosti má zavinění subjektivní povahu. OZ 

vycházel z presumpce zavinění ve formě nedbalosti, čímž usnadňoval důkazní situaci 

poškozeného. NOZ pak stanoví domněnku nedbalostního způsobení škody jen 

v případech porušení zákonné povinnosti,
14

 ke vzniku povinnosti k náhradě škody 

                                                           
12

 MAGNUS, Ulrich. Causation by Omission. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Eva 

Rozkotová, 2007, s. 96. ISBN 80-85889-93-2. 
13

 Dle ust. § 2894 odst. 2 NOZ je škůdce povinen odčinit jinému nemajetkovou újmu jen v případech 

zvlášť stanovených zákonem, nebo byla-li taková povinnost výslovně ujednána. 
14

 Ust. § 2912 odst. 2 pak stanoví domněnku nedbalosti pro situace, kdy škůdce, který dal najevo zvláštní 

znalost, dovednost nebo pečlivost, nebo se zavázal k činnosti, při níž je jich zapotřebí, tyto zvláštní 

vlastnosti neuplatní. Toto ustanovení se rozhodně vztahuje i na poskytovatele zdravotních služeb, 
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způsobené porušením dobrých mravů naopak vyžaduje jednání úmyslné. Kromě 

případů porušení zákonné povinnosti je tak potřeba zavinění, stejně jako ostatní 

předpoklady odpovědnosti, ve sporu prokázat.     

 Nutno dodat, že odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, tedy i povinnosti 

ze smlouvy o péči o zdraví, NOZ koncipuje jako odpovědnost objektivní, zavinění tudíž 

v této oblasti není třeba věnovat pozornost. 

2.6 Vysvětlení pojmu lex artis  

K úplnému pojednání o tématu příčinné souvislosti u sporů plynoucích 

z poskytování zdravotních služeb je bezpodmínečně nutné objasnit význam pojmu lex 

artis. Jak bylo uvedeno výše, je jedním z obecných předpokladů vzniku odpovědnosti 

za škodu protiprávní jednání. V případech újmy na zdraví způsobené při poskytování 

zdravotních služeb se však setkáváme s lékařskými pochybeními, která představují 

porušení velmi obecných zákonem stanovených povinností, jakými jsou povinnost 

nezasahovat do integrity jiného člověka či prevenční povinnost. Rovněž se jedná 

o porušení povinností stanovených stavovskými předpisy lékařské, popřípadě 

stomatologické komory. Lékařská pochybení však velmi často nepředstavují porušení 

nějakých konkrétních norem vztahujících se k jednotlivým situacím a zákrokům. 

Takové normy právní řád neobsahuje, jejich tvorba by navíc, s ohledem na různorodost 

procesů v lidském těle, prakticky nebyla možná.      

 Přesto je nutné nějakým způsobem stanovit, které lékařské počínání je správné 

a které ne. Teorie i praxe označuje správné lékařské postupy jako postupy lege artis, což 

v doslovném překladu znamená dle pravidel zákona či umění. Tento pojem však až do 

nedávné doby nebyl právním řádem jednoznačně definován. Na mezinárodní úrovni jej 

definuje Úmluva o lidských právech a biomedicíně, dle níž je nutno provádět jakýkoliv 

zákrok v oblasti péče o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, v souladu s příslušnými 

profesními povinnostmi a standardy.
15

       

                                                                                                                                                                          
konkrétně na lékaře a jiné zdravotnické pracovníky, jakožto osoby se zvláštními znalostmi a dovednostmi, 

které jsou povinni uplatňovat i mimo své zaměstnání na základě stavovských předpisů.  
15

 Česko. Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 96 ze dne 2. října 2001 o přijetí Úmluvy na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně, čl. 4. In Sbírka mezinárodních smluv České republiky. 2001, částka 44, s. 1903. 

Dostupný také z: < aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3563>. (dále jen „Úmluva 

o biomedicíně“) 
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 Před účinností zákona o zdravotních službách
16

 se o obsahu pojmu lex artis 

zmiňoval zejména Etický kodex České lékařské komory, když uváděl, že „lékař v rámci 

své odborné způsobilosti svobodně volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné 

úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy a které pro nemocného 

považuje za nejvýhodnější. Přitom je povinen respektovat v co největší možné míře vůli 

nemocného (nebo jeho zákonného zástupce)“.
17

 Výkladem pojmu se dále zabývaly 

především soudy; Nejvyšší soud v roce 2005 ve svém rozhodnutí, které bylo nadále 

obecně uznávané, popsal, co si představuje pod pojmem non lege artis. Tento soud 

tehdy pravil, že pouhá chyba v diagnóze sama o sobě ještě neznamená postup non lege 

artis, přidržel-li se lékař uznávaných medicínských postupů a zásad. Za non lege artis je 

podle něj možné považovat pouze bezdůvodné nevyužití základních diagnostických 

metod, které byly v daném čase dostupné a které lékař nevyužil, ačkoliv je využít měl a 

mohl. Nutno dodat, že každý případ je nutné posuzovat ex ante, tedy dle toho, jako se 

stav jevil lékaři v době, kdy rozhodoval o dalším postupu, nikoli ex post za situace, kdy 

je výsledek již znám.
18

       

 Zmíněný zákon o zdravotních službách pak pojem postup lege artis definuje 

jako poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, přičemž „náležitou 

odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem 

na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“.
19

       

 Konečně i NOZ stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb postupuje při plnění 

smlouvy o péči o zdraví s péčí řádného odborníka, mj. v souladu s pravidly svého 

oboru.
20

 V souvislosti s vymezením pojmu jak v ZZS, tak v NOZ, je na tomto místě 

třeba zmínit vztah těchto předpisů. Obecně se jedná o vztah zákona obecného k zákonu 

speciálnímu, kdy se NOZ v oblasti poskytování zdravotních služeb použije pouze 

                                                           
16

 Česko. Zákon č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

In Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 131, s. 4732. Dostupný také z: <aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23497>. ISSN 1211-1244. (dále jen „ZZS“) 
17

 Česká lékařská komora:  Stavovský předpis č. 10. Etický kodex lékařů. § 2 odst. 1. Dostupný také z 

<www.lkcr.cz/doc/cms_library/10_sp_c_10_eticky_kodex-100217.pdf >. 
18

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 7 Tdo 219/2005. In: Aspi [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR. Dostupné také z: 

<http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3A0ABA41ECAB3B64C1257A4E0064C

67A?openDocument&Highlight=0>. 
19

 Definováno v ust. § 4 odst. 5 ZZS.  
20

 Upraveno v ust. § 2643 odst. 1 NOZ. 
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podpůrně.
21

 Vztah obou zákonů však není takto jednoduchý, nelze totiž generalizovat na 

vztah mezi nimi jako celky, ale je nutné věnovat se vztahu jeho jednotlivých ustanovení. 

Použití NOZ před ZZS bude namístě zejména v případech, kdy ZZS neobsahuje 

dostatečnou právní úpravu, odkazuje-li sám na NOZ nebo poskytuje-li NOZ pacientům 

více práv či vyšší právní ochranu. Otázka konkrétního použití těchto předpisů v určitých 

situacích je však z dnešního pohledu nejasná a odpověď na ni přinese až budoucí praxe 

a judikatura.
22

           

 Při vymezení obsahu výše uvedeného pojmu je dále třeba vzít v úvahu 

medicínské poznatky vyučované na lékařských fakultách, diskutované na lékařských 

konferencích, zachycené v odborné literatuře. Zároveň je nutné mít na paměti, že daný 

pojem se vztahuje na všechny fáze lékařské péče, a tak zahrnuje správnou diagnostiku, 

indikaci i provedení lékařského zákroku.       

 Rovněž je potřebné zdůraznit, že v oblasti medicíny je velmi obtížné stanovit 

pevně konkrétní vzorové postupy, kterými by se v případě určité diagnózy měli všichni 

lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci řídit. Tělo každého lidského jedince je jiné, stejně 

jako vývoj zranění či nemoci v něm, více než kde jinde je proto nutné přihlížet 

k individuálním okolnostem daného případu, které předem určené standardy z podstaty 

věci nejsou schopny reflektovat. V konkrétních případech navíc nemusí být lege artis 

jen jeden, ale hned několik různých postupů. Příslušné profesní komory tak stanovují 

závazná pravidla, upravující zejména zcela základní kroky a postupy, pouze 

k omezenému okruhu případů poskytování zdravotní péče.
23

  

 Z povinnosti lékaře postupovat lege artis vyplývají, jak bylo uvedeno, i jeho 

další povinnosti, a sice využívat těch poznatků lékařské vědy, které jsou v dané době 

dostupné, při dané diagnóze obecně považované za správné a jejichž použití je odborné, 

to vše s přihlédnutím nejen k individuálním okolnostem případu, ale i k dalším 

možnostem reálným v době provádění zákroku, včetně těch ekonomických. Lékařský 

                                                           
21

 NOZ zakotvuje zásadu subsidiarity v ust. § 9 odst. 2, když stanoví, že soukromá práva a povinnosti 

osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné 

právní předpisy. 
22

 Blíže v DOLEŽAL, Tomáš. Vztah NOZ a zdravotnických zákonů podruhé - myšlenkové posuny. 

Publikováno dne 18.1.2014. Dostupné z: <http://zdravotnickepravo.info/vztah-noz-a-zdravotnickych-

zakonu-podruhe-myslenkove-posuny/>. 
23

 Jedná se zejména o závazná stanoviska a řády vydávané Českou lékařskou a českou stomatologickou 

komorou. 

http://zdravotnickepravo.info/vztah-noz-a-zdravotnickych-zakonu-podruhe-myslenkove-posuny/
http://zdravotnickepravo.info/vztah-noz-a-zdravotnickych-zakonu-podruhe-myslenkove-posuny/
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postup porušující tyto povinnosti je postupem non lege artis, tedy protiprávním 

jednáním představujícím podmínku pro vznik odpovědnosti za škodu. 

3. Příčinná souvislost 

3.1 Příčinná souvislost jako předpoklad vzniku odpovědnosti za škodu 

Příčinná souvislost není jediným kritériem k vyvození odpovědnosti za škodu či 

újmu, je však vždy její zásadní součástí a vytváří jakési pojítko mezi elementy dalšími, 

konkrétně mezi protiprávním jednáním či události a vznikem škody. Z pohledu 

občanskoprávní úpravy náhrady škody má totiž protiprávní jednání význam, jen pokud 

je příčinou nějaké škody. Má-li tedy být na základě protiprávního jednání a škodlivého 

následku vyvozena nějaká odpovědnost, nejsou tyto dva elementy samy o sobě 

dostatečné, ale je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi nimi, tedy že daný škodlivý 

následek je důsledkem daného protiprávního jednání. Porušení právní povinnosti 

(protiprávní jednání) je objektivní příčinou vzniku škody, přičemž právě příčinná 

souvislost současně určuje rozsah škody, která bude hrazena.
24

 Příčinná souvislost tak 

hraje důležitou roli nejen při vyvozování odpovědnosti za škodu, tedy při zjišťování 

povinnosti škůdce k náhradě škody, ale i při stanovování rozsahu této povinnosti. 

 Mezi protiprávním jednáním či škodní událostí a vznikem škody tedy musí 

existovat vztah příčiny a následku, vznikla-li by tedy škoda bez ohledu na posuzované 

jednání, nelze existenci příčinné souvislosti konstatovat. V případě, kdy je zřejmé 

protiprávní jednání škůdce a je zjevný i vznik škody, ale není prokázán příčinný vztah 

mezi nimi, není možné činit škůdce za vznik dané škody odpovědným. Na druhou 

stranu však vzniku odpovědnosti nebrání skutečnost, že protiprávní jednání škůdce 

nebylo jediným důvodem vzniku škody.       

 Jak konstatoval Nejvyšší soud, jedním z nezbytných předpokladů vzniku 

odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku je existence vztahu příčinné 

souvislosti mezi protiprávním jednáním (skutečností, za níž se odpovídá) a škodou, 

přičemž nezáleží na tom, zda jde o odpovědnost založenou na principu presumovaného 

                                                           
24

 KOBLIHA, Ivan; ELISCHER, David et al.  Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, 

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

Leges, 2012, s. 35. ISBN 978-80-87212-97-4. 
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zavinění, nebo odpovědnost bez zřetele na zavinění.
25

 Zatímco zjištění existence škody 

a protiprávního jednání obvykle nečiní problémy, posouzení příčinné souvislosti bývá 

často značně komplikovaným procesem.  

3.2 Zákonná úprava příčinné souvislosti 

Výslovnou definici příčinné souvislosti nelze v českém právním řádu nalézt. OZ 

i NOZ se omezují na vyjádření požadavku na její existenci slovním spojením „způsobit 

škodu“.
26

 Blíže pojem vymezuje judikatura, dle níž se o vztah příčinné souvislosti 

jedná, vznikla-li škoda následkem porušení právní povinnosti škůdce či právem 

kvalifikované události, tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny 

a následku, a tudíž je doloženo, že nebýt protiprávního jednání (škodné události), ke 

škodě by nedošlo.
27

 Obecně lze říci, že vztah příčinné souvislosti je dán, pokud škoda 

vznikla v důsledku protiprávního jednání škůdce či škodné události, a ke škodě by proto 

nedošlo, kdyby daného protiprávního jednání či události nebylo. Jednání je tudíž 

příčinou určitého následku, pokud nemůže být vyloučeno bez současného vyloučení 

tohoto následku.          

 Na evropské úrovni příčinná souvislost rovněž definována není, došlo zde však 

k zakotvení základních pravidel v Principech evropského deliktního práva,
28

 které se 

příčinnou souvislostí zabývají v článcích 3:101 - 3:106. Na prvním místě vymezují 

základ této problematiky, tedy conditio sine qua non, následně se zabývají 

problematikou více příčin, neurčitou dílčí kauzalitou a spoluzaviněním poškozeného. 

                                                           
25

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2010, sp. zn. 26 Cdo 5035/2008 . In: Aspi [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Dostupný také z: 

<http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F5BB5C53CCF6DD98C1257A4E00659

DA0?openDocument&Highlight=0>. 
26

§ 420 OZ: Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. § 2911 NOZ: 

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil 

z nedbalosti. 
27

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1437/2006. In: Aspi [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR. Dostupný také z: 

<http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7B124774D3288997C1257A4E006600F2

?openDocument&Highlight=0>. 
28

 Principles of European Tort Law (dále jen „PETL“) jsou dokumentem skládajícím se z řady direktiv 

směřujících k harmonizaci práva občanskoprávních deliktů ve členských státech Evropské unie. Nejedná 

se o vzorový zákoník, ale o jakýsi společný rámec pro budoucí rozvoj vnitrostátních předpisů v dané 

oblasti. Byly zpracovány Evropskou skupinou pro deliktní právo a přijaty 19.-20. května 2005.  
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3.3 Povaha příčinné souvislosti 

Příčinnou souvislost nelze zaměňovat se zaviněním, jakožto dalším 

předpokladem odpovědnosti za škodu. Příčinná souvislost je totiž na rozdíl od zavinění 

elementem objektivním, navíc je předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu ve všech 

případech, zatímco zavinění se uplatňuje pouze v případech odpovědnosti subjektivní.
29

 Příčinnou souvislost nelze rovněž zaměňovat za souvislost časovou, důležitá je 

totiž věcná souvislost mezi příčinou a následkem, přičemž časová souvislost může hrát 

jen pomocnou roli při jejím posuzování.
30

       

 Příčinná souvislost není jevem objektivně pozorovatelným, lze na ni v podstatě 

jen usuzovat ze zkušeností a pravděpodobnosti, vyvození její existence je tudíž 

záležitostí lidského zhodnocení situace. V každém jednotlivém případě tak bude třeba 

zkoumat, zda mezi konkrétní příčinou a konkrétním následkem vůbec může příslušný 

vztah existovat a nakolik je jeho existence pravděpodobná. S tímto zkoumáním je však 

spojená řada problémů; za prvé není obecně dáno, jaký stupeň pravděpodobnosti je pro 

vyvození příčinného vztahu dostačující, za druhé, dovozujeme-li tuto pravděpodobnost 

z obvyklosti a četnosti podobných případů, mohou nastat situace atypické, dosud 

neposuzované, pro něž bude problém takové pravděpodobnostní pravidlo určit.  

3.4 Příčinná souvislost: otázka skutková nebo právní? 

Příčinná souvislost je tak rozmanitým a složitým jevem, že v právní teorii 

neexistuje jednotný názor na to, zda se jedná o otázku skutkovou či právní, přestože 

rozlišení skutkových a právních otázek může mít v procesu zásadní význam. Důvodem 

je skutečnost, že ne vždy je možné jasně odlišit právní otázku od skutkové a naopak, 

zejména u složitých případů se mohou hranice mezi nimi prolínat. Toto rozlišování však 

není bezvýznamné, důležitou roli hraje zejména při posuzování přípustných opravných 

prostředků v případě rozhodnutí o konkrétní otázce.     

 Ani judikatura zabývající se touto problematikou neposkytuje jednoznačný 

závěr. Nejvyšší soud se však ve svých rozhodnutích opakovaně, ať už rozhodoval 

                                                           
29

 Zatímco význam příčinné souvislosti ve sporu o náhradu škody na zdraví je kruciální, význam zavinění 

klesá, což je způsobeno zejména účinností NOZ, konkrétně ustanovení § 2913 odst. 1 upravujícího 

objektivní odpovědnost v případech porušení smluvní povinnosti, kam nový zákoník řadí i porušení 

povinností při poskytování zdravotní péče. 
30

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90 [R 21/1992 civ.]. In: Aspi [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
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o přípustnosti dovolání, nebo např. o škodě způsobené zaměstnancem, přiklonil 

k závěru, že příčinná souvislost je otázkou skutkovou.
31

      

 Ve prospěch závěru o skutkové povaze otázky příčinné souvislosti v případě 

sporů o náhradu škody na zdraví svědčí i skutečnost, že posouzením příčinného vztahu 

mezi určitým jednáním a škodou je zpravidla pověřován znalec. Jelikož pak znalec 

nemůže obecně hodnotit otázky právní, má-li se vyjádřit k příčinnému vztahu, musí se 

logicky jednat o otázku skutkovou.        

 Určitým kompromisem mezi jednotlivými odpověďmi na výše uvedenou otázku 

je konstatování, že příčinná souvislost má jak skutkové, tak i určité právní rysy, které 

jsou pro její složitost vzájemně propojené a od sebe neoddělitelné.  

4. Teorie příčinné souvislosti 

Vzhledem k tomu, že pojem příčinné souvislosti představuje poměrně složitý 

komplex vztahů, který nelze jednoduše definovat, vytvořili právní teoretici několik 

teorií snažících se objasnit jeho podstatu. Mezi těmito teoriemi jsou nejvýznamnější 

teorie podmínky a teorie adekvátní příčinné souvislosti. 

4.1 Teorie podmínky 

Základní teorií je teorie podmínky, tedy conditio sine qua non, která přijímá za 

svůj základ pravidlo, dle kterého je příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a 

vznikem škody dána, pokud by škoda bez tohoto jednání nenastala, takové jednání je 

pak onou conditio sine qua non. Pokud je pak příčin určitého následku více, jsou si 

všechny rovny.          

 Tzv. conditio sine qua non test je jedním z elementů, který je společný všem 

právním systémům evropských zemí.
32

 

                                                           
31

 Viz např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. 25 Cdo 2440/2005 . In: Aspi [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. Dostupné také z: 

<http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5A2D09D922289126C1257A4E0068715

D?openDocument&Highlight=0,25,cdo,2440/2005>.  
32

 Conditio sine qua non zakotvují i PETL v čl. 3:101, v němž stanoví, že jednání nebo opomenutí je 

příčinou škody poškozeného, jestliže by při neexistenci takového jednání škoda nevznikla. 
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4.2 Teorie adekvátní příčinné souvislosti 

Teorie adekvátní příčinné souvislosti bývá v praxi upřednostňována před teorií 

podmínky, z níž však vychází a připouští, že při posuzování příčinné souvislosti je 

zásadní určení, zda dané jednání bylo příčinou určité škody. Zároveň se však 

soustřeďuje na to, zda by dané jednání takovou škodu způsobilo za obvyklého chodu 

událostí. Prakticky vychází tato teorie ze stanoviska, že smyslem subjektivní 

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

ačkoliv mu lze vytknout, že ji způsobit nemusel, že mohl jednat jinak.
33

   

  Podle této teorie je tedy určité jednání či událost příčinou následku za 

předpokladu, že jsou nejen podmínkami jejího vzniku, ale rovněž dle obvyklého chodu 

věcí je vznik dané škody jejich typickým následkem. Pouze jednání a události splňující 

takový předpoklad jsou adekvátními příčinami, způsobilými k vyvození občanskoprávní 

odpovědnosti za škodu. Teorie se proto zabývá tím, zda mohl rozumně uvažující člověk 

v pozici škůdce vůbec předpokládat vznik škody, případně její vznik v takovém rozsahu, 

v jakém nastala. Pokud ani dobře informovaný a opatrný člověk nemohl takovou škodu 

vážně předvídat, je nutné vyloučit takovou škodu z lidské odpovědnosti.   

 Pro tuto teorii je rozhodující zejména hledisko předvídatelnosti, a to z pohledu 

rozumného, zkušeného a bedlivého člověka, přičemž není potřeba, aby byl daný 

následek předvídatelný konkrétně, tedy v těch rysech, ve kterých nastal, ale spíše aby 

nebyl vysoce nepravděpodobný. Předvídatelnost je pak v každém konkrétním případě 

nutné posuzovat podle objektivního a pro daný případ individualizovaného měřítka, 

přičemž se neposuzuje předvídatelnost vzniku škody pro konkrétního škůdce, ale pro 

jakoukoli osobu, která by se ocitla na jeho místě. Samozřejmě je však potřeba k určitým 

vlastnostem příslušejícím škůdci přihlížet, zejména byl-li díky svým zkušenostem či 

vzdělání schopen předvídatelnosti ve vyšší míře, než průměrný pozorovatel.   

 Při soudním řešení sporu se předvídatelnost stává předmětem logického 

posouzení a hodnocení soudu, který musí vzít při svém rozhodování kromě závažnosti a 

povahy protiprávního jednání či škodní události pro vzniklou škodu v úvahu i jakékoli 

další okolnosti konkrétního případu a obecné zkušenosti, a je-li to povahou konkrétního 

                                                           
33

 KOBLIHA, Ivan; ELISCHER, David, et al. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, 

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

Leges, 2012, s. 37. ISBN 978-80-87212-97-4. 
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případu odůvodněno, i závěry znaleckých posudků - expertiz.
34

    

 Tuto teorii nepřímo uplatňoval i český obchodní zákoník,
35

 dle kterého nebyl 

škůdce povinen hradit poškozenému škodu v tom rozsahu, v němž ji nemohl předvídat.  

5. Zjišťování příčinné souvislosti 

Pravidla pro zjištění a určení příčinné souvislosti nelze stanovit obecně pro 

všechny případy odpovědnosti, jelikož příčinnou souvislost je vždy nutné posuzovat jen 

s ohledem na konkrétní okolnosti posuzovaného případu, které mohou být nanejvýš 

rozmanité.  

5.1 Výběr a izolace relevantních příčin a následků 

Na poškozeného v době vzniku škody zpravidla působí hned několik příčin, 

vyplývajících např. z protiprávního jednání osoby odlišné od oběti, z jednání či jiného 

důvodu na straně oběti, z přírodní události aj. Takové příčiny mohou být značně 

rozličné povahy, přičemž mohou být i různými způsoby propojené. Protiprávní jednání 

či škodní událost (tedy příčiny významné z právního hlediska) tak nemusí být jedinou 

příčinou vzniku určitého následku; aby mohly být základem odpovědnosti, postačí, že 

jsou příčinou dostatečně důležitou. Stručně řečeno, příčinou může být jen taková 

skutečnost, bez níž by škodní následek nenastal vůbec, anebo v té podobě, v jaké nastal. 

 Kromě příčin může v konkrétním případě figurovat i větší množství následků, ať 

již způsobených jednou nebo více z výše uvedeného komplexu příčin. Tyto následky se 

pak, podobně jako příčiny, mohou vyznačovat různou mírou závažnosti.   

 Přísná aplikace principu conditio sine qua non by mohla v situacích, kdy 

přichází v úvahu více příčin a ta aktuální příčina je nejasná, vést k nespravedlivým 

a nežádoucím výsledkům. Ve složitém komplexu univerzální příčinnosti je proto třeba 

zaměřit pozornost zejména na ty následky a příčiny, které jsou právně významné - 

                                                           
34

 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan, et al.. Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: závazkové právo. 5., 

jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 411. ISBN 978-80-7357-473-4. 
35

 Česko. Zákon č. 513 ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník, § 379. In Sbírka zákonů České a 

Slovenské federativní republiky. 1991, částka 98, s. 2520. Dostupný také z: 

<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=513/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>. ISSN 1211-

1244>. 
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relevantní z hlediska občanskoprávní odpovědnosti za škodu a jí sledovaného účelu. 

Prakticky tak musí soud v konkrétním případě izolovat jednak občanskoprávně 

významný - relevantní následek, jednak občanskoprávně významnou - relevantní 

příčinu, resp. příčiny.
36

         

 Izolace relevantního následku, zpravidla předcházející izolaci relevantních 

příčin, obvykle nebude tak složitá, neboť aby šlo o následek právně relevantní, musí se 

jednat buď o hmotnou škodu, tedy majetkovou ztrátu vyjádřitelnou v penězích, nebo 

o újmu nemajetkovou, spočívající v poškození zdraví či zásahu do jiných 

nemateriálních hodnot.          

 V rámci izolace je třeba vybrat jen takové příčiny, se kterými právo pracuje, tedy 

jednání či událost, jimiž došlo k porušení práva. Z celkového komplexu skutečností 

předcházejících vzniku následku je proto nutné vyčlenit ty, které mohly být pro jeho 

vznik rozhodující a kterým by tak bylo možné jeho způsobení přičítat. Základem je 

zkoumání odpovědí na základní otázku, zda by bez posuzované příčiny ke škodě 

nedošlo, nebo zda by škoda naopak nastala i bez její existence.     

 Následně je třeba zabývat se tím, zda vybraná jednání či události skutečně vedly 

ke vzniku vybraného relevantního následku a zda tento byl jimi způsoben. Součástí 

výběru rozhodujících příčin je posouzení, zda a jaký vliv by na vznik následku mělo, 

kdyby jedna z posuzovaných příčin nebyla v rozhodné době přítomna a na následek tak 

nepůsobila. Taková izolace jevů a posuzování hypotetických situací však může být 

značně komplikovaným, až neuskutečnitelným procesem.    

 Výsledkem izolace příčin nemusí být, a zpravidla jím není, jediná příčina. 

Naopak jich bývá více, přičemž všechny pojí se škodou určitý vztah a každá z nich 

mohla hrát ve vztahu k jejímu vzniku určitou roli. V takovém případě je třeba zjistit 

a posoudit, jaký význam měly jednotlivé vybrané příčiny pro vznik vybraného následku, 

tzn. je třeba provést odstupňování jednotlivých příčin ve vztahu ke škodě, tzv. gradaci 

příčinné souvislosti.  

5.2 Dělení relevantních příčin 

Při posuzování jednotlivých příčin následku je třeba rozlišovat mezi příčinami 

hlavními a vedlejšími, jelikož, jak konstatoval i Nejvyšší soud, v řadě vzájemně 

                                                           
36

 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan, et al.. Občanské právo hmotné 2. Díl třetí: závazkové právo. 5., 

jubilejní a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 408. ISBN 978-80-7357-473-4. 
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souvisejících příčin, které způsobují určitý následek, nejsou všechny příčiny stejně 

významné. Některé z nich jsou důležitější (hlavní příčiny) a pro určitý následek zásadní, 

jiné jsou méně významné, ale pro daný následek nutné, další jsou podružné a pro vznik 

následku nemají význam. „Posouzení, které příčiny jsou hlavní a které podružné, je věcí 

hodnocení všech okolností konkrétního případu; jestliže je protiprávní úkon jednou 

z příčin skutečně vzniklé škody, a to jednou z hlavních příčin, je dána příčinná 

souvislost mezi ním a vzniklou škodou.“
37

 K naplnění podmínek odpovědnosti za škodu 

je tudíž třeba, aby posuzované protiprávní jednání (příp. škodní událost) bylo alespoň 

jednou z hlavních příčin.        

 Příčina, ve vztahu k níž má být odpovědnost vyvozována, pak musí být příčinou 

přímou, nikoliv zprostředkovanou, nesmí se jednat o situaci, kdy následkem vzniklé 

škody dojde k další škodě, ke které ale prvotní protiprávní jednání nesměřovalo. 

Příčinou vzniku škody tak může být jen okolnost, která konkrétní újmu způsobila, 

nikoliv okolnost, na jejímž základě bylo možno určitý majetkový přínos teprve 

očekávat.
38

           

 Příčinnou souvislost rovněž nelze vyvozovat z něčeho, co samo je již následkem 

škodní události, za níž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu.
39

 Tak v případě, kdy 

u ženy vznikne duševní porucha v důsledku zjištění, že škůdce způsobil vážné zranění 

jejího dítěte, není možné vyvodit odpovědnost původního škůdce za škodu na zdraví 

této ženy. Škoda na zdraví zmíněné ženy zde není přímým důsledkem protiprávního 

jednání škůdce, není mezi nimi proto možné vyvodit příčinnou souvislost, a tak ani 

odpovědnost škůdce.  

5.3 Vzájemný vztah více příčin 

Jak bylo uvedeno výše, následek v podobě škody může být způsoben hned 

několika příčinami, které mohou působit společně, souběžně, anebo postupně. V 

                                                           
37

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Cz 39/1965 cit. dle HOLUB, Milan; Bičovský, Jaroslav et al. 

Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním. Praktická příručka. 2. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2004, s 18. ISBN 80-7201-486-2. 
38

 srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1501/2002. In: Aspi [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR Dostupné také z: 

<http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5F7144D9A48C4523C1257A4E0065CB

29?openDocument&Highlight=0>. 
39

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 1976, sp. zn. 2 Cz 36/76, [R 7/1979 civ.]. In: Aspi [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. 
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případech více příčin je nutné rozlišit, zda mohl být následek způsoben všemi těmito 

příčinami, ať už najednou nebo postupně, anebo zda jedna z příčin vyloučila příčinu 

jinou, zpravidla dřívější. Základním pravidlem je, že každá skutečnost, bez níž by 

následek nenastal, neztrácí postavení příčiny, přidá-li se k ní okolnost další, která na 

vznik škody rovněž působí. Pokud však nová skutečnost je příčinou výlučnou, která 

způsobuje následek bez ohledu na okolnosti dřívější, dochází ve vztahu mezi dřívějšími 

okolnostmi a následkem k přerušení příčinné souvislosti. Pokud nastane dlouhý řetěz na 

sebe navazujících příčin, je třeba zkoumat stupeň propojení mezi nimi a konečným 

následkem, zpravidla totiž do řetězce zasáhnou další okolnosti, které příčinu stojící na 

počátku řetězce vyloučí. Výjimkou jsou jen situace typu řetězových dopravních nehod, 

kdy z důvodu pochybení prvního řidiče postupně havarovalo dalších deset aut. 

V takovém případě je příčinný vztah mezi prvotní příčinou a konečným následkem 

u posledního havarovaného auta zachován, jelikož k nehodě by bez pochybění prvního 

řidiče vůbec nedošlo.          

 Více příčin, resp. jejich původců, může na vznik škodlivého následku působit 

společně anebo souběžně, jejich vzájemný vztah tak může představovat buď kauzalitu 

kumulativní, nebo kauzalitu konkurující. Rozdíl spočívá v tom, že zatímco u společného 

působení je třeba aktivita všech škůdců k tomu, aby škoda vznikla, a tedy bez působení 

jednoho či některých ze škůdců by škoda nenastala, v případě souběžného působení 

jedná každý ze škůdců nezávisle na ostatních.      

 Výše uvedené rozlišování nebylo za účinnosti OZ z hlediska odpovědnosti za 

škodu nijak významné, když se tento rozdílnými vztahy mezi více příčinami zvláště 

nezabýval.
40

 Naproti tomu NOZ už kauzalitu kumulativní a konkurující rozlišuje, a to 

v rámci stanovení povinnosti k náhradě škody způsobené více škůdci, odpovědnost však 

zůstává v obou případech shodná.
41

       

 Dle vzájemného vztahu a působení více příčin je pak obecně možné rozeznávat 

kauzalitu alternativní, kumulativní a dodatečnou. PETL pro úplnost uvádějí i kauzalitu 

konkurující, vztahující se na případy, kdy se v jeden okamžik odehrálo hned několik 
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 OZ v ust. § 438 odst. 1 jednoduše hovoří o více škůdcích. 
41
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jednání, z nichž by každé samostatně škodu způsobilo. V takovém případě je za příčinu 

škody poškozeného považováno každé z těchto jednání.
42

 

5.3.1 Alternativní kauzalita 

Příkladem alternativní kauzality je situace, kdy poškozený utrpí škodu, kterou 

zajisté způsobila jen jedna ze dvou (či více) známých událostí, z nichž však nelze jasně 

určit která. Jsou tedy známé dvě (případně více) příčiny, z nichž jenom jedna je 

původcem škody, ačkoliv obě byly schopné škodu způsobit. Konkrétním příkladem pak 

může být situace, kdy byl pacientovi lékařem podáván škodlivý lék, který vyráběli dva 

různí výrobci a lékař jej měl k dispozici od obou z nich. Tento lék pak pacientovi 

způsobil nevratné škody na zdraví, nelze však určit, který z výrobců lék, který byl 

konkrétnímu pacientovi podán, vyrobil. Jedná se tedy o situaci dvou na sobě nezávisle 

jednajících škůdců. Pokud bychom se v tomto případě řídili základním pravidlem 

conditio sine qua non, byla by každá z těchto podmínek vyloučena.
43

  

 S takovými situacemi se jednotlivé právní řády vypořádávají odlišně. V českém 

právním řádu této problematice věnuje pozornost až NOZ, který původce konkurujících 

příčin, z nichž každý mohl daný škodlivý následek způsobit s pravděpodobností blížící 

se jistotě, zavazuje k odpovědnosti, a tedy k náhradě způsobené škody společně 

a nerozdílně.
44

         

 V Německu či Rakousku by byli oba výrobci odpovědnými, pokud by jim bylo 

možné prokázat zapříčinění škody.
45

 Na takové případy se v těchto zemích totiž 

analogicky použijí ustanovení upravující solidární odpovědnost, přestože je jasné, že 

jeden z výrobců způsobil škodu v plném rozsahu a druhý se na ní nepodílel. Jelikož 

však šlo o jednání protiprávní, je dostatečným důvodem ke vzniku odpovědnosti. 

Dalším důvodem odpovědnosti za alternativní kauzalitu, na který upozorňuje 

F. Bydlinski, je skutečnost, že poškozenému z protiprávního jednání vzniklo právo na 
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 Upraveno v čl. 3:102 PETL. 
43

 KOZIOL, Helmut. Problémy příčinnosti. In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České 
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náhradu škody, pouze není jasné, vůči kterému z výrobců. Navíc by nebylo spravedlivé, 

aby za shodné jednání byl odpovědný jen jeden z nich, přestože i jednání toho druhého 

bylo způsobilé ke škodě.
46

        

 Tomuto přístupu by se dalo vytknout, že nutí škůdce k náhradě škody, kterou 

prokazatelně sami nezapříčinili. Na takový argument však reaguje J. Wilburg tím, že 

v případě odůvodnění odpovědnosti není důležité jen to, jaké faktory po odpovědnost 

mluví, ale i to, jak intenzivně působí a jaká celková závažnost je vyžadována pro 

odůvodnění odpovědnosti. Proto lze odpovědnost stanovit i tehdy, jestliže sice jeden 

z faktorů není dán, ale celková závažnost ostatních faktorů je vyšší, než je normálně 

vyžadováno. Příčinná souvislost existuje v případech alternativní kauzality pouze ve 

formě kauzality potenciální, proto musí být ostatní aspekty odpovědnosti dány ve vyšší 

míře, aby vyvážily nedostatky kritéria kauzality.
47

     

 Případy alternativní kauzality se vyznačují vysokým stupněm adekvátnosti a je 

nutné, aby každý ze škůdců, ve výše uvedeném případě výrobců, jednal tak nebezpečně, 

aby příčinný vztah mezi jejich jednáním a škodlivým následkem byl pravděpodobný 

v takové míře, že je možné brát jej za daný. Není tedy nespravedlivé požadovat náhradu 

po obou původcích, naopak by bylo nespravedlivé požadovat po poškozeném, aby nesl 

důsledky nejistoty ohledně příčinnosti.       

 Ve Švýcarsku je solidární odpovědnost alternativních škůdců odmítána, pokud 

oba škůdci nejednali společně.
48

 Důvodem tohoto odmítnutí jsou zejména obavy z toho, 

že by zavedením odpovědnosti za alternativní kauzalitu byly činěny odpovědnými 

osoby, které škodu nezpůsobily a jen náhodou byly poblíž jejího vzniku nebo s ní měly 

nějakou jinou, nepodstatnou spojitost. Tyto obavy však lze vyvrátit tím, že i výše 

uvedený rakouský přístup požaduje zaviněné protiprávní jednání škůdce, které je 

dostatečně nebezpečné a adekvátní pro vznik dané škody.   

 Evropská skupina deliktního práva ve svých PETL stanoví pro případy 

alternativní kauzality jakousi dělenou odpovědnost, kdy se každá z činností, které by 

                                                           
46

 KOZIOL, Helmut. Problémy příčinnosti. In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České 

republice, Rakousku a Evropě: sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve 

dnech 5. a 6. června 2004. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Vodnář, 2005, s. 109. ISBN 80-85889-63-3. 
47

 KOZIOL, Helmut. Problémy příčinnosti. In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České 

republice, Rakousku a Evropě: sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve 

dnech 5. a 6. června 2004. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Vodnář, 2005, s. 109. ISBN 80-85889-63-3. 
48

 Blíže v KOZIOL, Helmut. Problémy příčinnosti. In Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v 

České republice, Rakousku a Evropě: sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané 

ve dnech 5. a 6. června 2004. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Vodnář, 2005, s. 110. ISBN 80-85889-63-3. 



24 
 

mohly být adekvátní příčinnou dané škody, považuje za příčinu jen v té míře, v jaké je 

pravděpodobné, že danou škodu způsobila.
49

       

 Výše uvedené platí v případech, kdy jsou potenciálními škůdci třetí osoby. Je 

však nutné odlišovat případy, kdy škoda mohla být způsobena buď jednáním osoby, 

anebo nahodilou událostí či vlastním jednáním poškozeného, přičemž je jisté, že jen 

jedna z těchto okolností byla příčinou, není však jasné která. Pak by bylo nespravedlivé, 

aby třetí osoba byla povinna k plné náhradě, když škoda mohla být stejně 

pravděpodobně jako jejím jednáním způsobena i jednáním poškozeného/ nahodilou 

událostí, zároveň by bylo nespravedlivé, aby důsledky dané nejistoty nesl v plném 

rozsahu poškozený. F. Bydlinski na tyto případy aplikuje dělenou odpovědnost, kdy 

potenciální škůdce a poškozený nesou následky škody společně a škůdce je tak povinen 

uhradit poškozenému jen část škody, odpovídající jeho podílu na ní. Tento názor 

převzali od Bydlinského i rakouský Nejvyšší soud a Evropská skupina deliktního 

práva.
50

  

5.3.2 Kumulativní kauzalita 

V případech kumulativní kauzality se vyskytují dvě nebo více příčin, z nichž 

každá se na vzniku následku určitým způsobem podílí a tyto podmínky působí 

najednou, tedy kolidují v čase a místě. Při posuzování příčinné souvislosti v takových 

případech obecně stačí, když je chování každého ze škůdců dostatečnou podmínkou 

vzniku příslušného následku. Posuzuje se tedy chování každého škůdce zvlášť, 

s vyloučením chování ostatních. Pokud by následek i při vyloučení ostatních nastal, je 

zkoumané chování dostatečnou podmínkou jeho vzniku. Bude-li takto vyvozena 

odpovědnost více škůdců, půjde o odpovědnost solidární.     

 Při vzájemné konkurenci více příčin je pak dále potřebné rozlišovat dvě situace; 

jednak situaci, kdy se všechna daná protiprávní jednání na vzniku škodlivého následku 

podílejí (ať už současně nebo postupně), jednak situaci, kdy některá z takových jednání 

sice působí, ale na rozdíl od jiných se na vzniku škody nepodílí.    

 První kategorie se dle teorie řeší za pomocí zásady gradace příčinné souvislosti, 
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na jejímž základě se vybírají ty příčiny, které byly pro vznik škody dostatečně důležité 

a za škodu způsobenou poškozenému jsou pak odpovědni všichni jejich původci. 

Mnoho zemí přijalo princip, dle kterého jsou konkurující škůdci odpovědní solidárně, 

solidární odpovědnost je pak charakterizována dvěma vztahy; vnějším vztahem mezi 

obětí a škůdcem a vnitřním vztahem mezi škůdci navzájem
51

. Vnější vztah je vytvářen 

dvěma protichůdnými zájmy, a to zájmem poškozeného žalovat jednoho, více či 

všechny škůdce, a to o celou částku odpovídající náhradě způsobené škody, a zájmem 

škůdce neplatit poškozenému více, než odpovídá škodě, kterou mu sám způsobil. Náš 

právní řád činí škůdce vůči poškozenému odpovědnými „společně a nerozdílně“ s tím, 

že mezi sebou se mají vypořádat dle účasti na způsobení škody.
52

 I v těchto případech 

může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných za určitých podmínek rozhodnout, že 

škůdci nahradí škodu v rozsahu odpovídajícím jejich účasti na škodlivém následku.
53

 

Nutno doplnit, že nejde-li jednoznačně určit podíl jednotlivých škůdců na vzniku škody, 

není to důvod pro vyloučení společné odpovědnosti.
54

 Rakouský právní řád pak v těchto 

případech výslovně ukládá každému škůdci zaplatit náhradu celé škody, jako kdyby ji 

způsobil sám, švýcarský naopak nedovoluje, aby škůdce hradil více, než odpovídá jeho 

podílu na škodě.
55

           

 Ve druhé kategorii, v níž není jasné, které příčiny příslušný následek skutečně 

způsobily, se může uplatňovat řešení prostřednictvím proporcionální odpovědnosti; dle 

jejíchž pravidel je každé z posuzovaných jednání (či jiných faktorů) považováno za 

příčinu škodlivého následku v takové míře, která odpovídá pravděpodobnosti, s níž 

mohlo následek způsobit. Poškozenému je pak možné ve vztahu ke konkrétnímu škůdci 

přisoudit alespoň poměrnou část odškodnění, na nějž by měl s ohledem na jeho škodu 

celkově nárok. Většina právních řádů však tento přístup neuznává, zejména proto, že 

nechce činit za následek odpovědnou osobu, mezi jejímž jednáním a následkem nebyla 
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příčinná souvislost prokázána. S proporcionální odpovědností pracuje i doktrína ztráty 

naděje, upravená dále v rámci kapitoly sedmé, zabývající se ulehčením důkazního 

břemene. 

5.3.3 Dodatečná kauzalita 

Mohou nastat také situace, kdy více příčin nepůsobí následek současně, ale 

postupně v určitém období. Tyto případy je třeba posuzovat obdobně jako případy 

kauzality kumulativní. Pokud například jeden škůdce způsobí poškozenému úraz, který 

mu způsobí pracovní neschopnost, může mu být uložena povinnost hradit poškozenému 

určitou náhradu ušlého pracovního výdělku. Pokud o rok později druhý škůdce způsobí 

poškozenému úraz, který by u něj, kdyby byl v dané době práce schopný, rovněž 

vyvolal pracovní neschopnost, budou od okamžiku druhého úrazu oba škůdci odpovědni 

solidárně.          

 Nutno dodat, že PETL berou v úvahu jen taková následná jednání, která vedla 

k dodatečné nebo těžší škodě, zatímco ta, která by způsobila „pouze“ škodu stejnou, 

jsou z jejich pohledu bez významu. To však neplatí v případech, kdy první jednání 

způsobilo pokračování příslušné škody a pozdější jednání by jej následně způsobilo 

rovněž. V takových případech jsou od okamžiku působení pozdějšího z jednání 

považována za příčinu škody stejnou měrou, platí tedy to, co již bylo uvedeno výše.
56

 

5.4 Spoluzavinění poškozeného 

Ke škodě jemu způsobené může, často i značnou měrou, přispět sám poškozený, 

a to různými způsoby. Jednotlivé právní řády se s takovým vlivem poškozeného opět 

vypořádávají různě. Na evropské úrovni PETL stručně vážou povinnost poškozeného 

nést odpovědnost za svou újmu v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti, s níž byla 

způsobena jednáním či jinou událostí či okolností spadající do jeho sféry.
57

 Pokud jde 

o český právní řád, lze obecně konstatovat, že podílel-li se poškozený na vzniku 

příslušné škody, popř. zvětšil-li se v důsledku jeho jednání její rozsah, není škůdce 

odpovědný za tu část celkového rozsahu škody, kterou poškozený zapříčinil. Právní řád 
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totiž ukládá každému povinnost odvracet škodu, která mu hrozí.
58

 NOZ pak výslovně 

zakotvuje pravidlo, dle kterého se povinnost škůdce k náhradě škody poměrně sníží, 

pokud škoda vznikla nebo se zvětšila také v důsledku okolností přičitatelných 

poškozenému.
59

 U této části škody totiž není možné, z důvodu intervence poškozeného 

či porušení jeho zákonem uložené povinnosti odvracet škodu, vyvodit ve vztahu ke 

škůdci příčinnou souvislost.          

 V těchto případech je dále možné rozlišovat, zda poškozený svým chováním ke 

škodě přispěl před nebo po jejím vzniku, tedy zda svým chováním přispěl ke vzniku 

škody jako takové, nebo zda naopak nezabránil zmírnění škody již nastalé. Příkladem 

první situace je chodec, který se nerozhlédne na přechodu a vstoupí do vozovky, kde jej 

svým vozem zraní řidič porušující pravidla dopravního provozu, příkladem druhé 

situace pak osoba, u níž v důsledku chybně provedeného zákroku dochází k nežádoucím 

reakcím organismu a která však, v rozporu s dřívějším lékařským poučením, nečiní nic 

k jejich zamezení, tedy léčbě těchto reakcí v úmyslu požadovat následně po lékaři 

odškodnění za poškození zdraví. Zvláštním případem druhé kategorie je rovněž pacient, 

jemuž škůdce způsobil škodu na zdraví a který zároveň odmítá podstoupení potřebné 

léčby či zákroku, které by jeho poškození napravily.     

 Jednotlivé právní řády se proto ve výše uvedených případech zabývají otázkou, 

jak rozsáhlá je povinnost škůdce k náhradě škody poškozeného, konkrétně zda je 

povinen nahradit i škodu, které poškozený nezabránil, ačkoliv tak učinit mohl.
60

 

V některých státech, jako např. i České republice,
61

 je v právním řádu zakotvena jakási 

obecná prevenční povinnost, tedy povinnost zabránit škodám nebo zmírnit jejich 

následky tam, kde je to možné, přičemž tato povinnost stíhá každého. Důsledky 

porušení takové povinnosti pak nese sám poškozený, nárok na náhradu škody v rozsahu 

odpovídajícím tomuto porušení mu nemůže být vůči škůdci přiznán. Je tedy třeba 

rozlišovat škodu vzniklou protiprávním chováním škůdce a škodu následnou, jejíž 

náhradu by nebylo spravedlivé škůdci ukládat. Zároveň je samozřejmě potřeba 

zkoumat, zda lze poškozenému ono odmítnutí povinnosti ke zmírnění škody přičítat. 
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Základním principem této problematiky je povinnost poškozeného chovat se rozumně, 

s ohledem na minimalizaci škody.      

 Obecně uznávaným pravidlem tedy je, že se v oblasti náhrady škody neuplatňuje 

princip plné kompenzace všech ztrát či škod vyplývajících ze škůdcova zásahu a je 

třeba zohledňovat určité hranice, vyvažující zájmy poškozeného a škůdce. Neznamená 

to, že by poškozený např. neměl právo odmítnout léčbu svého zdravotního poškození, 

toto odmítnutí však už nesmí být přičítáno k tíži škůdce.
62

   

 Některé právní řády ukládají v souvislosti se vznikem škody další povinnosti 

i samotnému poškozenému. Např. v Británii je součástí povinnosti poškozeného 

k minimalizaci vlastní škody jeho vlastní iniciativa k získání náhradního plnění od třetí 

osoby, pokud to po něm lze spravedlivě požadovat. Poškozený je oprávněn získat 

náhradní plnění dle vlastního výběru, předchozí soudní autorizace či výslovné zakotvení 

takové možnosti ve smlouvě není podmínkou. Při výběru náhradního plnění však musí 

poškozený dbát jeho odůvodněnosti; nebude-li totiž jím vybrané plnění odpovídat 

původně očekávanému plnění škůdce, nemusí mu být náhrada vynaložených nákladů 

přiznána v plné míře.
63

        

 Opačný přístup je teorií zastáván ve Francii, jejíž právní řád žádnou obecnou 

prevenční povinnost neupravuje. V odškodnění poškozeného tak musí být zohledněny 

veškeré jeho ztráty jakkoli související se škůdcovým zásahem vůči němu, a to bez 

ohledu na jejich bližší původ. Poškozený zde tak není vyzýván k limitaci vlastní škody 

v zájmu odpovědné osoby, z čehož vyplývají i mírnější požadavky na příčinnou 

souvislost. Zatímco ve výše uvedeném přístupu uplatňovaném např. ve Velké Británii 

bude třeba prokazovat příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vznikem 

jednotlivých škod, přičemž škůdce bude vázán jen k náhradě těch škod, které svým 

jednáním skutečně, bez intervence poškozeného, způsobil, ve Francii bude dostatečné 

poukázat na jakoukoli souvislost mezi vzniklou škodou a předcházejícím protiprávním 
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jednáním škůdce.
64

         

 Zároveň je však nutné dodat, že francouzská praxe se snaží chybějící povinnost 

ke snížení vlastní škody určitým způsobem nahrazovat. Poškozenému jakožto věřiteli je 

zde umožněno získání náhradního plnění od třetí osoby namísto marného vymáhání 

původního plnění po škůdci. V některých případech je nutné předchozí schválení 

náhradního plnění soudem, současně však může být škůdci uloženo, aby poškozenému 

předem uhradil náklady příslušného náhradního plnění nebo zálohu na ně. Účelem 

soudního schvalování náhradních plnění je kompromis mezi zájmem dlužníka, resp. 

škůdce plnit své závazky samostatně a zájmem věřitele na získání efektivního plnění.
65

  

5.5 Kauzální nejistota 

Při určování příčinné souvislosti lze narazit na určité případy nejistoty, které se 

dají zásadně rozdělit do dvou kategorií.
66

 První z nich tvoří případy, kdy u poškozeného 

vznikla nějaká škoda a není jisté, zda byla způsobena činností škůdce či v důsledku jiné 

události (např. zaměstnanec společnosti zabývající se zpracováním azbestu, který je 

zároveň silným kuřákem, má rakovinu plic, která může být zajisté způsobena oběma 

z uvedených faktorů). Druhou kategorii představují případy, kdy je poškozenému 

způsobena škoda určitým protiprávním činem, na němž se však podílelo více osob 

a není jasné, která z nich škodu skutečně způsobila.
67

    

 Obecné tendence směřují k ulehčení situace poškozeného, tedy k přikládání 

negativních důsledků k tíži škůdci (v situaci, kdy by škodu mohl způsobit i poškozený 

svým chováním), k vyvozování společné odpovědnosti více škůdců (i když škodu 

pravděpodobně způsobil jen některý z nich), tedy i k umožnění poškozenému požadovat 

náhradu škody po kterémkoli ze škůdců. Nadměrné sympatie s poškozenými zakotvené 

v právních řádech však mohou mít špatné ekonomické dopady i dramatické důsledky v 
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oblasti pojištění. Pokud by totiž k vyvození odpovědnosti stačila jen potenciální 

příčinná souvislost, potenciální škůdci by přestali provozovat takové činnosti, které 

potenciálně dané škody způsobují, aby se vyhnuli nadměrnému placení náhrad škod, 

které způsobili jen možná. Takovými činnostmi však mohou být i výroba léčiv či provoz 

továrny, tedy činnosti, které jsou pro společnost důležité a trvá tak zájem na jejich 

zachování. Je proto nutné najít kompromis vyvažující zájmy poškozeného i škůdce, 

kompromis mezi řešením, kdy poškozený musí příčinnou souvislost prokázat 

stoprocentně a řešením, kdy naopak nízká pravděpodobnost stačí poškozenému 

k získání plné náhrady.
68

          

 Při posuzování konkrétních případů je třeba brát v úvahu, že určité riziko 

existuje již před zásahem škůdce. Ten by proto měl být vždy odpovědný jen za škodu 

jím skutečně způsobenou, tedy za míru, o níž zvýšil již existující, přirozené riziko; tato 

míra pak určuje pravděpodobnost, s jakou škůdce způsobil škodu poškozenému.
69

  

 V souvislosti s určováním pravděpodobnosti a poskytováním náhrady škody 

poškozenému byly teorií vytvořeny dvě koncepce. První z nich je koncepce „prahu 

odpovědnosti“ spočívající v tom, že nárok poškozeného je plně uznán a odškodnění je 

mu tedy poskytnuto v plné míře, pokud pravděpodobnost příčinné souvislosti mezi 

jednáním škůdce a způsobeným následkem překročí určitou hranici, např. 50 %. Pokud 

pak pravděpodobnost dané hranice nedosáhne, neobdrží poškozený kompenzaci žádnou. 

Takové řešení se jeví značně nespravedlivým, z pohledu škůdce proto, že 50 % 

pravděpodobnost je značně v nepoměru se 100 % kompenzací, z pohledu poškozeného 

proto, že i 40 %, nebo dokonce 49 % pravděpodobnost není zanedbatelná. Pro ilustraci 

si lze opět představit továrnu, která při svém provozu vypouští do ovzduší škodlivé 

látky, které mohou způsobit lidem bydlícím v okolí závažné onemocnění. Pokud by 

pravděpodobnost tohoto onemocnění u lidí činila 50 %, provozovatel továrny by byl 

povinen odškodnit všechny lidi v okolí, kteří by touto nemocí onemocněli, přestože 

provoz továrny ji způsobil pravděpodobně jen u poloviny z nich. Pokud by naopak 

taková pravděpodobnost způsobení onemocnění činila pouze 40 %, z nemocných by 

nebyl odškodněn nikdo, přestože u 40 % z nich by byla nemoc daným provozem 
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vyvolána.
70

         

 Druhým řešením je koncepce proporční, úměrné odpovědnosti, na jejímž 

základě je škůdce povinen uhradit poškozenému náhradu škody ve výši odpovídající 

pravděpodobnosti způsobení škody jeho činností. Toto řešení se zdá být spravedlivějším 

v tom smyslu, že škůdce hradí poškozenému to, co mu sám způsobil. Z pohledu 

poškozeného toto řešení znamená nutnost požadování náhrady po všech, kdo ke vzniku 

jeho škody přispěli s tím, že důsledky insolventnosti některého z nich budou zatěžovat 

právě poškozeného. Záporem tohoto řešení je jednak skutečnost, že na jeho základě 

i sebemenší pravděpodobnost způsobuje vznik nároku na náhradu škody, což může 

přinést značné administrativní náklady a průtahy, jednak nejistota ohledně konkrétního 

a přesného určení pravděpodobnosti. Druhé negativum se však týká i prvního 

z navržených řešení.
71

  

5.6 Limitace odpovědnosti 

Někteří teoretici rozlišují přirozenou a právní kauzalitu, přičemž ta přirozená 

udává limity v tom smyslu, že škodě způsobené mimo ni nemohlo být zabráněno a 

škůdci ji nelze přičítat. Dle těchto názorů by neměl být škůdce odpovědný za všechny 

následky, které by bez jeho jednání nenastaly, odpovědnost má proto být nějakým 

způsobem omezena. K limitaci odpovědnosti za škodu používají jednotlivé jurisdikce 

značně odlišné nástroje.
72

         

 Například v německy mluvících zemích teoretici i soudy často, když chtějí 

vyloučit určité škody z odpovědnosti, odkazují na přerušení řetězu příčinné souvislosti, 

tedy na skutečnost, že do akce osoby A zasáhla akce osoby B. Kritici této praxe však 

poukazují na skutečnost, že pokud škůdce A umožnil osobě B nějakým způsobem do 

děje zasáhnout, je možné jej považovat za jednu z příčin takového zásahu a kauzální 

link mezi ním a vzniklým následkem tak bezpochyby existuje.
73
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 V anglickém právu je pro založení i omezení odpovědnosti rozhodující tzv. 

vzdálenost škody (remoteness), kdy škůdce má být činěn odpovědným jen do určité 

míry této vzdálenosti. Problém zde však spočívá v určení faktorů, které by měly být při 

posuzování vzdálenosti brány v úvahu (předvídatelnost, povaha škody, účel zákona, 

který protiprávní jednání zakazuje aj.).
74

 V kontinentálním právu je běžná „teorie 

působnosti pravidla“ (scope of the rule), kdy se při zjišťování příčiny bere v úvahu 

především ochranný účel určité normy, která byla škůdcovým chováním porušena, jedná 

se tedy o výsledek teleologické interpretace práva. Příkladem je situace, kdy je škůdce 

povinen odškodnit advokáta za to, že jej zranil, není však povinen odškodnit klienta 

tohoto advokáta za to, že mu po dobu svého zranění nemohl poskytovat služby, protože 

tak daleko norma zakazující zásah do těla a zdraví jiného nedosahuje.
75

  

 K limitaci odpovědnosti používají některé země (německy mluvící země, Řecko, 

Portugalsko, Rusko) teorii adekvátnosti, založenou na určitém stupni předvídatelnosti 

a pravděpodobnosti. Dle Karla Larenze musí být odpovědnost za nepředvídatelnou 

škodu vyloučena, protože taková škoda nemůže být ovládána jejím původcem a proto 

nemůže být přičtena jeho sebeurčení.
76

 Franz Bydlinski k tomu dodává, že pokud jde 

o objektivně nepředvídatelnou škodu, její přisuzování škůdci nebude mít žádný 

motivující vliv na jeho chování.
77

        

 Jiné názory se pohybují mezi výše uvedenými teoriemi, které svou flexibilitou 

tento pohyb umožňují a dovolují tak reagovat na konkrétní okolnosti. Tomu odpovídá 

tvrzení, že v případě, kdy škůdce způsobil škodu úmyslně, by se pravidla limitace 

odpovědnosti neměla aplikovat a škůdce by měl být odpovědný i za následky 

nepředvídatelné, a to právě kvůli jeho úmyslu škodu způsobit.
78

 

                                                           
74

 KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: 

Eva Rozkotová, 2007, s. 61. ISBN 80-85889-93-2. 
75

 KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: 

Eva Rozkotová, 2007, s. 62. ISBN 80-85889-93-2. 
76

 LARENZ, Karl. Lehrbuch des Schuldrechts I: Allgemeine Teil, § 27 III b, cit. dle KOZIOL, Helmut. 

Natural and Legal Causation. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. Praha: Eva Rozkotová, 2007, 

s. 63. ISBN 80-85889-93-2. 
77

 BYDLINSKI, Franz. Probleme der Schadensverursachung nach deutschem und österreichischem Recht 

(1964), s. 60, cit. dle KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In Causation in Law. Zpracoval 

Luboš Tichý. Praha: Eva Rozkotová, 2007, s. 63. ISBN 80-85889-93-2. 
78

 Blíže v KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In Causation in Law. Zpracoval Luboš Tichý. 

Praha: Eva Rozkotová, 2007, s. 53-67. ISBN 80-85889-93-2. 



33 
 

6. Příčinná souvislost u objektivní odpovědnosti 

I v případech objektivní odpovědnosti hraje příčinná souvislost nepostradatelnou 

roli, její existence je totiž nezbytná bez ohledu na druh odpovědnosti. Zde má dokonce 

úlohu ještě zásadnější díky tomu, že její prokázání je základním klíčem k vyvození 

odpovědnosti, když protiprávní jednání či zavinění nejsou rozhodující.   

6.1 Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje 

V oblasti škody na zdraví, konkrétně takové škody způsobené při poskytování 

zdravotních služeb, se uplatňuje zejména kategorie odpovědnosti, kterou OZ označoval 

jako odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 

nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazku.
79

 NOZ obdobnou kategorii 

označuje jako odpovědnost za škodu způsobenou věcí,
80

 rozdíly oproti původní úpravě 

jsou uvedeny níže. V této oblasti naopak nenašla své uplatnění kategorie odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozní činností, přestože se i k takovým závěrům soudy dříve 

pokoušely uchylovat, následně však začal převládat názor, že lékařský zákrok je svou 

povahou natolik specifickou činností, že by jeho podřazení pod ustanovení dřívějšího 

§420a OZ bylo zcela nepatřičné. 
81

        

 Ke vzniku objektivní odpovědnosti za škodu je obecně zapotřebí existence 

události mající původ v povaze použitého přístroje či jiné věci, existence škody a vztahu 

příčiny a následku mezi nimi. Jak uvedl Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí, 

„skutková podstata objektivní odpovědnosti podle § 421a OZ předpokládá příčinnou 

souvislost mezi působením okolností, jež mají původ v povaze použité věci a škodlivým 

následkem (v dané věci poškození zdraví).“
82

     

 Přístrojem či jinou věcí OZ rozuměl jakýkoli předmět, jehož užití s plněním 

závazku nějakým způsobem souviselo, případně jeho součásti či příslušenství. 
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Odpovědným nebyl činěn vlastník tohoto předmětu, ale ten, jehož závazek vůči 

poškozenému byl, za použití příslušného předmětu, plněn. Odpovědnost se tak 

vztahovala na veškeré vlastnosti, které daný předmět měl, stejně jako na ty, které neměl, 

ale mít by je měl. Nemuselo se tak jednat o předmět poškozený či vadný, ale spíše 

o takový, který sám ze své podstaty, ze svého složení či konstrukce způsoboval určitý 

risk směřující ke vzniku škody.         

 Předpokladem této odpovědnosti dle OZ nebylo porušení určité povinnosti ani 

zavinění, nýbrž pouze skutečnost, že ty vlastnosti a účinky, které škodu způsobily, byly 

danému předmětu vlastní a nebylo rozhodující, zda se jednalo o účinky běžné či 

výjimečné. Irelevantní byla dokonce i ta skutečnost, že odpovědný subjekt o vedlejších 

účincích, které mohou vést ke vzniku příslušné škody, vůbec nevěděl. Rozhodující pak 

nebylo ani to, zda škoda vznikla v důsledku vady přístroje, jeho špatné obsluhy, či 

vnějších okolností na něj působících. Jakákoli okolnost vyplývající z povahy přístroje 

tak byla dostatečnou příčinou vzniku škody, bylo-li možné vyvodit mezi ní a škodou 

příčinný vztah.
83

          

 Za škodu způsobenou výše uvedenými okolnostmi byl škůdce, u škody 

způsobené při poskytování zdravotních služeb pak jejich poskytovatel, absolutně 

odpovědný, nemohl se tedy takové odpovědnosti zprostit. Nebylo důležité, že 

poskytovatel používal přístroj správně a s potřebnou odborností a péčí, že postupoval 

lege artis. Účelem takto přísné konstrukce objektivní odpovědnosti byla jednak ochrana 

pacientů, resp. jiných poškozených, jednak snaha o spravedlivé rozložení rizika 

vznikajícího při určitých činnostech. Jedinou možností omezení odpovědnost za škodu 

byla v tomto případě skutečnost, že ke vzniku škody přispěl svým jednáním 

i poškozený.
84

 

6.2 Rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti při poskytování 

zdravotních služeb 

V případě škody způsobené při poskytování zdravotních služeb je vždy potřeba 

rozlišovat, zda byla škoda způsobena skutečně povahou (dle NOZ již jen vadou) 
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zdravotnickým zařízením. Publikováno dne 29.11.2007. Dostupné z: 
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předmětu, anebo pochybením lékaře předmět používajícího. Pochybení lékaře, tedy 

jednání non lege artis, bude totiž vždy posuzováno dle pravidel odpovědnosti 

subjektivní a nelze tak automaticky zařazovat všechny případy škod způsobených při 

poskytování zdravotních služeb do kategorie odpovědnosti objektivní.   

 Pokud například poškozený pacient onemocněl v důsledku použití nesterilní 

jehly při léčebném zákroku, jednalo se dle OZ o okolnost vyplývající z povahy dané 

jehly, a tedy o objektivní odpovědnost zdravotnického zařízení za škodu způsobenou na 

pacientově zdraví. Pokud však k nákaze pacienta došlo z toho důvodu, že se při 

lékařském zákroku dostal do kontaktu s pracovníkem zdravotnického zařízení, který byl 

nosičem viru, nebyla škoda způsobena okolnostmi majícími původ v povaze přístroje 

a o objektivní odpovědnost se proto nejedná.
85

     

 Utrpěl-li pacient poškození zdraví kvůli technicky nesprávně provedenému 

lékařskému zákroku, je i přesto, že látka aplikovaná v rámci tohoto zákroku vyvolala 

u poškozeného alergickou reakci a následné poškození zdraví, u zdravotnického 

zařízení dána obecná odpovědnost subjektivní.
86

      

 Nutno dodat, že rozlišit, zda byla škoda způsobena v důsledku povahy použité 

věci, nebo následkem nevhodného postupu lékaře, nemusí být vůbec jednoduché. Soudy 

navíc v některých případech mívají tendenci přiklánět se k odpovědnosti objektivní a 

přisuzovat vznik škody povaze přístroje.
87

 O tom svědčí i případ, v němž Nejvyšší soud 

rozhodoval o poškození zdraví pacienta způsobeném zavedením drátěné kličky do 

páteře, která však byla zavedena nevhodně, v důsledku čehož tlačila na míchu. Nejvyšší 

soud k tomu ve prospěch odpovědnosti za škodu způsobenou povahou použitého 

nástroje uvedl, že má-li být dosaženo konečného stavu, který je zdravotním výkonem 

sledován, tedy v dané věci, že drátěné kličky fixují obratle, pak okolnostmi, které mají 

původ v povaze přístroje nebo jiné věci se rozumí také ty souvislosti, které jsou 
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vyvolány obecně užívanou technologií operativního výkonu při jejich zavádění.
88

 Stejně 

tak v případě, kdy lékař při operaci pracoval s nástrojem obsahujícím nůž, který se 

nedostatečně skryl, a v důsledku pokračujícího zákroku lékaře v dutině břišní došlo 

k jejímu pořezání, Nejvyšší soud usoudil, že poranění bylo způsobeno povahou přístroje 

s tím, že nelze od sebe oddělovat působení typických vlastností operačního přístroje 

a metodu, tedy způsob jeho použití při operačním výkonu.
89

    

 K výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu je však třeba uvést, že je 

v podstatě nemožné provést lékařský zákrok bez použití přístrojů a nástrojů. V případě 

pokračujícího extenzivního pojetí škody způsobené povahou použitého nástroje by 

poskytovatelé zdravotních služeb čím dál tím častěji čelili objektivní odpovědnosti, což 

by mohlo vést k neúnosným závěrům. To byl nakonec už v dřívější době důvod odklonu 

od názorů, že lékařské zákroky lze podřazovat pod provozní činnost. Nový občanský 

zákoník proto na takto zavedenou praxi nenavázal. 

6.3 Objektivní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb dle 

NOZ 

V oblasti odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při poskytování 

zdravotních služeb je z hlediska vlivů NOZ nutné rozlišovat dva druhy objektivní 

odpovědnosti.         

 V prvním případě jde o obecnou objektivní odpovědnost za škodu způsobenou 

porušením smluvní povinnosti. NOZ v tomto případě neváže vznik odpovědnosti na 

zavinění, veden myšlenkou, že převezme-li na sebe někdo konkrétní povinnosti 

smlouvou, má zajistit jejich splnění. Do této kategorie pak NOZ řadí i oblast 

poskytování zdravotních služeb, když v rámci speciálních smluvních typů zavádí nový 

typ smlouvy o péči o zdraví, čímž překonal kritizované veřejnoprávní pojetí vztahu 

vznikajícího při poskytování zdravotních služeb a zařadil jej definitivně do práva 

soukromého. Pochybení při poskytování zdravotních služeb tak s účinností nové úpravy 
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již nedává vzniknout odpovědnosti deliktní, nýbrž smluvní.
90

 Zavinění tak do budoucna 

v oblasti zdravotnicko-právních sporů de facto nebude hrát roli. Této odpovědnosti se 

pak může škůdce zprostit, prokáže-li, že mu v plnění povinnosti bránila nepředvídatelná 

či nepřekonatelná, na jeho vůli nezávislá překážka, nejedná se tedy o odpovědnost 

absolutní.
91

 U tohoto typu odpovědnosti je však třeba podotknout, že poskytovatel 

zdravotních služeb je na základě předmětné smlouvy odpovědný za řádně poskytnutí 

zdravotních služeb, ne za dosažení konkrétního výsledku.    

 Ve druhém případě jde o odpovědnost za škodu způsobenou vadou věci, která je 

oproti původní úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou okolností mající původ 

v povaze přístroje koncipována o dost úžeji. Nová úprava tak reaguje na skutečnost, že 

původní koncepce odpovědnosti nadměrně zatěžovala ty, kdo sice způsobili určitou 

škodu, ale při jejich počínání neporušili žádnou povinnost a postupovali lege artis, čímž 

na ně vyvíjela zbytečný, demotivující nátlak. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou 

věci se totiž uplatní pouze v případech, kdy někdo při plnění svého závazku způsobí 

druhé straně škodu v důsledku použití věci vykazující vadu, nebude se tedy již 

vztahovat na situace, kdy škoda nastala v důsledku přirozených vlastností použité věci. 

Přestože pojem vady zatím není praxí jasně vymezen, je nesporné, že se jedná 

o kategorii podstatně méně obsáhlou, než na jakou se vztahovala původní úprava.
92

  

 Zvláštním typem odpovědnosti postihuje NOZ situace, kdy věc způsobí škodu 

sama od sebe. K náhradě této škody je pak povinen ten, kdo měl mít nad věcí dohled 

(popř. vlastník věci, nelze-li takovou osobu určit). Odpovědná osoba se však může 

takové povinnosti zprostit, pokud prokáže, že náležitý dohled nezanedbala.
93

 

7. Prokazování příčinné souvislosti 

Domáhá-li se poškozený náhrady škody jemu způsobené, musí z pozice žalobce 

nést břemeno tvrzení i důkazu, což se samozřejmě vztahuje i k příčinné souvislosti. Je 
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tedy na něm, aby prokázal, že škůdce, kterého žaluje, svým jednáním způsobil škodu, 

která vznikla v žalobcově sféře.  

7.1 Příčinná souvislost u škody na zdraví 

Při posuzování příčinné souvislosti u škody na zdraví je hlavním cílem zjištění, 

zda protiprávní jednání, popř. škodní událost u objektivní odpovědnosti, byly 

vyvolávajícím činitelem poškození zdraví.
94

 „Příčinnou souvislost mezi současným 

nepříznivým stavem poškozeného a škodní událostí pak není možno vylučovat jenom 

z toho důvodu, že snad úraz jen exponoval dosud latentně nebo celkem neinvazívně se 

projevující důsledky chorobných změn ve zdravotním stavu poškozeného. Obdobně 

jestliže následky lékařského zákroku dovršily již stávající nepříznivý zdravotní stav tak, 

že vedly k invaliditě, je dána příčinná souvislost mezi uvedeným lékařským zákrokem 

a celou ztrátou na výdělku, k němuž invalidita vedla.“
95

 U škody na zdraví se tak ještě 

více než v ostatních oblastech škody uplatňuje pravidlo, že působení na „vadný základ“ 

samo o sobě příčinnou souvislost nevylučuje.    

 Zásadním problémem příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví 

způsobené lékařským pochybením je obtížnost prokázání vztahu mezi špatnou 

diagnózou či terapií na straně jedné a nastalou škodou na zdraví na straně druhé. Pacient 

totiž zpravidla přichází k lékaři již s nějakým nedostatkem směřujícím ke zhoršování 

zdravotního stavu, jinak by příslušný zákrok či léčbu nepodstoupil. „Podstatou lékařství 

je vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků, do procesů, které probíhají v 

lidském těle, a vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení 

atd.“
96

 Zhoršení stavu po zákroku tak může být způsobeno nejen lékařovým zákrokem, 

ale i pacientovou původní indispozicí, přičemž je potřeba zjistit, která z těchto 
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skutečností je rozhodující. Pokud jí má být lékařův zásah, musí být, jak uvádí Nejvyšší 

soud, příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem 

škody bezpečně prokázána, nestačí tu pouhá pravděpodobnost; zároveň ji však není 

možné vylučovat jen z toho důvodu, že protiprávní jednání škůdce dovršilo již stávající 

nepříznivý zdravotní (duševní) stav poškozeného.
97

      

 Pokud poskytovatel zdravotních služeb jedná vůči pacientovi non lege artis, tedy 

provede nesprávný zákrok nebo naopak určitý zákrok neprovede, ačkoli by jej v dané 

situaci provést měl, není příčinná souvislost mezi takovým postupem a poškozením 

zdraví pacienta přerušena jen proto, že pacient byl nějakým způsobem indisponován již 

v době před provedením předmětného zákroku. Avšak i v takových případech je 

samozřejmě nutné příčinou souvislosti prokázat. Zemře-li kupříkladu pacient proto, že 

ošetřující lékař při jeho prohlídce nerozpoznal jeho vnitřní zranění, bude žalobce muset 

prokázat, že by vhodný a včasný zákrok lékaře smrti pacienta zabránil.  

7.2 Prokazování příčinné souvislosti 

Zjištění (ne)existence příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním lékaře a 

újmou pacienta je jedním ze zásadních úkolů soudu při řešení sporu o odpovědnost za 

škodu soudní cestou, zároveň se však jedná o jednu z nejkomplikovanějších otázek. Ten 

účastník řízení, který chce získat nějaký prospěch z existence určité skutečnosti, je 

povinen tuto skutečnost dostatečně prokázat. Poškozený, který se chce domoci náhrady 

jemu způsobené škody, proto ponese důkazní břemeno ohledně protiprávního jednání 

škůdce, vzniklé škody i příčinné souvislosti mezi nimi. „Na rozdíl od zavinění, příčinná 

souvislost musí být v řízení prokázána, nestačí jen pravděpodobnost příčinné souvislosti 

či okolnosti nasvědčující její existenci, nestačí obecná úvaha o možných následcích 

určitého jednání či pouhé připuštění možnosti vzniku škody.“
98

 Příčinnou souvislost je 

ve sporu vždy nutné řešit s ohledem na jeho konkrétní okolnosti, nikoliv v jakési obecné 

rovině. Základem, jak vyplývá ze shora uvedených přístupů k posuzování příčinné 

souvislosti, je zjištění, zda by bez určitého jednání či události daná škoda nastala. 

 Jelikož, jak bylo popsáno výše, má otázka příčinné souvislosti kromě 
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skutkových i určité právní rysy, provádí soud její právní a skutkové posouzení. Nejdříve 

vymezí, mezi jakými skutečnostmi má být vztah příčiny a následku zkoumán a usuzuje 

na vztah mezi nimi, tedy provede vymezení právní. Následně posuzuje příčinný vztah 

mezi takto vybranými skutečnostmi, tedy zjišťuje, zda mohla škoda v důsledku určitého 

jednání či události skutečně nastat. Přestože otázka příčinné souvislosti je i otázkou 

skutkovou, nemůže soud uložit znalci, aby tuto otázku vyřešil sám. Smyslem důkazu 

znaleckým posudkem je posouzení skutečností vedoucích k určitému poškození zdraví, 

nikoliv však právní posouzení věci, které činí soud po zhodnocení všech důkazů 

provedených v řízení podle zásady volného hodnocení důkazů.
99

 Znalec tedy může 

poskytnout podklady a odborné vyjádření k předmětným skutečnostem, na jejichž 

základě bude soud příčinnou souvislost posuzovat, konečné rozhodnutí otázky příčinné 

souvislosti mu však nepřísluší.        

 Jak vyplývá z výše uvedeného, je u škody na zdraví nutné zjistit, zda bylo 

protiprávní jednání rozhodujícím činitelem pro poškození zdraví poškozeného. Takové 

zjištění však bude zpravidla značně komplikované, jelikož, jak uvedl Ústavní soud, 

i v případě aktivního jednání lékaře, který zvolil určitý léčebný postup, je velmi obtížné, 

dokonce až nemožné stanovit, zda tento postup byl bez pochyby jedinou možnou 

příčinou škodlivého stavu, který nastal. O to složitější je to pak v případě opomenutí, 

kdy lékař nezvolí postup, který na základě znalostí lékařské vědy v dané době 

dostupných zvolit mohl a měl.
100

 V takových případech je pak třeba domýšlet, jaký vliv 

by na zdravotní stav pacienta mělo, kdyby lékař jednal lege artis, což však, s ohledem 

na specifičnost, složitost a komplexnost lidského těla a procesů v něm probíhajících, 

nelze snad nikdy určit s naprostou jistotou.      

 Případy škody na zdraví jsou rovněž specifické v tom, že vznik škody nemusí 

bezprostředně navazovat na protiprávní jednání či škodní událost, naopak se může 

projevit až se značnou časovou prodlevou, což logicky zjišťování příčinné souvislosti 

mezi oběma jevy neulehčuje. 
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7.3 Požadovaná míra důkazu 

Jednotlivé právní řády vyžadují odlišnou míru pravděpodobnosti, s níž musí být 

existence příčinné souvislosti prokázána. Český právní řád je v tomto ohledu poměrně 

přísný, když vyžaduje, jak ze soudních rozhodnutí vyplývá, aby příčinná souvislost 

mezi protiprávním jednáním a vznikem škody byla prokázána bezpečně, přičemž pouhá 

pravděpodobnost není dostatečná. V konkrétním případě je úlohou soudu, aby posoudil, 

zda tvrzeními a důkazy ze strany poškozeného byla příčinná souvislost prokázána, čili 

zda byly natolik přesvědčivé, aby z nich bylo možné příčinný vztah vyvodit. Spory 

týkající se škody způsobené při poskytování zdravotních služeb však mohou být značně 

specifické, jejich předmětem může být neobvyklý zákrok, pacient může trpět 

neobvyklou predispozicí atd. Soud v takových případech musí zvážit, jaké jsou obecně 

důkazní možnosti a zda jsou zde nějak limitovány. „Ve složitých okolnostech tak může 

být namístě požadovanou míru přesvědčivosti důkazu posuzovat podle toho, jaký důkaz 

lze v dané situaci předložit.“
101

 Soudní praxe ale toto hledisko nebere příliš v úvahu 

a dále trvá na požadavku bezpečného prokázání příčinného vztahu.   

 Ani v Německu není zákonem stanovena přesná pravděpodobnostní hranice, 

jejímž překročením by se příčinná souvislost považovala za prokázanou, rozhodujícím 

je zde vlastní přesvědčení příslušného soudce o pravdivosti či nepravdivosti 

předložených skutkových tvrzení.
102

 Z toho se však dá usoudit, že požadovaná míra 

pravděpodobnosti je poměrně vysoká, což potvrzuje i Spolkový soudní dvůr, když 

uvádí, že k přesvědčení o (ne) pravdivosti tvrzené skutkové okolnosti hovoří tak vysoká 

pravděpodobnost, že rozumné pochybnosti mlčí, aniž by je však bylo nutno zcela 

vyloučit.
103

 Pro úplnost je třeba uvést, že německé právo rozlišuje mezi příčinnou 

souvislostí, jež zakládá pacientův nárok a takovou, která jej pouze doplňuje, přičemž 

u těchto příčinných vztahů nepožaduje stejnou míru pravděpodobnosti. Zatímco 

u prvního, základního vztahu mezi protiprávním počínáním lékaře a bezprostřední 

újmou na zdraví pacienta je vyžadována tak vysoká pravděpodobnost, že ji lze 
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považovat téměř za jistotu, u doplňujícího vztahu mezi zmíněným jednáním a různými 

dalšími, vzdálenějšími následky postačuje pravděpodobnost převažující.
104

  

 Přestože obecným trendem v rámci evropských právních řádů je požadavek 

prokázání příčinné souvislosti žalobcem na vysoké úrovni pravděpodobnosti, některé 

z nich se v této oblasti spokojí s převažující pravděpodobností, tedy pokud soud 

považuje v daném případě existenci příčinného vztahu za pravděpodobnější než jeho 

neexistenci. Tento přístup volí právo rakouské, švýcarské, anglické či skotské.
105

  

7.4 Ulehčení důkazní situace poškozeného pacienta 

Jelikož spory o náhradu škody na zdraví způsobené při poskytování zdravotních 

služeb bývají složité, citlivé a prokázání příčinné souvislosti bývá nejčastější příčinou 

neúspěchu ve sporu, vyvinuly některé právní řády ze soucitu s poškozenými pacienty 

určité instituty, jejichž pomocí usnadňují jejich nelehké postavení. Použití těchto 

nástrojů nepředstavuje snížení požadované důkazní míry, ale usnadnění jejího dosažení. 

Jedná se o nástroje představující různé domněnky či směřující ke zmírnění či přesunutí 

důkazního břemene pacienta. Mezi přístupy sloužící k ulehčení pacientovy situace je 

pak možné zařadit i doktrínu ztráty naděje.     

 Pomineme-li ustanovení § 366 odst. 4 zákoníku práce, dle kterého musí 

zaměstnavatel, i když dodržel veškeré své povinnosti, nahradit zaměstnanci škodu 

vzniklou pracovním úrazem či nemocí z povolání, které není pro téma této práce 

relevantní, nezakotvuje náš právní řád výslovně žádné možnosti ulehčení důkazního 

břemene, presumpce usnadňující dokazování či jiné instituty vedoucí k usnadnění 

situace poškozeného. Soudy se však v určitých případech uchylují k tomu, že fakticky 

zákonem požadovanou míru důkazu sníží, a to zpravidla za použití principu volného 

hodnocení důkazů, jelikož, jak bylo výše uvedeno, je na úvaze soudu, zda 

prostřednictvím jemu přeložených důkazů byla existence příčinné souvislosti 

prokázána. V některých situacích jsou tedy soudy ochotné existenci příčinné souvislosti 

konstatovat, i když nebyla prokázána v souladu se striktními zákonnými požadavky, aby 

zmírnily přísné důkazní břemeno, které poškozeného zatěžuje nadměrně, až 
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nespravedlivě. Taková praxe se však dostává do rozporu s požadavkem právní jistoty, 

protože kde jeden soud shledal, že si poškozený odškodnění zaslouží, nemusí tak 

shledat soud jiný, bude-li posuzovat případ obdobný. Pokud by však byly určité 

možnosti ulehčení důkazního břemene či nějaké jiné formy ulehčení důkazní situace 

poškozeného zakotveny na zákonné úrovni, zabránilo by se tím vzniku rozdílů mezi 

případy stejného druhu rozhodovanými různými soudy. „Vhodnějším řešením by zde 

například mohlo být v odůvodněných případech příčinnou souvislost presumovat, avšak 

jen podle předem vyslovených a rozpoznatelných pravidel.“
106

    

 Na rozdíl od českého zná německý právní řád hned několik možností, jak 

pacientovi jeho situaci ulehčit. Jedná se o možnosti vyvinuté soudní praxí, které se však 

v únoru loňského roku dočkaly i výslovného zákonného zakotvení v ustanovení § 630 h 

německého občanského zákoníku.
107

 Prvním případem je tzv. prima facie důkaz, tedy 

jakýsi důkaz na první pohled, používaný v případech typických lékařských pochybení, 

kdy pacientovi byla způsobena škoda, která je daným zákrokem způsobována často a je 

tak jeho běžným následkem.
108

 Dokáže-li v takovém případě pacient, že se na něm lékař 

dopustil pochybení, v jehož důsledku mu byla způsobena škoda na zdraví, která je, dle 

zkušenostních pravidel, běžným následkem takových pochybení, nepožaduje po něm 

soud další dokazování. Příslušný poskytovatel zdravotních služeb však může v reakci na 

tvrzení poškozeného tvrdit, že daný škodlivý následek na zdraví mohl být způsoben 

i jinou příčinou, s poskytováním zdravotních služeb nesouvisející. Je pak ale na 

poskytovateli, aby takové tvrzení prokázal; pokud se mu to povede, ponese pacient 

důkazní břemeno ve vztahu ke svému původnímu tvrzení v plném rozsahu. Z pohledu 

pacienta je toto řešení problematické v tom, že medicína je velmi rozmanitá a procesy 

odehrávající se v lidském organismu značně provázané a složité, s typickými případy se 

zde proto setkáme jen zřídka.        

 V případě hrubých lékařských pochybení, tedy takových, které jsou v zásadním 

rozporu s pravidly lékařské vědy, pak dokonce soudy přistupují k přesunu důkazního 
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břemene z poškozeného pacienta na poskytovatele zdravotních služeb.
109

 Toto řešení je 

přípustné zejména v případech zásadních opomenutí důležitých léčebných úkonů ze 

strany lékaře, nebo v situacích, kdy lékař nevedl zdravotnickou dokumentaci a důkazní 

pozice pacienta by tak byla jeho vinou neúnosně ztížena. Podmínkou je nejen to, aby se 

jednalo o kruciální a neodůvodnitelné pochybení, ale i to, aby takové pochybení bylo 

obecně způsobilé příslušnou újmu způsobit. Při splnění těchto podmínek se presumuje, 

že dané pochybení bylo příčinou příslušné újmy. Je pak na lékaři, aby tuto domněnku 

vyvrátil, tedy aby prokázal, že se tvrzeného pochybení nedopustil, resp. že příčinná 

souvislost mezi jeho léčebným postupem a pacientovou újmou není dána. Vedlejším, 

problematickým důsledkem tohoto přístupu však je, že jím soudy de facto zavádějí 

presumpci viny.         

 Německý právní řád dále pracuje i s tzv. sekundárním důkazním břemenem, 

přičemž vychází z toho, že nezaviněný informační deficit na straně pacienta, který nemá 

žádnou reálnou možnost příčinný vztah dokonale objasnit, si v zájmu rovnosti stran 

zasluhuje být vyrovnán či zmírněn.
110

 Poškozený pacient má dle tohoto přístupu nárok 

na to, aby mu druhá strana poskytla informace, které má k dispozici, nebo mu případ 

v souladu se svými odbornými znalostmi řádně vysvětlila a onen informační deficit tak 

vyrovnala. Druhá strana je k poskytnutí informací povinna, splnění této povinnosti je 

možné vynutit prostřednictvím žaloby na plnění nebo v rámci probíhajícího řízení právě 

prostřednictvím tzv. sekundárního důkazního břemene, jehož pomocí se důkazní 

břemeno původně zatěžující žalobce přenese na žalovaného. V takovém případě je na 

žalovaném, aby se bránil tvrzení žalobce a vyvrátil jej, jinak se žalobcovo tvrzení 

považuje za dané, aniž by muselo být z jeho strany prokázané.   

 Postavení pacienta je posíleno i v situacích, kdy provedení zdravotnických 

výkonů není zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci; v takových totiž platí zákonná 

domněnka, že daný výkon nebyl proveden. Podobně v případě, kdy ošetřující lékař či 

jiný pracovník nebyl dostatečně kvalifikovaný k provedení zákroku, se má ze zákona za 

to, že tento nedostatek je příčinou pacientovy újmy. Stejně jako při nedostatečném 

poučení pacienta, v jehož důsledku nemohl pacient poskytnout informovaný souhlas, je 

zde na poskytovateli zdravotních služeb, aby prokázal, že se pochybení nedopustil 
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a zákonné domněnky tak vyvrátil.       

 Dalším řešením aplikovaným německými soudy je extenzivní použití § 287 

německého občanského soudního řádu,
111

 který umožňuje soudci dát na vlastní volné 

uvážení při posuzování vzniku škody a dalších rozhodných skutečností, zejména při 

posuzování důkazů, které se k nim vztahují. Soud zde tak nemusí být naprosto 

přesvědčen o existenci tvrzených skutečností, postačí mu, že je považuje za 

pravděpodobné, aby je vzal za prokázané. Aplikací daného ustanovení soudy de facto 

dokážou modifikovat obecně požadovanou míru důkazu.      

 Anglický právní řád používá institut podobný německému prima facie důkazu, 

nazývaný res ipsa loquitur, tedy „věc vypovídající sama o sobě“. Používá se v situacích, 

kdy ten, kdo způsobil škodu, měl určitý proces tzv. ve svých rukou, tedy sám jej 

prováděl a měl o něm přehled, přičemž v rámci takového procesu došlo k nějaké škodě, 

k níž by docházet nemělo. Tato osoba má pak možnost vysvětlit jinou příčinu takového 

následku, než jeho vlastní počínání, aby prokázala, že ona sama postupovala řádně. 

Neprokáže-li existenci či relevantnost jí tvrzené příčiny, vyplývá z toho porušení jejích 

povinností při daném postupu, přičemž příčinná souvislost mezi tímto porušením 

a škodlivým následkem se považuje za danou. Anglické soudy však tento přístup 

aplikují jen v případech zcela jasných lékařských pochybení, kdy např. lékař při operaci 

zapomněl pracovní nástroj v těle pacienta a o jeho pochybení tak v podstatě nemůže být 

pochyb. Ve většině ostatních případů je však s ohledem na složitost procesů v lidském 

těle složité posoudit, nad čím vším lékař měl či mohl mít plnou kontrolu.
112

   

7.5  Loss of chance  

Doktrína loss of chance, neboli ztráta naděje, je dalším přístupem snažícím se 

ulehčit nesnadné postavení poškozeného pacienta ve sporu o náhradu škody na zdraví, 

který pracuje s prvky proporcionální odpovědnosti. Tato doktrína není v evropských 

zemích aplikována jednotně; zatímco ve Francii je ztráta šance považována za 
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odškodnitelný nárok, v Německu či ve Španělsku není naopak uznávána vůbec.
113

 

Český právní řád se tímto přístupem rovněž nezabývá, nezmiňuje se o něm ani nová 

úprava soukromého práva obsažená v NOZ a souvisejících předpisech. Dle tvůrců 

rekodifikace soukromého práva je však tento stav vytvořen záměrně, aby právní úprava 

nebránila soudům v možnosti jeho aplikace. Ostatně i Ústavní soud se o tomto učení již 

zmínil v odůvodnění jednoho ze svých usnesení,
114

 je tedy otázkou budoucnosti, jak se 

česká justice k doktríně ztráty naděje postaví.     

 Případy ztráty naděje se neomezují jen na případy poškození zdraví v rámci 

poskytování zdravotních služeb, ale lze je obecně dělit do čtyř kategorií: a) pochybení 

právníka v rámci řešení klientských záležitostí (typické je zmeškání lhůty v soudním 

sporu), b) pochybení lékaře při léčbě pacienta, c) pochybení v rámci soutěží (např. 

neodůvodněné vyloučení ze soutěže), d) ostatní pochybení (např. krádež výherního 

losu). Ve všech kategoriích se přitom jedná o situace, kdy jedna osoba připraví druhou 

osobu o nějakou možnost, ať už se týká výhry ve sporu, uzdravení se či účasti 

a případné výhry v soutěži.
115

        

 Klasická teorie podmínky vyžaduje vztah příčinné souvislosti mezi jednáním 

škůdce a škodou způsobenou poškozenému, přičemž dané jednání musí představovat 

conditio sine qua non. Případy ztráty naděje se odlišují tím, že v nich není přesně určena 

způsobená škoda. Může jít o situaci, kdy právník nepodá odvolání proti nepříznivému 

rozsudku v zákonné lhůtě a připraví tak klienta o možnost vyhrát spor, nebo o situaci, 

kdy lékař neprovede řádně testy a nezjistí tak včas u pacienta nemoc, jejíž pozdější 

diagnostika již závratně snižuje šance na vyléčení. Objektem právní ochrany zde tedy 

není zdraví či majetek poškozeného, ale ztráta šance se uzdravit či o majetek nepřijít. 

Zaměříme-li se na oblast poskytování zdravotních služeb, jedná se obecně o případy, 

kdy poškozený pacient přichází k soudu ne s konkrétním, „hmatatelným“ poškozením 

zdraví, ale s tím, že byl vinou lékaře připraven o šanci na realizaci určitého právem 

chráněného statku, kterou lze vyčíslit s jistou mírou pravděpodobnosti, z povahy věci 
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však obvykle nedosahující 100 %.
116

 V takových situacích by tedy poškozený z důvodu 

absence hmatatelné újmy obecné požadavky teorie podmínky nedokázal naplnit.   

 Kompenzace za ztrátu naděje není postavena na principu vše nebo nic, ale na 

principu úměrné náhrady škody odpovídající ztracené šanci.   

 Koncept ztráty naděje je v řadě evropských právních řádů neznámý a výše 

popsané případy by v nich, dle uplatňovaných tradičních přístupů, neobstály. V 

některých státech se tento přístup teprve rozvíjí, jiné jej přijaly s různými modifikacemi, 

nebo akceptovaly jen některé jeho kategorie. Nejrozvinutější je pak toto učení ve 

Francii, která jej jako první pojala za samostatnou kategorii náhrady škody.
117

   

 Objevuje se velké množství argumentů ve prospěch i neprospěch dané 

doktríny.
118

 Její odpůrci poukazují na otázku, zda se doktrína vůbec osvědčila v zemích, 

kde již byla přijata. Tyto pochyby jsou podpořeny rozhodnutím belgického Kasačního 

soudního dvora, který doktrínu přijatou jeho domovskou zemí zpochybňuje se slovy, že 

kauzální nexus mezi nedbalostním chováním a škodou musí být k podpoře žaloby 

o náhradu škody bezpečně prokázán, jakákoli nejistota ve vztahu k němu pak povede 

k neúspěchu takové žaloby.
119

 Odpůrci dále argumentují tím, že hlavním účelem 

odpovědnosti je náhrada škody a nikoliv sankce za produkci rizika. Rovněž tvrdí, že je 

vlastní součástí rizika poškozeného, že nedokáže prokázat příčinnou souvislost na 

dostatečně vysokém stupni pravděpodobnosti. Někteří členové britské Sněmovny lordů 

se pak obávají toho, že v případě, kdy by byl koncept aplikován, by nastala snaha 

analyzovat většinu případů z pohledu ztráty naděje; jakýkoli nárok na náhradu ztráty 

nějakého výsledku by totiž mohl být přeformulován na nárok na náhradu ztráty naděje 

na tento výsledek.
120

 Kritici dále mají za to, že by koncept ztráty naděje přinesl značné 
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dodatečné výdaje v těch právních řádech, kde je náhrada škody přiznávána po 

překročení určité hranice. Případy nedosahující této hranice by totiž následně byly 

částečně odškodňovány dle přístupu ztráty naděje, přijetí tohoto konceptu by tedy vedlo 

k zavedení odpovědnosti úměrné.       

 Odpůrci rovněž upozorňují na problematičnost určování šance, o níž byl 

poškozený připraven, a jejího rozsahu, když v případech poškození zdraví je zpětně 

ještě složitější určovat, zda žalovaný poškozenému škodu způsobil, nebo jestli tento už 

byl nemocný dříve, příčinu poruchy zkrátka nelze vždy přesně zjistit. Bylo by proto 

těžké, zdlouhavé a drahé určit s jistotou stupeň pravděpodobnosti za účelem 

spravedlivého rozdělení škod mezi stranami, princip odškodňování „vše nebo nic“ je 

proto dle jejich názoru jednodušší a efektivnější, jiné stupně pravděpodobnosti pak není 

potřeba řešit. Učení ztráty naděje je dále vytýkáno, že nedokáže posuzovat podobné 

případy stejně, jelikož možnosti lidského poznání nevystačují k tomu, aby vyjasnily 

skutečný průběh poškození.
121

 Závěrem odpůrci zdůrazňují, že šance na uzdravení není 

právním statkem, kterému by mělo právo poskytovat ochranu a že ta se naopak vztahuje 

k tělesné nedotknutelnosti.        

 Příznivci danou teorii obhajují zejména tím, že drobné rozdíly ve skutkovém 

stavu mohou, dle tradičních pravidel odpovědnosti za škodu týkajících se příčinné 

souvislosti, vést ke zcela rozdílným výsledkům. Podaří-li se totiž poškozenému 

prokázat příčinnou souvislost, obdrží zpravidla plnou kompenzaci jeho škody, 

v opačném případě však neobdrží ničeho. Jak plná, tak nulová kompenzace pak 

zpravidla neodpovídají rozsahu způsobené škody, ani jedna možnost proto 

nepředstavuje vhodné a spravedlivé řešení, jelikož obě nadměrně přitěžují jedné ze 

stran. Teorie ztráty naděje naopak vede k náhradě za ztrátu šance dle míry 

pravděpodobnosti jejího způsobení, což z ní dle jejích obhájců činí spravedlivější řešení.

  Zastánci rovněž tvrdí, že odpovědnost jen za část škody v odůvodněných 

případech představuje pojítko mezi všemi evropskými právními řády a tento koncept 

byl vytvořen právě proto, aby se soudcům zabránilo v užívání fikcí, tedy aby nebrali za 
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jisté, co jisté není. Vzhledem k tomu, že národní řády zpravidla znají možnost 

částečného odškodnění, není jim koncept ztráty naděje cizí.    

 Další stoupenci zastávají názor, že koncepce ztráty naděje je spravedlivější než 

přístup „vše nebo nic“, protože dokáže poskytnout částečné odškodnění tam, kde by na 

základě zmíněného přístupu poškození neobdrželi ničeho, přestože k určitému zásahu 

do jejich sféry došlo. Poukazují rovněž na princip prevence škody, který je v národních 

řádech často vyzdvihován a který daná koncepce podporuje. Zatímco na základě 

přístupu „vše nebo nic“ mohou škůdci často zůstat nepotrestáni, protože 

pravděpodobnost příčinné souvislosti, byť i kvůli jednomu procentu, nepřesáhla hranici 

50 % (což neznamená, že nezpůsobili zásadní škody), úměrná odpovědnost 

doprovázející koncepci ztráty naděje by byla dostatečným stimulem k dodržování 

právních norem. Příznivci závěrem dodávají, že považují za spravedlivé, aby byly 

řešeny i takové případy, kdy nedbalost jedné osoby zničí šanci na příznivý výsledek 

jiné.
122

 

8. Informovaný souhlas a příčinná souvislost 

8.1 Zákonný požadavek informovaného souhlasu při poskytování 

zdravotních služeb 

Většina lékařských ošetření či zákroků představuje zásah do tělesné i osobnostní 

integrity pacienta, přičemž takové zásahy jsou obecně právním řádem zakázány.
123

 

K řádnému provedení takového zákroku, ostatně jako i k jiným formám poskytování 

zdravotních služeb, je proto vyžadován souhlas pacienta,
124

 ledaže se jedná 

o výjimečnou, život ohrožující situaci, jakou je záchrana života či zdraví pacienta ve 

chvíli, kdy nelze jeho souhlas získat
125

 či případy, u nichž právní řád ve veřejném zájmu 

stanoví povinné léčení. Tyto výjimky však musí být vždy upraveny právním řádem. 
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Dokonce i Úmluva o biomedicíně umožňuje okamžitě provést jakýkoliv zákrok v tzv. 

stavu nouze,
126

 tedy ve stavu, který vyžaduje neodkladné řešení, přičemž nelze předem 

získat příslušný souhlas, je-li takový zákrok nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné 

osoby, popř. pro bezpečnost veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochranu veřejného 

zdraví, nebo ochranu práv a svobod jiných.
127

 V těchto případech musí být ten, na němž 

byl zákrok proveden, o zákroku informován a poučen o všech aspektech, o nichž by 

jinak bylo nutné jej poučit před provedením zákroku, jakmile to jeho zdravotní stav 

dovolí.
128

 V ostatních případech pak právě Úmluva vyžaduje provedení jakéhokoli 

výkonu v oblasti péče o zdraví jen za podmínky, že k němu dotyčná osoba, předem 

řádně informovaná o účelu a povaze výkonu i o jeho důsledcích a rizicích, poskytla 

souhlas.
129

          

 Pacientův souhlas pak musí být svobodný a informovaný; pacient jej tedy musí 

udělit bez jakéhokoli nátlaku a až poté, co byl řádně poučen o všech aspektech 

a souvislostech příslušného zákroku, konkrétně o jeho účelu, povaze a důsledcích, 

o rizicích s ním spojených a o adekvátních alternativách.
130

 Jen takový souhlas je možné 

považovat za platný, zabezpečující právo pacienta na svobodné rozhodování o sobě 

samém, zatímco neplatným je takový souhlas, který by pacient neudělil, kdyby byl 

upozorněn na rozhodnou skutečnost či riziko zákroku, na které upozorněn nebyl. S tím 

je logicky spojena povinnost příslušného poskytovatele zdravotních služeb poskytnout 

pacientovi dostatečné, pravdivé a kvalifikované poučení, zohledňující účel a povahu 

zákroku, jeho důsledky a rizika, aby měl možnost zvážit, zda je ochoten postoupit rizika 

s provedením, resp. i s neprovedením zákroku spojená.
131

 Následně musí mít pacient 

vždy možnost dříve udělený souhlas svobodně odvolat.
132

 Nutno dodat, že informace 

o lékařských zákrocích může pacientovi poskytnout jen lékař, v případě jiných úkonů 
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pak ten zdravotnický pracovník, který je k jejich provedení způsobilý.
133

 Provedení 

zákroku bez takového souhlasu je protiprávním jednáním, zasahujícím nejen do zdraví, 

ale i do svobody a soukromí pacienta, a to i když je lékařův postup ve všech ostatních 

ohledech lege artis.   

8.2 Spor o existenci informovaného souhlasu pacienta 

V případech sporů o oprávněnost lékařského zásahu, kdy poškozený pacient 

tvrdí, že se zákrokem na něm provedeným nesouhlasil, popř. že nebyl řádně poučen 

o jeho konsekvencích, dochází v mnoha právních řádech k určitému přesunu důkazního 

břemene. Takový přesun nelze jistě považovat za nespravedlivý, když pro poskytovatele 

bude zpravidla prokázání existence souhlasu jednodušší, než pro pacienta prokázání 

nesouhlasu. „Zatímco zdravotnické zařízení se může opřít o souhlasové formuláře, 

záznamy ve zdravotnické dokumentaci, svědectví lékařů a sester či v krajním případě i 

o svědectví jiných pacientů, pacient zpravidla srovnatelnými důkazními prostředky 

nedisponuje, resp. by se mu jen obtížně dokládalo, že se něco (poučení nebo souhlas) 

nestalo.“
134

 Ačkoli by poučení mělo být pacientovi poskytováno primárně formou 

rozhovoru s lékařem, zajišťují si poskytovatelé zdravotních služeb z praktických 

důvodů rovněž písemnou formu souhlasu.
135

      

 Právě poskytovatel zdravotních služeb je tedy tím, kdo je ve sporu povinen 

prokázat existenci informovaného souhlasu příslušného pacienta s provedeným 

zákrokem. Jeho situaci mu však do budoucna zajisté ulehčí novinka zavedená v této 

oblasti NOZ, a to presumpce udělení souhlasu v případech, kdy se pro souhlas 

nevyžaduje písemná forma.
136

 Na pacientovi tak zůstává jen, aby prokázal, že na něm 

byl určitý zákrok proveden, jeho oprávněnost pak už musí prokázat ten, kdo jej vykonal. 

Poskytovatel zdravotních služeb však musí prokázat nejen, že pacient se zákrokem 

souhlasil, ale že se zároveň skutečně jednalo o souhlas informovaný, tedy že splnil svou 
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povinnost pacienta řádně poučit.       

 Nepodaří-li se poskytovateli zdravotních služeb existenci informovaného 

souhlasu pacienta se zákrokem prokázat, vyvodí z toho soud zpravidla odpovědnost za 

neoprávněný zásah do osobnostní integrity pacienta, kterému nebylo umožněno 

svobodně rozhodovat o sobě samém. Nelze však obecně určit, zda v případě, kdy 

v rámci neodsouhlaseného zákroku došlo k poškození zdraví pacienta (nebo v jeho 

důsledku k jakémukoli zhoršení pacientova zdraví), ponese poskytovatel odpovědnost 

i za něj, jednal-li příslušný lékař lege artis a poškození zdraví představuje jen vyústění 

rizika se zákrokem přirozeně spjatého, kterého se nebylo možno vyvarovat.   

 Názory na řešení takových situací se liší. Dle některých by lékař neměl 

odpovídat za zákrok, který provedl řádně, nemohl-li nepříjemné dopady na pacienta 

ovlivnit, jelikož v takových případech chybí příčinná souvislost mezi zákrokem 

a vzniklou újmou. Navíc může být nadměrná odpovědnost pro stabilitu a spravedlivost 

systému náhrady škody stejně škodlivá jako odpovědnost nedostatečná. „Proti tomu lze 

ovšem zásadně namítat, že vykoná-li někdo na jiném zákrok zasahující do jeho zdraví, 

aniž by k tomu byl oprávněn jakýmkoli právním důvodem, měl by nést s tím spojené 

riziko případně vzniklé újmy.“
137

       

 Pro rozřešení výše uvedené otázky je rozhodující právě příčinná souvislost. Je 

proto nutné odlišit situace, kdy pacient nedal souhlas vůbec od těch, kdy jej sice udělil, 

ovšem aniž by byl dostatečně poučen. V prvém případě je k vyvození příčinné 

souvislosti dostatečné prokázání, že by k poškození zdraví nedošlo, nebýt 

neodsouhlaseného zákroku. Poskytovatel zdravotních služeb je tedy vždy odpovědný za 

nepříznivé následky zákroků a ošetření provedených bez souhlasu pacienta. Ve druhém 

případě je příčinná souvislost dána, pokud by pacient při znalosti zamlčených informací 

souhlas nedal a zákrok nepodstoupil, což logicky vyžaduje náročnější prokazování. 

Poskytovatel je tak odpovědný jen v případě, kdy pacient prokáže, že mu nebyla sdělena 

tak podstatná okolnost, že by její znalost změnila jeho rozhodnutí zákrok podstoupit.
138

 

 Nutno dodat, že v případě neoprávněného zákroku dochází k porušení hned dvou 

právních povinností, a to povinnosti řádně poučit pacienta a povinnosti nezasahovat do 
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jeho osobnostních práv bez právního důvodu.
139

 V obou výše uvedených případech pak 

platí, že příčinnou souvislost není možné vyvozovat přímo mezi neposkytnutím 

souhlasu či dostatečného poučení a vzniklou újmou na zdraví, ale je nutné posoudit ji 

zprostředkovaně, tedy mezi provedením zákroku bez souhlasu náležitě obeznámeného 

pacienta a příslušnou újmou. K založení odpovědnosti za škodu způsobenou lékařským 

zákrokem je tedy dostačující příčinná souvislost mezi tímto zákrokem a vzniklým 

následkem - újmou.
140

 

8.3 Úprava informovaného souhlasu v jiných právních řádech 

I jiné právní řády se zabývají odpovědností za zákrok provedený bez řádného 

souhlasu pacienta. V Německu například podrobně rozlišují mezi jakýmsi základním 

poučením, tedy aspekty a souvislostmi zákroku, o nichž lékař pacienta poučit musí, 

a vedlejšími aspekty, ve vztahu k nimž není poučení povinné a záleží na lékaři, zda 

považuje za potřebné a vhodné o nich pacienta informovat. V případě, že pacient nebyl 

poučen o určitém základním riziku a toto se naplnilo, v důsledku čehož došlo 

k poškození zdraví pacienta, odpovídá příslušný poskytovatel zdravotních služeb za 

takové poškození v plné míře, bez ohledu na skutečnost, že zákrok proběhl lege artis. 

Nepoučí-li poskytovatel pacienta o některém z podstatných rizik, neodpovídá za 

škodlivé následky, pokud se toto nenaplnilo a škodlivé následky byly způsobeny 

v důsledku realizace jiného rizika, o němž však pacient poučen byl (a to i kdyby spadalo 

jen do kategorie těch, u nichž není poučení potřeba, je zde však ještě nutní splnění 

podmínky, že pacientovi bylo poskytnuto alespoň základní poučení, aby měl 

přinejmenším obecnou představu o povaze zákroku). Poučil-li pak poskytovatel 

pacienta jen o některých z povinných aspektů, přičemž v průběhu zákroku se realizovala 

jak rizika, o nichž poučen byl, tak rizika, o nichž poučen nebyl, odpovídá za následky 

způsobené všemi těmito riziky, bez ohledu na to, že o některých z nich pacient poučen 

byl. Konečně poučí-li poskytovatel zdravotních služeb pacienta o všech povinných 

aspektech a v průběhu zákroku se realizuje jiný, k němuž se informační povinnost 
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nevztahuje, odpovědnost poskytovatele nenastává.
141

      

 Důkazní břemeno ohledně existence informovaného souhlasu nese i v Německu 

poskytovatel zdravotních služeb, právní řád mu zde však umožňuje využít tzv. podpůrné 

důkazy, kterými jsou ustálená praxe příslušného lékaře, plány daného operačního 

postupu obsažené ve zdravotnické dokumentaci atd. Bude-li pacient naopak chtít tvrdit, 

že nebyl o zákroku dostatečně poučen, jelikož poučující lékař nebyl dostatečně 

kompetentní, bude na něm, aby takové tvrzení, které samo o sobě není postačující, 

řádně prokázal.
142

          

 V Rakousku a Švýcarsku se rovněž přiklánějí k myšlence vyvození 

odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za zákrok provedený bez souhlasu 

pacienta, resp. za jeho neblahé následky, i když ve Švýcarsku stále není ujasněn názor 

na rozsah této odpovědnosti, konkrétně na to, zda poskytovatel odpovídá vždy při 

chybném poučení, anebo jen v případech, kdy se naplnilo riziko, o němž konkrétně se 

pacientovi poučení nedostalo.
143

         

 V Anglii, podobně jako v Německu, rozeznávají více kategorií případů 

spadajících do této problematiky. Do první kategorie spadají případy, v nichž pacient 

souhlas se zákrokem neudělil vůbec, nebo v důsledku naprosto nedostatečného poučení 

neměl obecnou představu o jeho povaze. Tyto případy pak dle common law představují 

protiprávní fyzické nakládání s tělem jiného, a tedy občanskoprávní delikt, za nějž, 

stejně jako za všechna rizika s ním spjatá, je jeho původce objektivně odpovědný. Do 

druhé kategorie pak spadají případy, kdy pacient sice poučen byl, ovšem nedostatečně, 

přestože tedy základní představu o zákroku měl, nebyla mu známa některá jeho 

podstatná rizika. V takových případech je dle common law nutné objasnit, zda by daný 

pacient zákrok absolvoval, i kdyby o daných rizicích předem věděl. Pokud je takové 

zjištění kladné, není možné vyvodit příčinnou souvislost mezi zákrokem a poškozením 

pacientova zdraví. Pokud je však záporné, nastává odpovědnost příslušného 

poskytovatele zdravotních služeb za zákrok a jeho následky. Nutno dodat, že zjištění 

musí být prokázáno s převažující pravděpodobností, míra důkazu tedy musí přesáhnout 
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padesátiprocentní hranici.
144

        

 Obecně je možné říci, že právní řády připouští odpovědnost poskytovatelů 

zdravotních služeb za zákroky, o jejichž podstatných aspektech nebyl pacient řádně 

poučen, došlo-li k naplnění některého z nich a ke vzniku újmy na pacientově zdraví, 

ačkoliv se jednalo o rizika se zákrokem přirozeně spjatá a poskytovateli nelze přičítat 

jejich zavinění.  
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Závěr  

Příčinná souvislost je jedním z mnoha právních institutů, který právní věda ani 

praxe nedokážou, z důvodu jeho rozmanitosti a komplikovanosti, přesně vymezit. Jeho 

význam je však pro fungování právního systému zásadní. Umožňuje státu činit škůdce 

odpovědnými za jejich činy, zatímco na druhé straně pomáhá poškozeným dosáhnout 

určité kompenzace. Právě pro poškozené však příčinná souvislost představuje obtížnou 

a, jak z poznatků dosavadní soudní praxe vyplývá, často i nepřekonatelnou překážku. 

V oblasti škody na zdraví způsobené při poskytování zdravotních služeb je závažnost 

této překážky o to výraznější, že poškození utrpěli zásah do své tělesné integrity a škody 

jím způsobené mohou mít rozsáhlé, často nenapravitelné následky.  

 Ačkoliv česká soudní praxe vyvinula různé instituty směřující k ulehčení 

pacientovy důkazní situace, zůstává obecným požadavkem soudů téměř stoprocentní 

prokázání příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a škodlivými následky na 

zdraví pacienta, jakožto předpokladu pro vyvození odpovědnosti za danou újmu na 

zdraví a následné uložení povinnosti k náhradě této újmy. Tyto požadavky jsou 

nepochybně velmi přísné a jako takové podrobovány kritice, a to nejen ze strany 

poškozených pacientů a jejich právních zástupců, ale i ze strany mnohých institucí, 

včetně Ústavního soudu. Ten v jednom ze svých nálezů uvedl, že požadavky na 

stoprocentní prokázání objektivní příčinné souvislosti se jeví jako nereálné, neboť jsou 

nedosažitelné a neudržitelné.
145

        

 Ústavní soud při úvahách nad obtížností prokázání příčinné souvislosti jak v 

případech aktivního jednání lékaře, tak v případech jeho opomenutí, zmiňuje, že tato 

obtížnost byla v některých zemích důvodem přijetí doktríny ztráty naděje, dle které 

soudy porovnávají pravděpodobnost, s jakou mohlo být dosaženo určitých šancí 

s pravděpodobností chodu věcí, pokud by nebyl narušen lékařským zákrokem. Tento 

přístup shledává Ústavní soud spravedlivějším a upozorňuje, že díky neexistenci 

definice příčinné souvislosti v českém právním řádu, nic nebrání soudům ve změně 

jejich přístupu k požadavkům kladeným na její prokázání. Jak bylo uvedeno výše, ani 

NOZ příčinnou souvislost nedefinuje, stejně jako se nezabývá konceptem ztráty naděje, 

soudy tak mají i nadále otevřenou cestu k její aplikaci.    
                                                           
145

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08. In: Aspi [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR. Dostupné také z: 

<http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=59511&pos=1&cnt=1&typ=result>. 



57 
 

 Samozřejmě by v případě, kdy by se soudy přiklonily k uplatňování tohoto 

přístupu, bylo nutné vzít v úvahu i ty jeho aspekty, které jsou mu přičítány k tíži, aby 

jejich příliš důslednou aplikací nedošlo k situaci, kdy by byly odškodňovány i případy, 

v nichž naděje dosahuje jen několika procent, a tedy k nadměrnému zatěžování škůdců 

nesoucích obrovské, často neomezitelné riziko.     

 Uchýlení se k doktríně ztráty naděje však nemusí být jedinou možností 

budoucího vývoje v této oblasti. Jak z textu práce vyplývá, i jiné evropské země si 

dokázaly najít různé cesty a prostředky, jejichž pomocí řešení těchto případů usnadnily, 

tedy ani našemu právnímu řádu nic nebrání v konkrétnějším zakotvení vhodných řešení. 

Jedním z nich by mohlo být zákonné zakotvení, či alespoň praktické snížení 

požadované důkazní míry pravděpodobnosti, tedy praxí vyžadované zmírnění současné 

nadměrné přísnosti, nebo zakotvení některých z těch výše nastíněných institutů, které 

umožňují žalobcům příslušné míry reálněji dosáhnout. Nepochybně nelze bez dalšího 

převzít z jiných právních řádů instituty vytvořené v rámci jejich právních kultur, na 

druhou stranu je však možné čerpat z jejich poznatků týkajících se uplatňování 

příslušných institutů v praxi a tyto adaptovat na tuzemské právní prostředí. Zákonné 

zakotvení jakýchkoli pravidel by však nepochybně vedlo ke zvýšení právní jistoty, když 

by účastníci sporu nebyli odkázáni pouze na míru extenzivnosti pojetí zásady volného 

hodnocení důkazů příslušným soudcem.      

 Z jiného pohledu by mohlo být jistým ulehčením konkrétnější a rozsáhlejší 

zakotvení standardizovaných postupů řešení jednotlivých situací, které mohou ve 

vztahu k lidskému organismu nastat. To je však logicky úkolem odborníků, tedy 

poskytovatelů zdravotních služeb a jejich organizací, přičemž je nutné akceptovat 

skutečnost, že nikdy nemůže dojít ke kompletní úpravě těchto postupů, když různých 

úrazů, nemocí a jiných nepříznivých stavů v lidském těle je bezpočet.     

 Je nepochybné, že současný stav této oblasti práva je naprosto neuspokojivý, 

když zákonná úprava, kromě zcela základních občanskoprávních institutů, téměř 

neexistuje, s čímž souvisí značná právní nejistota účastník příslušných vztahů. Nalezení 

rovnováhy mezi zájmem poškozených pacientů na náhradu jejich újmy a zájmem 

poskytovatelů zdravotních služeb na svobodný výkon jejich činnosti, nezatížený 

neúměrnou odpovědností, při zohlednění všech specifik zásahů do lidského organismu 

a nemožnosti objektivního pozorování příčinné souvislosti, a její zohlednění v právní 
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úpravě, představuje velmi složitý úkol. Nejeví se však spravedlivým, aby negativními 

důsledky takto složitých jevů byli nadále zatíženi ti, kdo jimi byli už tak poškozeni. Na 

druhou stranu není možné svázat poskytovatelům zdravotních služeb ruce nadměrným 

množstvím pravidel a odpovědností je odrazovat od rizik, která mohou být ve výsledku 

k dobru pacienta. Je proto nutné zohlednit zájmy obou a, ať už inspirací z jiných 

právních řádů, nebo vytvořením nových pravidel, najít udržitelné řešení. 
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Abstrakt 

Problematika příčinné souvislosti ve sporech o náhradu škody na zdraví 

Předmětem diplomové práce je problematika příčinné souvislosti ve sporech o 

náhradu škody na zdraví. Příčinná souvislost je institutem značně rozmanitým 

a obsáhlým, práce ji proto zkoumá z rozličných hledisek s ohledem na její dopady 

v jednotlivých právních oblastech, v nichž se uplatňuje. Zaměřuje se zejména na ty 

případy, v nichž byla škoda na zdraví způsobena při poskytování zdravotních služeb, 

vyznačující se mnoha specifiky oproti běžným odpovědnostním vztahům.  

 Úvod práce se soustřeďuje na výklad pojmu příčinné souvislosti, na význam 

a vývoj kauzality nejen v právu, ale i v ostatních oblastech lidské činnosti. Následně se 

pozornost obrací k úloze příčinné souvislosti v rámci odpovědnosti za škodu; po 

srovnání jednotlivých teorií, které se příčinnou souvislostí zabývají, jsou popsány její 

základní aspekty, v porovnání s ostatními předpoklady odpovědnosti. 

 Následně se práce zaměřuje na způsoby, jejichž pomocí je příčinná souvislost 

určována, na pravidla výběru relevantních příčin a následků, jakož i na vzájemný vztah 

mezi nimi v případech, v nichž si jich konkuruje více. Neopomíná zmínit význam 

příčinné souvislosti v oblasti objektivní odpovědnosti, zejména v těch jejích druzích, 

které se uplatňují v oblasti poskytování zdravotních služeb.    

 Jádrem práce je problematika příčinné souvislosti ve sporech, v nichž se 

poškozený pacient domáhá náhrady škody způsobené mu při poskytování zdravotní 

péče. Jeho součástí je představení institutů vyvinutých právní praxí za účelem ulehčení 

obtížného postavení pacienta, způsobeného informačním deficitem, specifičností 

důkazů i nepředvídatelností procesů odehrávajících se uvnitř lidského organismu. 

 V závěru se práce zaměřuje na úlohu příčinné souvislosti v situacích, kdy byla 

způsobena škoda prostřednictvím lékařského zákroku, k němuž pacient neudělil 

informovaný souhlas.          

 V rámci celé práce dochází ke srovnání právní úpravy souvisejících institutů ve 

vybraných evropských právních řádech. Zohledněny jsou rovněž dopady rekodifikace 

soukromého práva na předmětnou problematiku. 
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Abstract 

The issue of causality in the suits for damages 

The subject of this thesis is the issue of causality in disputes relating to 

compensation for damage to health. Causation is a considerably miscellaneous institute, 

therefore, this paper deals with various aspects of this topic and its context. The writing 

focuses on cases in which damage was caused to health through providing health 

services, as this legal field is characterized by many specifics from other areas of 

liability.          

 Firstly, the thesis aims at explanation of the concept of causation, its importance 

and development not only in law but also in other areas of human activity. 

Subsequently, the attention is focused on the significance of causation in law; after 

theories of causation are compared, its substantial features are described in comparison 

to the other elements of liability.      

 Consequently, the work concentrates on processes through which the causal link 

is determined, on the selection of relevant causes and consequences and the relationship 

between them in cases involving their plurality. It does not forget to mention the 

importance of causation in the context of strict liability, particularly in its specific cases 

relating to the provision of health services.      

 The core of this work is the issue of causation in disputes in which the injured 

patient seeks the other party for refund of the injury suffered through health care. It 

involves introduction of methods invented by legal practice to facilitate the patient’s 

difficult situation caused by the lack of relevant knowledge, specificity of evidence and 

unpredictability of processes relating to the human body.    

 The final part is dedicated to the causality’s role in situations when harm was 

caused by medical intervention, for which the patient had not given an informed 

consent.          

 Within the frame of the whole thesis, regulation of related institutes in selected 

European countries is compared. Changes brought by the new regulation of Czech 

private law into this sphere are also reflected.    
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