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Úvod 

Předmět diplomové práce 

V rámci soukromého práva lze nalézt spoustu problematických otázek, které 

si zaslouží pozornost a bližší zkoumání. Jednou z nich, která vyvstává především 

v problematice odpovědnosti za škodu, je bez pochyby příčinná souvislost. Ta, 

stejně jako svým způsobem i předvídatelnost škody,
1
 činí neodmyslitelný 

předpoklad právní odpovědnosti.   

Ač se může na první pohled problematika příčinné souvislosti zdát zjevná a 

bez větších složitostí, zkoumání, kterému bude v této diplomové práci podrobena, 

jasně ukáže, že je právem považována za jednu z nejsložitějších problematik právní 

vědy a to nejen v oblasti soukromého práva. Často je kauzální vztah očividný, 

avšak v jiných případech bývá zjišťování skutečné příčiny vedoucí ke vzniku škody 

velmi komplikované. 

Hledisko předvídatelnosti s příčinnou souvislostí úzce souvisí, můžeme ji 

dokonce považovat za jednu z jejích složek. Na významu nabývá v otázce rozsahu 

náhrady způsobené škody. Vyskytuje se především ve smluvních vztazích, v nichž 

představuje faktor limitující odpovědnost.  

Pro výběr tématu diplomové práce měla význam rovněž skutečnost, že 

problematika příčinné souvislosti a předvídatelnosti je stále velmi aktuální. Jakožto 

složky právní odpovědnosti představují významné faktory pro správné uchopení 

povinnosti náhrady újmy, se kterou je praxe každodenně konfrontována. 

Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je co nejvíce přiblížit význam a funkci příčinné 

souvislosti a předvídatelnosti v rámci soukromého práva. Na tomto základě si dále 

klade práce za cíl vystihnout podstatu předvídatelnosti v rámci kauzality. Stejně tak 

                                                           
1
 V této práci bude předvídatelnost považována za pouhou složku příčinné souvislosti. 
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bude práce směřovat k ozřejmění postupů při zjišťování a prokazování těchto 

právních institutů, přičemž se pokusí nastínit nejzávažnější problémy, se kterými se 

během těchto činností musí právo vypořádat. 

Protože česká právní úprava obou předmětných institutů je velmi strohá, 

bude se práce zaměřovat na zevrubnější rozbor nejen české literatury a judikatury, 

čímž zacílí na poskytnutí co nejkomplexnějšího pohledu na celou problematiku.  

Metodologie diplomové práce 

Co se metodologie práce týče, převládat bude zejména deskriptivní analýza. 

Předmětné otázky budou v práci rozebrány a po částech podrobeny hlubšímu 

zkoumání s následnou prezencí výsledných poznatků. Při zkoumání odlišných 

pohledů na dílčí aspekty bude analýza doplněna i metodou komparace.  

Struktura diplomové práce 

První část práce je určena úvodu do problematiky příčinné souvislosti.  Jejím 

cílem je vystihnout definici tohoto pojmu a jeho postavení a funkci v rámci práva. 

Současně se však zaměřuje i na přesah tohoto rámce a nabídne odlišný pohled na 

tento jev z oblasti mimoprávních nauk.  

Druhá část upírá svou pozornost k pojmu předvídatelnosti. Úvodem se 

zabývá jeho definicí a postavením v právu, aby následně přiblížila způsob 

zjišťování předvídatelnosti a uvedla kritéria, jež jsou pro ni klíčová. Dále nastiňuje 

význam teorie předvídatelnosti v českém právu a závěrem se zamýšlí nad jejím 

vztahem k příčinné souvislosti. 

Třetí čtvrtá se blíže zabývá právní odpovědností a významem příčinné 

souvislosti v jejím rámci. Dále se zaměřuje na zkoumání kauzální vazby z pohledu 

právně relevantní příčiny a následku, jakožto elementárních prvků příčinného 

vztahu, a příčinné souvislosti mezi nimi. 

Čtvrtá část, svým obsahem nejrozsáhlejší, se velmi podrobně věnuje 

prokazování faktické kauzality. Úvodem se zabývá teorií podmínky, jež se 
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uplatňuje v jednodušších případech výlučných příčin. Poté vymezuje potřebnou 

míru důkazů k prokázání faktické kauzality z hlediska judikatury. Následně se 

podrobně věnuje případům kauzální nejistoty, které kategorizuje a charakterizuje 

zejména v duchu evropské právní úpravy (PETL). Poslední kapitola této části 

probírá koncept ztráty naděje, jakožto přínosný, avšak velmi komplikovaný nástroj 

prokazování faktické kauzality s nejistým výsledkem. 

Závěrečná pátá část přechází k analýze právní kauzality, především z pohledu 

nástroje limitujícího rozsah odpovědnosti. Vyjmenovává jednotlivé nástroje právní 

kauzality a blíže analyzuje teorii adekvátní příčinné souvislosti a teorii ochranného 

účelu, jejichž vliv je z hlediska české aplikační praxe nejvýraznější. V rámci těchto 

teorií vymezuje jejich podstatu a zásadní kritéria, jež dále vzájemně komparuje. 
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1.  Pojem a funkce příčinné souvislosti 

S příčinnou souvislostí, která je jedním ze dvou ústředních objektů této 

diplomové práce, se může člověk setkat téměř kdekoli. Význam tohoto fenoménu 

nelze omezovat pouze na oblast práva a právní vědy, její problematikou se zabývá 

mnoho dalších vědních oborů. Pro její pochopení tak musíme nahlédnout nejen do 

oblasti práva, ale víceméně do všech oblastí lidské činnosti. To nám umožní 

pochopit především limity, se kterými se v rámci dokazování příčinné souvislosti 

právo potýká. Nahlédnutí do této oblasti rovněž napomůže k pochopení podstaty 

příčinné souvislosti. 

1.1  Příčinná souvislost v širším smyslu 

Pro správné uchopení celé problematiky příčinné souvislosti je třeba 

vycházet z co nejširšího pojetí. Pokud se tedy obrátíme až k jejím kořenům, 

zjistíme, že počátky jejího zkoumání sahají až do starověkého Řecka a Říma, kde 

se jí zabývali již antičtí filosofové.
2
 Byla předmětem jak věd přírodních, tak i 

společenských. V této oblasti pro ni bylo a je užíváno výrazu kauzalita
3
 a později 

též faktická příčinná souvislost.  

S filosofickou substancí kauzality přišel v 18. století David Hume, který 

pravil: „Causality is the cement of the universe.“ Tímto tvrzením se Hume vyslovil, 

že kauzalitu chápe jako elementární pojítko celého vesmíru. Kauzalita rovněž 

představuje jeden ze základních nástrojů, který máme pro vytváření našich představ 

o vnějším světě a o nás samotných.
4
 Na těchto tezích lze pozorovat, jak až moc 

příčinná souvislost ve své podstatě přesahuje právo a míří až do oblasti hluboké 

filosofie. 

                                                           
2
 Pozn. aut.: Filosofické základy kauzality položil Aristoteles se svojí teorií příčinnosti, ve které rozlišuje 

čtyři druhy příčin – formální, látková, účinná a cílová. Teprve spojením všech těchto čtyř příčin vzniká 
účinek. 
3
 Byť mezi příčinnou souvislostí a kauzalitou existují jisté rozdíly, pro účely této diplomové práce 

budou oba pojmy užívány jako synonyma. 
4
 KISTLER, Max. Causation and Laws of Nature. New York: Routledge, 2006, s. 7. 
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Ač je pro kauzalitu typické, že je úzce spjata s fyzikálními zákonitostmi, 

nelze ji samotnou v reálném světě přímo pozorovat, jelikož jejím zdrojem je 

výhradně proces lidského poznání. Jedná se pouze o jakousi teoretickou konstrukci, 

která vychází z našich zkušeností ohledně přírodních dějů a interakcí vedoucích 

k jistým důsledkům.
5
 

Při analýze jednotlivých filosofických směrů zjistíme, že existují jisté 

odlišnosti v nazírání na kauzalitu. I přesto lze spatřovat společné rysy, na základě 

kterých můžeme kauzalitu v obecné rovině chápat jako objektivní vztah mezi 

příčinou a následkem. Princip kauzality nám říká, že každý jev má svou příčinu, 

přičemž tato příčina musí vždy předcházet jevu následujícímu.
6
  

Kauzální vztahy jsou v přírodních vědách proklamovány za vztahy nutné. Na 

podkladě tohoto atributu lze princip kauzality dále rozvést, a sice že pokud má 

určitá příčina jeden určitý následek, můžeme uvažovat, že má tento následek vždy. 

Pro účely práva se však k této tezi musí přistupovat rezervovaně, jelikož by v jejím 

rámci a za jistých okolností mohla vést až k absurdním závěrům.
7
  

Dalším významným znakem kauzálních vztahů je jejich úzké spojení 

s realitou. Každý jednotlivý kauzální vztah se promítá do reálné skutečnosti, byť by 

se jednalo o hypotetické úvahy o vztazích příčinnosti. Tím se však značně 

vymezují vůči ostatním vztahům závislosti, které takovou oporu v realitě nemají.
8
  

Koncept kauzality lze založit a prokazovat na různých hypotézách. Vhodný 

instrument v tomto ohledu využívá Max Kistler ve své knize Causation and Laws 

of Nature. Jeho koncept kauzality předpokládá, že dva jevy jsou v kauzálním 

vztahu pouze tehdy, pokud se při daném procesu určité množství (kvantita) 

                                                           
5
 PEXINDR, Karel; DEMJANČUK, Nikolaj. Kauzalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2009, s. 244 a n. 
6
 Pozn. aut.: Porušení tohoto principu by vedlo k narušení celého kauzálního děje, který je z hlediska 

fyziky nemožný s výjimkou kvantové fyziky, která umožňuje porušení mikrokauzality na kvantové 
úrovni; srovnej Einsteinova obecná teorie relativity. 
7
 Srovnej PEXINDR, Karel; DEMJANČUK, Nikolaj. Kauzalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009, s. 74. 
8
 Pozn. aut.: Například matematické úvahy, které v žádném případě nemohou mít oporu v realitě. 
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jednoho jevu přenese na druhý.
9
 Takovýto princip považuje za vhodný, jelikož 

základním zdrojem jeho poznání je zdravý rozum. Tento koncept je tak z pohledu 

právní vědy akceptovatelný, protože je zjevné, že právo a zdravý rozum by měly 

být v úzké shodě. 

I v současné době se všechny moderní teorie o kauzalitě stále obrací 

k odkazu Davida Huma. Ten v kauzálním vztahu, ačkoli se jedná o vztah 

objektivní, považuje za zásadní prvky subjektivní vztahující se k lidskému 

vnímání. Právě naše zvyklosti dle něj způsobují, že určité okolnosti v reálném světě 

očekáváme, byť by se racionálně předpokládat nedaly.
10

 Pro kauzalitu je však vedle 

našich zkušeností rovněž důležité zobecňování jednotlivých událostí, které 

představuje jádro našich představ o kauzalitě.
11

 Tento přístup založený na 

zkušenostech a zobecňování tak logicky vede k utváření neměnných spojitostí mezi 

určitými událostmi. Takový pohled na kauzalitu plně vyhovuje potřebám práva, 

jelikož pramení z racionality, která by měla hrát především v právní vědě prim. 

Další přínos můžeme vidět v tom, že se tento přístup dokáže lépe vypořádat 

s problematikou nepředvídatelných událostí.
12

 Vstoupí-li totiž nějaká taková 

událost do příčinného vztahu, můžeme z našich zkušeností a zobecnění určit, zda 

mohla daný vztah ovlivnit či nikoli. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že 

takovýto princip, vycházející z lidského vnímání a poznatků má své limity, které 

jsou dány právě v člověku samém.  

Tento odlišný pohled na příčinnou souvislost, jenž překračuje meze právní 

vědy, nám může dát odpověď na problematické situace, jež mohou při jejím 

zjišťování v právní rovině nastat. Pojetí příčinné souvislosti v přírodním smyslu 

                                                           
9
 KISTLER, Max. Causation and Laws of Nature. New York: Routledge, 2006, s. 10 a n. 

10
 Srovnej DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita jako nutný prostředek pro uchopení právní 

odpovědnosti? Právník, č. 5, 2014, s. 353. 
11

 Zobecňování spočívá v tom, v kauzálním vztahu dvou událostí vidíme základ obecného vztahu, 
kdežto vztah oněch dvou událostí považujeme za odvozený. Srovnej HAŠČÁK, Josef. Příčinná souvislost 
jako prvek právní odpovědnosti, disertační práce, školitel prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., 2012, s. 61, 
dostupná z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/53541 
12

 HART, Herbert L. A.; HONORÉ, Tony. Causation in the law. Second edition. New York: Oxford 
University Press, 1985, s. 75. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/53541
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tímto podává zřetelný důkaz o tom, že kauzalita nemá svůj původ v právu, nýbrž 

v nás samotných. 

1.2  Příčinná souvislost v právu 

Vztáhneme-li pojem příčinné souvislosti výhradně na oblast práva, zjistíme, 

že se jedná o velmi frekventovaný prvek společný pro všechna právní odvětví. 

Představuje jakýsi průřezový nástroj, pomocí kterého jednotlivá právní odvětví 

dochází k poznání.  

Pokud jsme došli k závěrům ohledně možných příčin a následků v rámci 

přírodní (faktické) kauzality, nastupuje příčinná souvislost ve smyslu práva, která 

tak představuje jakýsi následný stupeň kauzality. Od příčinnosti naturální se právní 

odlišuje hlavně tím, že se zabývá výhradně člověkem a výsledky jeho jednání. 

Sama však z faktické kauzality vychází, jelikož i ona má původ ve vnějších 

událostech, které se řídí fyzikálními zákony. Smysl práva je však omezen na 

zjištění, který z těchto fyzikálních dějů měl za následek vznik škody, respektive 

kterému lze spravedlivě přisuzovat její vznik. 

V případě příčinné souvislosti v právu nelze hovořit o faktické kauzalitě 

v pravém slova smyslu. V právu jde především o zjištění okolností, které vedou 

k omezení přičitatelnosti následku na základě právně hodnotových úvah, čímž 

dochází ke zjištění, jaké okolnosti ještě lze spravedlivě škůdci přičítat. Právo má 

tak v tomto vztahu postavení hodnotícího faktoru.
13

 Tím se pojetí příčinné 

souvislosti v právu vymezuje vůči kauzalitě v přírodním slova smyslu, jelikož 

právní příčinná souvislost představuje především omezující kritérium, jež má za 

úkol spravedlivě přičítat určité příčině jisté následky.
14

 

I v právu chápeme příčinnou souvislost jakožto objektivní kauzální vztah 

existující mezi příčinou a následkem. Tento vztah je třeba vykládat výlučně 

                                                           
13

 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1550. 
14

 Srovnej část 5. této diplomové práce. 
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objektivně a oddělit od zavinění, neboť jde o vztah nezávislý na vědomí a vůli 

jednajícího.
15

 Dosadíme-li do tohoto vzorce konkrétní právně relevantní prvky, jde 

o vztah mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou. V této souvislosti využívá 

právo pojmy právně relevantní následek a příčina, a to zejména ve vztahu k právní 

odpovědnosti. Jedná se o problematiku tak širokou, že si zaslouží bližší pozornost. 

Proto jí bude podrobněji věnována část třetí této diplomové práce. Pro vyvození 

právní odpovědnosti je třeba vycházet ze závěrů právní příčinné souvislosti, avšak 

jelikož ta čerpá právě z příčinnosti přírodní, lze i ji považovat za nepřímý 

předpoklad právní odpovědnosti. Právní příčinnost je tak závislá na naturální, 

obráceně to však neplatí a přírodní kauzalita je na právní zcela nezávislá.
16

 

Současná česká literatura zůstává ohledně pojmu příčinné souvislosti bez 

významnějších počinů, vyjma oblasti trestního práva, a to ačkoli se debata na toto 

téma v souvislosti s přijímáním nového občanského zákoníku
17

 vybízela. Stejně tak 

v právním řádu budeme úpravu příčinné souvislosti hledat jen marně. Pro její 

uchopení v rámci tuzemského právního systému tak nezbývá než vycházet 

z judikatury. 

V tomto ohledu se teoretici rozcházejí. Někteří, jako například Irena 

Pelikánová,
18

 absenci úpravy příčinné souvislosti kritizují a nepovažují v tomto 

směru NOZ za pokrok. Někteří však naopak považují tuto absenci za rozumnou, 

jelikož tím ponechá prostor právní vědě a aplikační praxi, aby se s pojmem 

vypořádali.
19

 V souvislosti s NOZ se stejně jakožto v původním občanském 

zákoníku
20

 hovoří pouze o slovním spojení „způsobit škodu“, které je ve své 

                                                           
15

 Srovnej HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. 
16

 KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In TICHÝ, Luboš. (ed.) a kol. Causation in Law. Praha: 
Univerzita Karlova, 2007, s. 66 a n. 
17

 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). 
18

 Srovnej PELIKÁNOVÁ, Irena. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy 
nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie, č. 3, 2011, s. 22. 
19

 Tento názor zastává například Filip Melzer. Srovnej MELZER, Filip. Corpus delicti aneb obrana úpravy 
deliktního práva v návrhu občanského zákoníku. Bulletin advokacie, č. 3, 2011, s. 27. 
20

 Srovnej ust. § 2910 NOZ a ust. § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
tehdejších předpisů: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“ 
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podstatě velmi široké. Avšak zúžíme-li tento pojem na vztah mezi újmou a 

protiprávním jednáním, zjistíme, že se pod tímto spojením skrývá právě příčinná 

souvislost.
21

 

Naše judikatura při zkoumání příčinné souvislosti vychází ze základního 

přirozeného pojetí.  Dle ustálené judikatury se o vztah příčinné souvislosti se jedná 

tehdy: „(…) vznikla-li škoda následkem protiprávního úkonu škůdce, tedy je-li jeho 

jednání a škoda ve vzájemném poměru příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, že 

nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo. Byla-li příčinou vzniku škody jiná 

skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou škody může být jen ta 

okolnost, bez jejíž existence by škodný následek nevznikl.“
22

 Tento koncept plně 

koresponduje se způsobem, jakým je pojímána a především prokazována faktická 

příčinná souvislost v naší kontinentální právní kultuře, tedy jako conditio sine qua 

non, nebo-li podmínka, bez které by následek nenastal.
23

 

Závěrem si však pro nástin významu v dalších právních odvětvích provedeme 

krátký exkurz mimo oblast soukromého práva. Zásadní význam má totiž příčinná 

souvislost i v trestním právu. Představuje dokonce i jeden z obligatorních znaků 

objektivní stránky trestného činu. Pachatel může být trestně odpovědný za trestný 

čin pouze tehdy, existuje-li příčinný vztah mezi jeho jednáním a trestně právně 

relevantním následkem. V opačném případě je jeho trestní odpovědnost 

vyloučena.
24

 Na tomto základě je vidět značný význam příčinné souvislosti napříč 

právními odvětvími. Obecně lze konstatovat, že se toto pravidlo uplatní i 

v soukromém právu a bez příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním 

potenciálního škůdce a vzniklou škodou se vylučuje vznik odpovědnostního 

závazku. Příčinná souvislost v právním slova smyslu tak je zcela nezbytným 

předpokladem pro správné fungování zásadních právních odvětví v rámci státu. 

                                                           
21

 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1550. 
22

 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2000, sp. zn. 25 Cdo 562/99. 
23

 Též jako teorie podmínky; srovnej kapitolu 4.1 této diplomové práce. 
24

 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 162. 
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1.2.1 Funkce příčinné souvislosti 

Jak již lze z výše uvedených faktů vyvozovat, funkcí příčinné souvislosti je 

především zjistit příčinu vzniku újmy. V některých případech se vyskytuje velké 

množství skutečností, které mohly danou újmu způsobit. Zde je poté úkolem 

příčinné souvislosti zjistit, která z těchto okolností, jež se v kauzálním ději 

objevily, k újmě bezprostředně vedla.
25

 Tím se naplňuje funkce vysvětlovací. 

Další význam příčinné souvislosti můžeme spatřovat v otázce 

předpokládaného následku. Kauzální nexus nám zde může pomoci s hledáním 

následku, který ještě ani nemusí nastat, známe-li předem dané podmínky. Vychází 

zde přitom především z lidských zkušeností a poznatků, pomocí kterých umožní 

predikovat budoucí události.
26

 Tuto funkci můžeme označit za predikční. 

Příčinná souvislost však hlavně představuje jeden z předpokladů vzniku 

povinnosti nahradit újmu, což z ní dělá nepostradatelný prvek právní odpovědnosti. 

V této oblasti tudíž můžeme spatřovat funkci, kterou lze označit jako přičítající 

odpovědnost. Aby tuto funkci plnila spravedlivě, má být odpovědnost přičítána 

právě v takové míře, ve které jednání původce daný následek vysvětluje. 

Uvedené funkce je však třeba chápat na teoretické úrovni, nikoli doslova tak, 

že by je příčinná souvislost plnila sama o sobě. Důležité jsou zde především 

důsledky, které lidé s kauzalitou spojují, až na základě těch můžeme vyvozovat její 

jednotlivé funkce. Stejně jako kauzalita ve své podstatě, jsou i její funkce spojeny 

s lidským poznáním a zkušenostmi. 

 

 

                                                           
25

 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1550. 
26

 K tomu srovnej DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita jako nutný prostředek pro uchopení 
právní odpovědnosti? Právník, č. 5, 2014, s. 353; dále také HONORÉ, A. M. Causation in the Law. In: 
ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition) [online]. 2010. 
[citováno: 9.6.2016]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/causation-law 
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2.  Pojem předvídatelnosti 

2.1  Podstata a východiska předvídatelnosti 

Význam předvídatelnosti prostupuje celým soukromým právem, avšak 

nejmarkantnější vliv má na oblast práva obchodního. Ačkoli lze předvídatelnost 

považovat za samostatný předpoklad právní odpovědnosti, pro účely této 

diplomové práce je, jak bude dále vysvětleno, považována za „pouhou“ složku 

příčinné souvislosti. 

Předvídatelnost škodního následku představuje významný nástroj pro limitaci 

odpovědnosti v soukromoprávních vztazích. Působí jako korektiv, jenž zohledňuje, 

že není vždy spravedlivé plně odškodnit poškozenou stranu. Tento princip se 

uplatňuje především v oblasti smluvních závazků, avšak okrajově jej lze spatřit i 

v oblasti deliktů v souvislosti s povinnou mírou opatrnosti či povinností 

prevenční.
27

 Předvídatelnost vylučuje povinnost hradit poškozenému ty újmy, které 

nebyly pro škůdce předvídatelné. Je jakýmsi ekvivalentem ochrany legitimního 

očekávání.  

Jakožto všeobecně akceptovatelné kritérium limitace škody představuje 

v otázce odpovědnosti objektivní hledisko, jež je povětšinou posuzováno ex post 

vzhledem okamžiku, ve kterém došlo k protiprávnímu jednání. Jako taková je 

neodmyslitelně spjata s příčinnou souvislostí, nicméně někteří teoretici tento postoj 

odmítají a tvrdí, že koreluje pouze ve vztahu ke škodě.
28

 K jejímu hodnocení se 

obecně užívá pohledu rozumně uvažující osoby, kdy se zkoumá, v jakém rozsahu 

by taková průměrná osoba v konkrétní situaci mohla vznik škody předpokládat. 

Předvídatelnost je nástrojem zejména pro oblast obchodních transakcí. 

Jelikož ty velmi často překračují hranice států, je nasnadě potřeba úpravy na 

                                                           
27

 CSACH, Kristián. Predvídateľnosť vzniku škody a jej význam (nielen) v obchodnom práve. In: Historie 
obchodněprávních institutů: sborník příspěvků z konference pořádané Katedrouobchodního práva 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 10. června 2009 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009, s. 135. 
28

 Srovnej kapitola 5.3 této diplomové práce. 
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mezinárodní úrovni, která by v této sféře vytvořila ucelený právní rámec. 

Nejvýznamnější počin v tomto ohledu představuje Úmluva OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží. Ta poskytuje unifikovanou právní úpravu v oblasti 

kupních smluv. V textu úmluvy nezůstal opomenutý ani prvek předvídatelnosti. 

Ten byl zakomponován do čl. 74, věty druhé, která zní: „Náhrada škody nesmí 

přesáhnout ztrátu a ušlý zisk, kterou strana porušující smlouvu předvídala nebo 

mohla předvídat v době uzavření smlouvy s přihlédnutím ke skutečnostem, o nichž 

věděla nebo měla vědět, jako možný důsledek porušení smlouvy.“ Analýzou tohoto 

ustanovení zjistíme, že pro aplikaci předvídatelnosti jsou stanoveny 3 kumulativní 

podmínky, a sice že (i) porušitel škodu předvídal či mohl předvídat, (ii) 

s přihlédnutím ke skutečnostem, o nichž věděl nebo vědět měl a to (iii) v době 

uzavření smlouvy. 

Význam této úpravy je však podstatný nejen s ohledem na to, kolik států 

k úmluvě přistoupilo, nýbrž především z toho důvodu, že se článek 74 stal inspirací 

a východiskem pro úpravu předvídatelnosti v mnoha vnitrostátních předpisech 

upravujících oblast soukromého práva.  

Dané ustanovení z Úmluvy vnímá jako zásadní prvky subjektivní, což však 

rozhodně nebývá obecným pravidlem. Jak bude v části páté této diplomové práce 

přiblíženo u jednotlivých nástrojů právní kauzality, v rámci kterých se 

předvídatelnost aplikuje, podmínky, jež jsou pro její hodnocení zásadní, tyto 

nástroje značně modifikují.  

2.2  Test předvídatelnosti 

Jednou věcí je, jak se s pojmem předvídatelnosti vypořádá teorie. Druhou 

věcí je, jaké nástroje nám prakticky umožní jeho faktické zjišťování. Pro tyto účely 

nalezneme v mnoha právních řádech
29

 zakomponovaný tzv. test předvídatelnosti.  

                                                           
29

 Pozn. aut.: Například francouzský, italský či španělský občanský zákoník. 
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Jeho vznik můžeme  datovat do roku 1854, kde byl použit v případu Hadley 

v. Baxendale, a to anglickým soudem Court of Excherquer.
30

 V daném případě 

došlo ke zúžení rozsahu příčinné souvislosti právě využitím principu 

předvídatelnosti. Současně soud stanovil dvě základní premisy vztahující se 

k předvídatelnosti, a sice že (i) nárokovat náhradu škody lze, pokud vyplývá 

přirozeně z porušení smlouvy a (ii) pokud tak nevyplývá, lze si náhradu nárokovat 

pouze, pokud žalobce prokáže, že škůdce již v době uzavírání smlouvy disponoval 

vědomostmi, které by umožnily rozumně uvažující osobě škodu, jež může 

porušením smlouvy vzniknout, předvídat. Při svém rozhodování se soud opíral o 

napoleonský Code civil, který již koncept předvídatelnosti obsahoval. Z těchto 

závěrů je patrné, že toto pojetí předvídatelnosti není toliko závislé na subjektivních 

prvcích v podobě vlastností a schopností potenciálního škůdce, podstatné jsou pro 

něj naopak prvky objektivní. Pramení totiž z předpokladatelné pravděpodobnosti 

určitého následku, ačkoli bere v potaz fakta, která druhá strana znala či měla znát.
31

 

V tom můžeme spatřovat objektivní hledisko předvídatelnosti.  

Nicméně test předvídatelnosti je částečně postaven i na subjektivním 

hledisku, které zohledňuje znalost porušující strany o možných důsledcích porušení 

smlouvy. Například ušlý zisk z pozdě dodaného zboží z kupní smlouvy lze 

považovat za předvídatelný už jen ze skutečnosti, že prodávající o kupujícím ví, že 

je obchodník, pro kterého je včasné doručení klíčové. Naopak po obchodníkovi lze 

vyžadovat profesionální opatrnost, nikoli však přehnanou úzkostlivost.
32

 

                                                           
30

 V tomto případě se dopravce Baxendale zavázal provozovateli mlýna Hadleymu převést poškozenou 
hřídel z mlýna k opraváři. Předmětný díl byl však nezbytnou součástkou pro fungování mlýna. Tím že 
práce na mlýně stála, vznikala Hadleymu škoda. Baxendale se však se svou přepravou zpozdil o pět 
dní, čímž smlouvu porušil. O tom, že bez daného dílu mlýn nefunguje a Hadleymu vzniká škoda, však 
neměl ponětí. Ačkoli tedy Hadleymu vznikla z důvodu Baxendaleova prodlení škoda, soud nepřiznal její 
náhradu, jelikož nebyla pro Baxendalea předvídatelná. Dále srovnej Hadley v. Baxendale, 156 Eng. 
Rep. 145 (1854). In: Lawnix [online]. [citováno 13. 6. 2016]. Dostupné z: 
http://www.lawnix.com/cases/hadley-baxendale.html 
31

 K tomu srovnej BEJČEK, Josef a kol. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 5. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2010, s. 110 a n. 
32

 Tamtéž. 
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Dále můžeme pozorovat, že významným kritériem při určování rozsahu 

odpovědnosti v rámci testu předvídatelnosti jsou i podmínky, za kterých byla daná 

smlouva uzavírána a které ji dále provázely. Vzhledem k okamžiku jejího uzavření 

má být posuzováno, zda mohla být škoda pro daného kontrahenta předvídatelná, či 

nikoli. Takové újmy, jež nejsou v okamžiku uzavření smlouvy předvídatelné, se 

pak považují za příliš vzdálené na to, aby za ně mohl být škůdce odpovědný. 

Pakliže však lze uvažovat předvídatelnost škody již při uzavírání smlouvy, 

povinnost k náhradě vzniklé újmy škůdce nemine.
33

   

Tomuto pojetí se však značně vyhraňuje odpovědnosti deliktní, pro kterou 

jsou významné obvyklé okolnosti za objektivně předpokládatelného běhu věcí. 

Stejně tak okamžik, jenž je z hlediska posuzování předvídatelnosti škody pro 

deliktní závazky významný, může být až ten, ve kterém dojde k porušení 

povinnosti. Oproti tomu odpovědnost ze smluv bere více v potaz informace 

reflektované při vzniku a v rámci konkrétního smluvního vztahu.
34

 Na tomto 

podkladě lze shledat, že test předvídatelnosti je v rámci závazků z deliktů 

neaplikovatelný. 

Výše uvedený případ by měl být inspirací a současně výstrahou pro všechny 

kontrahenty. Škoda vzniklá v uvedeném případě pramenila za velmi neobvyklých 

okolností. Pakliže se strany navzájem neinformují o všech faktorech, které mohou 

být v závislosti na dodržení smlouvy ohroženy, vystavují se tak riziku, že určité 

škody nebudou z důvodu aplikace principu předvídatelnosti škůdci přičitatelné a 

poškozený nebude mít nárok na jejich uhrazení. Byť někdy až zcela vyčerpávající 

smluvní podmínky tak mohou být ospravedlněny právě tímto rizikem. 

                                                           
33

 KRAMER, Adam. The Law of Contract Damages. Oxford: Hart publishing, 2014, s. 289 a n. 
34

 ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 29. 
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2.3  Předvídatelnost v českém právu 

Stejně jako v případě příčinné souvislosti, ani institut předvídatelnosti 

tuzemský právní řád výslovně nezakotvuje. Až do 1.1.2014 a nástupu NOZ však 

byla explicitně v § 379 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění tehdejších 

předpisů,
35

 upravena teorie adekvátní příčinné souvislosti, v jejímž rámci se princip 

předvídatelnosti velmi zásadně promítal. Stále však lze polemizovat nad tím, zda 

byla i předvídatelnost touto úpravou postavena na roveň příčinné souvislosti, tedy 

jako samostatný předpoklad vzniku odpovědnosti za vzniklou škodu. O čem již 

však nelze diskutovat je skutečnost, že až do účinnosti NOZ se předvídatelnost 

těšila výslovné zákonné úpravě, byť v rámci příčinné teorie. Dle zákonodárce je 

současná absence principu předvídatelnosti v NOZ záměrná, jelikož pro jeho 

uchopení postačí právě teorie adekvátní příčinné souvislosti,
36

 jež je dostatečně 

vymezena především judikaturou.  

Dřívější úprava tak měla na postavení předvídatelnosti zásadní vliv, jelikož 

díky ní nebylo o otázce aplikovatelnosti předvídatelnosti pochyb. Svoji inspiraci 

čerpal zákonodárce při tvorbě tohoto ustanovení ve výše uvedeném článku 74 

Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. Znění § 379 věty druhé obchodního 

zákoníku bylo následující: „(…)Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou 

v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení 

své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke 

skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé 

péči.“ Na tomto podkladě se tak škůdce mohl zbavit minimálně části odpovědnosti 

za škodu, a to za předpokladu splnění kumulativních podmínek, dle kterých (i) 

určitý rozsah škod nebylo možné předvídat (ii) při vzniku závazkového vztahu a to 

(iii) s přihlédnutím ke skutečnostem, které povinná strana znala nebo měla znát při 

                                                           
35

 Dále jen „obchodní zákoník“. 
36 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku ze dne 3. 2. 2012 [online]. 2012, s. 569. Dostupná z 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
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obvyklé péči.
37

 Toto ustanovení dávalo předvídatelnosti v rámci zkoumání 

odpovědnosti za škodu značný význam a dle některých teoretiků pak byla na jeho 

základě přímo považována za jeden z předpokladů právní odpovědnosti.
 38

  

Avšak v nazírání na postavení předvídatelnosti v rámci odpovědnosti za 

škodu existovaly i odlišné názory. Jeden takový zastává Kristián Csach, jenž z § 

379 obchodního zákoníku, který vymezoval předvídatelnost škody negativně, 

vyvozuje, že toto pojetí nesměřuje přímo na náhradu předvídatelné škody, nýbrž na 

skutečnost, že nepředvídatelná škoda se nenahrazuje. S tímto přístupem dle něj 

nelze považovat předvídatelnost škody za jeden z předpokladů nároku na náhradu 

škody.
39

 

Tento názor by navíc v kontextu NOZ,
40

 ve kterém úprava předvídatelnosti 

chybí, mohl vést k závěru, že již nelze v rámci odpovědnosti za škodu považovat 

předvídatelnost za relevantní. Nicméně v samotné důvodové zprávě k NOZ se o 

předvídatelnosti přímo hovoří, konkrétně že podmiňuje rozsah náhrady škody.
41

 

Ačkoliv tedy není explicitně předvídatelnost zákonem upravena, nelze ji opomíjet. 

Jak bude dále prokázáno, její nesporný vliv se promítá především skrze nástroje 

právní kauzality. 

Rovněž judikatura Ústavního soudu jasně dokazuje, že je otázka 

předvídatelnosti stále aktuální. Nejfrekventovanějším nástrojem pro limitaci 

náhrady škody se v našem právním prostředí uplatňuje teorie adekvátní příčinné 

                                                           
37

 ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 39. 
38

 Srovnej např. KOBLIHA, Ivan; ELISCHER David; HOCHMAN Josef; HUNJAN KOBLIHOVÁ Radka; 
TULÁČEK Jan. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti 
průmyslového vlastnictví a podle autorského práva. Praha: Leges, 2012, s. 206. 
39

 Srovnej CSACH, Kristián. Predvídateľnosť vzniku škody a jej význam (nielen) v obchodnom práve. In 
Historie obchodněprávních institutů: sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou obchodního 
práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 10. června 2009 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009. s. 125. Dále tento názor, že ani přes tuto zákonnou úpravu se nejednalo o 
samostatnou složku právní odpovědnosti, zastává např. SZTEFEK, Martin. Předvídatelnost škody v 
novém občanském zákoníku. Jurisprudence, roč. 23, č. 5, 2014, s. 25-33. 
40

 Společně s účinností NOZ přestal od 1.1.2014 obchodní zákoník platit. 
41

 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku ze dne 3. 2. 2012 [online]. 2012, s. 569. Dostupná z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 



19 
 

souvislosti. Ve svém nálezu Ústavní soud poznamenává, že pro to, aby nastoupila 

odpovědnost, tato teorie předpokládá „(…) aby vůbec bylo v lidských silách 

předvídat, že předmětné jednání bude mít za následek danou škodu. Základním 

kritériem, ze kterého vychází teorie adekvátnosti, je tedy předvídatelnost škodního 

následku.“
 42

 O tom, že otázka předvídatelnosti je pro české právní prostředí stále 

aktuální, tudíž nelze pochybovat. Avšak dále se lze rozmýšlet nad otázkou, v rámci 

jaké teorie se aplikace předvídatelnosti stává tím nejvhodnějším nástrojem 

k limitaci odpovědnosti. Odpověď na tuto otázku poskytne část pátá této diplomové 

práce, ve které budou podrobně rozebrány teorie adekvátnosti a ochranného účelu, 

jakožto instrumenty právní kauzality. 

2.4  Vztah předvídatelnosti a příčinné souvislosti 

Doposud jsme si ukázali podstatu a význam příčinné souvislosti a 

předvídatelnosti v rámci práva odděleně, bez ohledu na to, jak působí na sebe 

navzájem. Nyní vystává otázka, v jaké relaci k sobě se nacházejí.  

Mnoho teoretiků, zejména těch zahraničních, zastává v odborné literatuře 

názor, že předvídatelnost má zcela nekauzální charakter.
43

 Připouští, že má určitý 

vztah k pravděpodobnosti, ke kauzalitě však nikoli.
44

 Svoji teorii staví především 

na skutečnosti, že na rozdíl od příčinné souvislosti, která přesahuje hranice práva a 

proniká víceméně všemi událostmi v našem světě, se předvídatelnost omezuje 

výhradně na události, jež mají svůj původ v lidském jednání.
45

 Test 

předvídatelnosti se tak dle jejich tvrzení neuskutečňuje v rámci zkoumání příčinné 

souvislosti, nýbrž jde o prosté kritérium limitující náhradu škody. Minimálně 

situace v našem právu je však docela jiná. 

                                                           
42

 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.  
43

 Srovnej MOORE, Michael S. Causation and Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 
98 a n. 
44

 Pozn. aut.: Pravděpodobnost má velmi blízko ke kauzalitě. 
45

 Srovnej HONORÉ, A. M. Causation in the Law. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2010 Edition) [online]. 2010. [citováno: 9.6.2016]. Dostupné z 
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/causation-law 

http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/causation-law
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Nejeden evropský právní řád, stejně jako ten náš,
46

 však při prokazování 

příčinné souvislosti užívá teorii adekvátnosti. Na základě této teorie je škoda 

způsobená protiprávním jednáním, jestliže toto jednání je nejen podmínkou určité 

škody, nýbrž má-li podle obvyklého chodu věcí i podle obecné zkušenosti 

zpravidla za následek způsobení této škody.
47

 Posouzení toho, zda je podle obecně 

vžitých představ škoda adekvátní, je právě věcí předvídatelnosti. V tomto ohledu je 

více než zjevné, že při zkoumání adekvátní příčinné souvislosti dochází rovněž ke 

zkoumání předvídatelnosti. V rámci ní však nejde jen o rozsah eventuálních 

následků, nýbrž i o vztah k samotné kauzální vazbě, tedy schopnosti předvídat 

jednotlivé kauzální možnosti, jež mohou porušením právní povinnosti nastat.
48

 Tím 

se stává obsah předvídatelnosti značně široký a ještě více spjatý s kauzalitou, 

jelikož se v rámci aplikace předvídatelnosti zjišťuje také možnost předvídání 

jednotlivých kauzálních dějů. Kauzální povahu předvídatelnosti tudíž zcela 

vyloučit nelze. 

Úzký vztah, který mezi oběma instituty panuje, se projevuje i v rozložení 

důkazního břemene. Z tohoto hlediska se předvídatelnost považuje za prokazování 

právní kauzality, která je stejně jako ta faktická položena na bedra poškozeného. 

Ten tedy bude vedle prokazování příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním 

a vzniklou újmou dokazovat i to, jak byla či nebyla vzniklá újma pro škůdce 

předvídatelná.
49

 Z pohledu důkazního břemene tak nedochází k žádnému odlišení 

mezi příčinnou souvislostí a předvídatelností.  

Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a nastalou škodou je 

vztahem objektivním. Stejně tak se předvídatelnost minimálně při prokazování 

adekvátní teorie posuzuje především objektivně, jelikož se v jejím rámci zjišťuje, 

                                                           
46

 Srovnej rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05. 
47

 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 2. Páté, jubilejní aktualizované vydání. 
Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 441. 
48

 ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 40. 
49

 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1571. 
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zda podle obecného chodu věcí a zkušeností bylo možné škodu předvídat. Způsob, 

jakým je v této teorii k předvídatelnosti přistupováno, se tak shoduje se způsobem 

přístupu k příčinné souvislosti. Příčinná souvislost je navíc nezbytným 

předpokladem pro odpovědnost nejen smluvní, ale i deliktní. Na tomto základě lze 

konstatovat, že předvídatelnost je nutné posuzovat v rámci obou těchto 

odpovědnostních režimů.  

Můžeme tedy shledat, že vztah příčinné souvislosti a předvídatelnosti, 

jakožto předpokladů právní odpovědnosti za škodu, je velmi úzký. Ačkoli již 

v souvislosti s právní úpravou NOZ nelze o předvídatelnosti uvažovat jako o 

samostatném předpokladu právní odpovědnosti, představuje neopomenutelné 

kritérium při aplikaci adekvátní příčinné souvislosti. V rámci tohoto principu se dá 

hovořit o vztahu závislosti, jelikož testování předvídatelnosti nastupuje a má smysl 

až v okamžiku, kdy je příčinná souvislost spolehlivě prokázána. Tato skutečnost 

může vést až k mínění, že se ze strany předvídatelnosti jedná o vztah akcesorický.  

Z pohledu příčinné souvislosti lze spatřovat naopak nezávislost, jelikož je 

absurdní, aby rozsah předvídatelnosti škody z pohledu potenciálního škůdce 

ovlivňoval příčinnou souvislost mezi jeho jednáním a škodou. Tato souvislost 

závisí jen a pouze na konání či možném opomenutí povinnosti původce vedoucí ke 

škodě. Nicméně právě toto protiprávní jednání může být nepřímo ovlivněno 

možností předvídat škodlivý následek. 

I v případě, kdy je jednání škůdce výlučně jedinou příčinou škodního 

následku a můžeme tak uvažovat o jeho plné odpovědnosti, to však neznamená, že 

tato odpovědnost nastoupí, právě proto, že předvídatelnost škody byla jen nepatrná. 

Avšak i v situaci, kdy byla předvídatelnost škody jen nepatrná a příčinná souvislost 

byla prokázána, právní odpovědnost může nastoupit. Celý princip předvídatelnosti 

je velmi složitý a v rámci rozboru odpovědnostních vztahů si zaslouží značnou 

pozornost. 
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S ohledem nejen na výše uvedené, nýbrž i na diskutabilní postavení 

předvídatelnosti v již neúčinné úpravě obchodního zákoníku, kde i přes výslovné 

zákonné zakotvení bylo její rovnoprávné postavení s příčinnou souvislostí 

mnohými teoretiky neuznáváno, je v rámci této diplomové práce předvídatelnost 

považována za pouhou složku příčinné souvislosti. 
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3.  Příčinná souvislost a její vztah k právní odpovědnosti 

Ohledně právní odpovědnosti toho již bylo mnoho napsáno, avšak sama 

doposud zůstávala jen v pozadí zájmu. Příčinná souvislost, potažmo 

předvídatelnost, mají významný vliv na to, zda právní odpovědnost nastoupí, 

popřípadě v jakém rozsahu bude uplatněna.  

Odpovědnost je pojem vycházející z práva. Jedná se o sekundární povinnost, 

která nastává v případě, kdy subjekt poruší svojí povinnost primární. Její účel 

můžeme spatřovat ze dvou hledisek – jednak působí do budoucna s cílem 

předcházet škodlivým následkům, jednak směřuje do minulosti za obnovou 

původního stavu. Právní odpovědnost prostupuje všemi právními odvětvími, avšak 

dominuje v oblasti rozhodné pro tuto práci – v soukromém právu. Tento sekundární 

odpovědnostní vztah nastává za škodu, která vznikla poškozenému. 

Právní odpovědnost vychází z odpovědnosti morální, se kterou by měla být 

v souladu. V soukromém právu pramení ze dvou základních důvodů, a sice z 

porušení zákona a z porušení smluvní povinnosti.
50

 Vznik odpovědnosti porušením 

zákona upravuje § 2910 NOZ,
51

 který zní: „Škůdce, který vlastním zaviněním 

poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva 

poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.(…)“ Z tohoto ustanovení tak 

můžeme spolehlivě dovodit právně relevantní předpoklady vzniku odpovědnosti: 

 I. protiprávní čin 

 II. vznik škody 

 III. příčinná souvislost mezi protiprávním činem a škodou 

 IV. zavinění 

                                                           
50

 Pozn. aut.: Mimo tyto základní lze uvést § 2909 NOZ umožňující vznik odpovědnosti na základě 
porušení dobrých mravů. 
51

 Pozn. aut.: Je třeba poznamenat, že NOZ se užívání pojmu odpovědnost vyhýbá. Namísto toho 
používá pojmu „povinnost“ a odpovědnost za škodu (újmu) tak nahrazuje spojením „povinnost k 
náhradě škody (újmy)“. Jelikož se však termín „odpovědnost“ doktrinálně velmi hojně užívá, jsou oba 
pojmy používány v této práci bez významového rozdílu. 
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Vznik odpovědnosti porušením smlouvy poté upravuje § 2913 NOZ ve svém 

prvním odstavci: „Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho 

vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané 

povinnosti zjevně sloužit.“ Již při prvním pohledu na toto ustanovení zjistíme, že 

předpoklady smluvní odpovědnosti jsou stejné, až na jeden bod. Na rozdíl od 

porušení zákonné povinnosti se pro odpovědnost za porušení povinnosti ze 

smlouvy nevyžaduje zavinění.
52

 Avšak v druhém odstavci uvedeného ustanovení 

nalezneme liberační důvody, které jsou jakýmsi změkčujícím nástrojem nastolené 

objektivní odpovědnosti. 

Z těchto základních odpovědnostních ustanovení zřetelně vyplývá, jakou 

nezastupitelnou roli příčinná souvislost pro uplatnění právní odpovědnosti má, 

jelikož představuje její výslovný zákonný předpoklad. Podstata příčinné souvislosti 

v právu byla přiblížena, nicméně v duchu právní odpovědnosti kauzalita vykazuje 

jisté specifické znaky. V tomto ohledu hovoříme o právně relevantním následku a 

příčině.  

3.1  Právně relevantní následek a příčina  

Základní hypotéza této kapitoly spočívá v kauzální vazbě. Abychom mohli 

spravedlivě přičítat vzniklou škodu subjektu, který porušil svou povinnost, musí 

být taková škoda v jednoznačné příčinné souvislosti s jeho protiprávním jednáním. 

Škoda tak musí být tímto jednáním kauzálně podmíněna. Nelze pochybovat, že 

základními prvky kauzálního vztahu je příčina (protiprávní jednání subjektu) a 

následek (vznik škody). Pro účely jejich zjišťování v rámci jednotlivého kauzálního 

vztahu teorie používá pojmy právně relevantní následek a právně relevantní 

příčina. Podstatné je totiž pouze to jednání, které vedlo ke vzniku škody, a pouze ta 

škoda, která byla daným jednáním zapříčiněna.  

                                                           
52

 Pozn. aut.: V souvislosti se zásadou autonomie vůle lze uvažovat, že si strany podmínku zavinění 
sjednají ve smlouvě, pakliže tak však neučiní, je zavinění pohledem zákona irelevantní.  
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3.1.1 Právně relevantní příčina 

Leckdy činí kauzální vztah komplikovaným skutečnost, že během škodné 

události může na poškozeného působit celá řada příčin vedoucích ke vzniku škody, 

jako například protiprávní jednání osoby odlišné od zkoumaného škůdce, přírodní 

jevy a další okolnosti. Veškeré tyto možné příčiny poté můžeme souhrnně označit 

jako kauzální řetězec, ze kterého je třeba vybrat jen ty příčiny, jež jsou pro vznik 

škody právně relevantní. Vedle těchto příčin však může být faktorem omezujícím 

odpovědnost i skutečnost, že jedním z důvodů vzniku škody je jednání 

poškozeného. V tom případě škůdce neodpovídá za škodu v rozsahu, ve kterém si ji 

poškozený způsobil sám. Tyto jevy pak mají na vzniku škody svůj podíl a nelze tak 

veškerou újmu přičítat pouze jednomu původci. Právě tato pluralita příčin, které 

vedou k jednomu či více následkům, představuje jeden z nejčastějších problémů, se 

kterým se musí právo při posuzování příčinné souvislosti vypořádat.  

Navíc musíme uvažovat, že tyto jakési externí příčiny, které nemají původ ve 

škodné události,
53

 mohou vést k přerušení kauzálního řetězce. V tomto ohledu se 

již vyslovil Nejvyšší soud ČR, který konstatoval, že: „Řetězec příčin nezakládá 

příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou tehdy, vstupuje-li do 

děje jiná, na jednání škůdce nezávislá skutečnost, která je pro vznik škody 

rozhodující.“
54

 Tato na jednání škůdce nezávislá skutečnost se pak sama stává 

právně relevantní příčinou a původní škůdcovo jednání nemá pro příčinnou 

souvislost žádný význam.  

Dále vyvstává otázka, jakou povahu musí mít tato příčina, aby byla 

z hlediska práva relevantní, popřípadě taková, aby byla způsobilá k přerušení 

kauzálního řetězce. Směrodatný je v tomto aspektu pohled judikatury Nejvyššího 

soudu ČR na právně relevantní příčinu, dle níž: „Není-li protiprávní úkon (tedy 

jednání) jedinou příčinou vzniku škody, stačí, že je jednou z příčin, která se podílí 
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 Pozn. aut.: Chápejme ji jako škůdcovo porušení právní povinnosti. 
54

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2000, sp. zn. 25 Cdo 562/99. 
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na nepříznivém následku, jenž má být odškodněn, a to příčinou důležitou, 

podstatnou a značnou.“
55

 Toto nazírání na relevantní příčinu tak koresponduje 

s teorií podmínky, která je v našem prostředí základním instrumentem při 

zjišťování faktické kauzality. Dle této teorie může být protiprávní jednání příčinou 

pouze v případě, že by bez ní škodní následek nenastal vůbec, respektive nenastal 

v té podobě, v jaké nastal. Je však třeba mít na paměti, že nelze zaměňovat 

jednotlivé příčiny vzniku škody s podmínkami a okolnostmi, za kterých škoda 

vznikla. Pro příčinnou souvislost má význam pouze právně relevantní příčina 

přičitatelná určité osobě odlišné od poškozeného.  

Právně relevantní příčina tak může mít původ pouze v protiprávním jednání. 

Pro příčinnou souvislost není rozhodné, zda je toto jednání komisivní či omisivní. 

A to ačkoli právní příčinná souvislost vychází z přírodní, ve které, jak mnozí 

teoretici tvrdí, není možné, aby kauzální vztah vznikl bez prvotního aktivního 

jednání. Je to však právo, které činí osoby odpovědné za jejich čistě omisivní 

jednání.
56

 Avšak lze jej uvažovat pouze v případě, existuje-li právní povinnost 

konat, kterou ukládá především zákon či smlouva. Právně relevantním opomenutím 

je tedy povinnost porušující nicnedělání.
57

 Z hlediska omisivního jednání však 

vystávají jisté pochybnosti, zejména při prokazování příčinné souvislosti 

v takových případech. Na rozdíl od aktivního jednání totiž postrádají jednoznačné 

časové určení, jelikož se daná neaktivita uskutečňuje téměř výhradně v rámci 

širšího časového úseku, kdežto aktivní jednání bývá otázkou jednorázového konání 

v přesně určitelný okamžik.  
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 KÁROVÁ, Marta. Dokazování příčinné souvislosti z hlediska praxe Nejvyššího soudu České republiky. 
In TICHÝ, Luboš et al. (ed). Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 43; Atribut příčiny „důležité, podstatné a značné“ užívá 
dále například rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2016, sp. zn. 21 Cdo 2767/2015 
nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. července 2016, sp. zn. 30 Cdo 404/2016. 
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 Srovnej KOZIOL, Helmut. Natural and Legal Causation. In TICHÝ, Luboš. (ed.) a kol. Causation in Law. 
Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 56 a n. 
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 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1543. 
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3.1.2 Právně relevantní následek  

Existence škody je základním předpokladem pro zjišťování právní 

odpovědnosti, jelikož bez ní nemá jakákoli odpovědnost vůbec smysl. V kontextu 

nové kodifikace soukromého práva je vhodné přiblížit koncept, se kterým NOZ 

operuje. Ústředním pojmem v rámci odpovědnostních vztahů za škodu je újma,
58

 

která je obsahově a věcně široký pojem.
59

 Újmou je v pojetí NOZ chápána každá 

majetková nebo nemajetková ztráta, která vznikla na straně poškozeného 

v důsledku a v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti ze strany škůdce. 

Jednu větev újmy tak tvoří majetková ztráta, znamenající přímou ztrátu na majetku 

poškozeného, či jeho ušlý zisk. Tu NOZ označuje jako újmu na jmění. Vedle této 

ztráty může vzniknout újma nemajetková, která může být v zásadě buď újmou na 

osobnostních právech poškozeného, nebo újmou na osobě jako takové.  

V určitých kapitolách této práce se nejednou hovoří o jistých rozdílech, či 

naopak společných rysech, patrných u závazků smluvních a deliktních. Dalo by se 

tudíž diskutovat ohledně vztahu újmy, která v důsledku jejich porušení vzniká. 

Vztah mezi deliktní a smluvní náhradou újmy však NOZ výslovně neřeší. V obecné 

rovině existují dva principy. První je založený na specialitě smluvní náhrady újmy, 

dle druhého však existující smlouva nemá vliv na možnost domáhat se náhrady 

újmy z deliktu v užším smyslu.
60

 V návaznosti na současnou úpravu občanského 

práva proto musíme přisvědčit druhému principu, tedy že jsou obě náhrady újmy 

nezávislé. V případě porušení smlouvy se tak lze za podmínek § 2910 NOZ 

domáhat i náhrady újmy z deliktu. 

Pro vznik právní odpovědnosti za škodu je tedy nezbytné, aby měla charakter 

některé z výše uvedené újmy v kontextu NOZ. Teprve takovou újmu lze považovat 
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 Pro účely této diplomové práce jsou pojmy „škoda“ a „újma“ obsahově nerozlišeny a používány jako 
synonyma. 
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 Pozn. aut.: V zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění tehdejších předpisů, byla ústředním 
pojmem škoda, která je oproti újmě pojmem užším. 
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 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1541. 
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za reparovatelnou a označit jako právně relevantní následek, který lze následně 

podrobit dalšímu zkoumání z hlediska příčinné souvislosti.  

3.1.3 Příčinná souvislost mezi právně relevantním následkem a 

příčinou 

Ve chvíli, kdy fakticky vznikla škoda, se můžeme obrátit ke zjišťování toho, 

co bylo její příčinou. K tomu nám poslouží příčinná souvislost, přičemž naše 

pozornost se bude obracet pouze k právně relevantním příčinám. Příčinná 

souvislost musí být zjišťována vždy, jelikož pouhé omezení se na právně relevantní 

příčinu a následek nestačí. Takové právní posouzení by totiž bylo neúplné a proto i 

nesprávné.
61

 Smyslem příčinné souvislosti v rámci odpovědnosti za škodu je 

spolehlivě prokázat, která příčina vedla ke kterému následku a v jakém rozsahu jej 

způsobila. Na tomto základě poté umožní spravedlivě určit odpovědnost. Právě 

proto je pojímána za jeden z obligatorních předpokladů odpovědnosti.  

Právě kauzalita nám umožní z celé řady potenciálních škůdců vybrat jednání 

toho, jehož bylo relevantní pro danou škodu. S kauzalitou je však třeba nakládat 

obezřetně, jelikož stavět odpovědnost pouze na ní nemusí být a ani není zcela 

spravedlivé. Své k tomu řekl i Nejvyšší soud ČR, dle nějž: „(…) odpovědnost nelze 

neomezeně činit závislou na kauzalitě, neboť by to mohlo vést k zákonu 

neodpovídajícímu neúnosnému ukládání povinnosti nahradit škodu.“
62

 Příčinnou 

souvislost lze snadno zjistit v případě, kdy jsou obě její složky spolehlivě 

izolovány, k tomu dále: „Právně relevantními příčinami (…) nemohou být kterékoli 

faktické příčiny, sebevíce vzdálené od škodního následku, nýbrž je třeba vyčlenit 

(izolovat) jen ty příčiny, s nimiž právo spojuje vznik odpovědnosti (tzv. umělá 

izolace jevů), které jsou pro způsobení následku významné (tzv. gradace příčinné 

souvislosti) a které podle obvyklého chodu věcí i podle obecné zkušenosti mají 

zpravidla (typicky) za následek způsobení určité škody (tzv. adekvátní příčinná 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2010, sp. zn. 26 Cdo 5035/2008. 
62

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. února 2015, sp. zn. 25 Cdo 1222/2012. 
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souvislost). Příčinná souvislost jako jeden z nezbytných předpokladů odpovědnosti 

za škodu je tedy dána tehdy, je-li škoda podle obvyklého (přirozeného) chodu věcí i 

obecné zkušenosti, resp. poznatků adekvátním důsledkem protiprávního úkonu či 

škodní události.“
63

 Tímto rozhodnutím Nejvyšší soud velmi komplexně přiblížil 

postup, dle kterého se příčinná souvislost aplikuje. Od výběru právně relevantních 

příčin prostřednictvím jejich izolace pouze na protiprávní jednání, přes gradaci 

příčinné souvislosti spočívající v odstupňování těchto příčin dle jejich významu pro 

vznik škody, až po následnou aplikaci nástrojů právní kauzality v podobě adekvátní 

příčinné souvislosti. Tuto tezi Nejvyššího soudu můžeme dále brát jako základní 

hypotézu pro prokazování faktické a právní kauzality, které budou předmětem 

zkoumání v následujících dvou částech této diplomové práce. 
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4.  Prokazování faktické kauzality 

Prokázání faktické kauzality je elementárním východiskem pro uplatňování 

právní odpovědnosti. Jelikož existence příčinné souvislosti není presumována, 

příčinný vztah mezi porušením právní povinnosti a vzniklou újmou se musí 

prokazovat.
64

 Důkazní břemeno v tomto případě leží na poškozeném, který tak je 

mnohdy stavěn až před nadlidský úkol. Často je totiž až nemožné kauzalitu 

objektivně prokázat.  

Postup při zjišťování příčinné souvislosti není vždy jednoduchý, zejména 

v případech, kdy ke škodě vede celá řada příčin. I proto nelze stanovit jeden obecně 

platný princip pro její zjišťování, nýbrž je nezbytné postupovat případ od případu. 

Prokazování příčinné souvislosti je v českém právním prostředí považováno za 

otázku skutkovou, nikoli právní.
65

 Úkolem soudu je totiž právě zjištění existence 

příčinné souvislosti, nikoli formulování určité právní konstrukce, pomocí které by 

tento příčinný vztah utvářel. 

Východiskem při zjišťování faktické kauzality je výběr a izolace právně 

relevantních příčin a následků, tak jak se jimi podrobně zabývala předchozí část 

této diplomové práce.  

4.1 Teorie podmínky  

Teorie podmínky, nebo-li conditio sine qua non,
66

 hraje při prokazování 

skutečné faktické příčinnosti v řadě právních řádů, toho naše nevyjímaje, hlavní 

roli. Při soudní aplikaci se naše soudy uchylují především právě k této teorii. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. června 2010, sp. zn. 25 Cdo 437/2008. 
65

 Tuto skutečnost lze dovodit z mnohé judikatury; Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 
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Stejným principem se řídí i Soudní dvůr Evropské unie.
67

 Její aplikací se v právní 

praxi snadno oddělí právně relevantní příčiny od těch, které v kauzálním vztahu 

nemají žádný význam. 

V kontinentálním právní kultuře v souvislosti s podstatou této teorie 

zjišťujeme podmínku, bez které by nenastal následek, respektive nenastal takovým 

způsobem, jakým nastal.
68

 V rámci angloamerického systému je teorie podmínky 

zjišťována tzv. „but for“ testem, který se zakládá na otázce, zda by škoda nastala i 

v případě, kdy by k jednání nedošlo.
69

 Pakliže újma vznikne tak jako tak, dané 

jednání nepovažujeme za nutnou podmínku. Praktická relevance aplikace CSQN 

poté spočívá v tom, že zamezí zkoumání dalších podmínek, které s následkem 

nikterak nesouvisí.
70

  

Pro výchozí legální definici teorie podmínky můžeme použít úpravu ze soft 

law projektu PETL,
71

 jenž unifikuje principy evropského deliktního práva. Ten 

teorii podmínky vymezuje následovně: „Jednání nebo opomenutí (dále jen jednání) 

je příčinou škody poškozeného, jestliže by při neexistenci takového jednání škoda 

nevznikla.“
72

 Tato definice je totožná s obecným pojetím v kontinentální kultuře. O 

aplikaci principu teorie podmínky se při zjišťování faktické kauzality ve své 

judikatuře aktivně vyslovuje i Ústavní soud ČR, dle nějž: „[…] Abychom mohli 

hovořit o […] kausálním vztahu mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby skutečnost, 

která má být příčinou, byla nutnou podmínkou ("conditio sine qua non") toho, že se 

následek uskutečnil právě tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném čase 

a v daném místě. Pro výsledek je příčinnou taková událost, kterou si nelze 
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odmyslet, aniž by nutně odpadl i sám výsledek (škoda).“
73

 Takovýto přístup lze 

považovat za shodný s tím, jak jej definuje PETL. Odpovědnost škůdce nastává 

shodně až tehdy, pakliže by bez existence jednání (odmyšlení události) škoda 

nevznikla (nutně odpadl i sám výsledek). Přístup českých soudů tak lze z pohledu 

vymezení CSQN hodnotit jakožto odpovídající evropským standardům. 

Navíc je třeba uvést, že z citované definice v PETL lze jasně vyčíst, že za 

zcela rovné považuje aktivní a omisivní jednání. Jestliže je tedy dána právním 

předpisem či smlouvou povinnost jednat a povinný subjekt tak aktivně neučiní, je i 

dané opomenutí jednáním ve smyslu právním a současně v příčinné souvislosti se 

vzniklou škodou.  

Prostým příkladem, na kterém lze funkci teorie podmínky vyzkoušet, je 

případ osoby X, která vystřelí po osobě Y, jež v důsledku této smrtící rány zemře. 

Jednání osoby X považujeme za nutnou podmínku následku v podobě smrti osoby 

Y. Pakliže odmyslíme jednání osoby X, nutně dojdeme k závěru, že by ke smrti 

osoby Y nedošlo. V tomto případě je teorie podmínky relevantní a umožňuje 

spolehlivě určit kauzální vztah. 

Nicméně v praxi se lze setkat i s komplikovanějšími případy, u kterých nám 

pouhá aplikace CSQN jednoznačnou odpověď nepřinese a je nezbytné zohlednit i 

další okolnosti ovlivňující kauzální vztah. Uveďme si příklad. Osoba A řídí 

automobil bez platného řidičského oprávnění. Během jízdy se střetne s dalším 

řidičem - osobou B, z čehož vnikne škoda a zranění této osoby. Nehodu však 

z hlediska dopravních předpisů osoba A nikterak nezavinila. Následně vyvstává 

otázka, zda je jízda osoby A bez řidičského oprávnění CSQN újmy, jež byla 

způsobena řidiči B. Na uvedený příklad lze odpovědět jednak tak, že i kdyby měla 

osoba A řidičské oprávnění, nehoda by nastala. Tato odpověď zní logicky a z úst 

právníka i přirozeněji. Samotná skutečnost, že osoba A řidičským oprávněním 

nedisponuje, totiž není nutnou podmínkou vzniku nehody, která by dle všeho 
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nastala i při jízdě osoby s oprávněním. Jednak lze však brát v potaz právě absenci 

řidičského oprávnění a odpověď formulovat tak, že kdyby osoba A neporušila svou 

povinnost a neřídila bez oprávnění, k nehodě by nedošlo. Jakožto nutná podmínka 

vzniku škody je považováno už samotné řízení vozidla.
74

 

S ohledem na tyto spletitější situace není vhodné přistupovat k aplikaci 

CSQN příliš mechanicky. Naopak je žádoucí zohlednit všechny okolnosti, které lze 

daným subjektům klást za vinu, byť jejich faktický vliv na kauzální vztah není 

zcela zřejmý. Tím se však teorie podmínky, tak jak ji známe, přesouvá spíše 

k teorii adekvátní podmínky,
75

 která je však doménou kauzality právní.  

Výslovné zakotvení teorie podmínky v našem právním řádu logicky 

nenalezneme, jedná o pouhý instrument faktické kauzality,
76

 a pro jeho zkoumání 

je třeba využít judikatury, případně odborné literatury. Nicméně i tak je princip 

CSQN zákonem reflektován, konkrétně v ustanovení § 2909 a § 2910 NOZ, dle 

nichž, poruší-li škůdce svou právní povinnost a způsobí-li tím jinému újmu, je 

povinen ji nahradit. Jednání, kterým škůdce porušil povinnost, je tak nezbytnou 

podmínkou vzniku dané škody a následné povinnosti její náhrady.  

Na své limity CSQN naráží v situaci, kdy spekulujeme nad samotnou 

existencí okolností, které měly újmu zapříčinit. Pakliže jsou tyto pouze 

předpokládány, či se dokonce pohybují v úrovni hypotetické, je účinnost a 

použitelnost teorie podmínky značně diskutabilní.
77

 Negativní pohled na CSQN 

však vrhá především skutečnost, že je použitelná vesměs pouze v případech, kdy 

škodu způsobila výlučně jedna příčina.
78

 O problematičnosti CSQN ve spojení 
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 Tento pohled na CSQN zohledňuje ochranný účel normy ve spojitosti se vzniklou újmou. 
75

 Tato teorie se navíc mnohem efektivněji vypořádá s problémem nekonečnosti nutných podmínek, 
jež se jako možné mohou při aplikaci teorie podmínky v kauzálním vztahu jevit. 
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 Je třeba mít na paměti, že teorie podmínky není totéž co faktická kauzalita, nýbrž pouze pomocný 
prostředek k jejímu prokazování. 
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 Shodně i WINIGER, Bénédict; KOZIOL, Helmut.; KOCH, Bernhard A.; ZIMMERMANN, Reinhard. (eds.). 
Digest of European Tort Law. Vol. 1. Essential Cases on Natural Causation, 2010. Překlad části 
srovnávací studie. In: TICHÝ, Luboš et al (ed.). Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 99. 
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 Problematika multikauzálních situací bude analyzována v kapitole 4.3 této diplomové práce. 
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s multiplicitním kauzálním průběhem hovořil i Ústavní soud, který v již citovaném 

rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 312/05 uvádí: „[…] každý následek má obvykle několik 

vzájemně souvisejících příčin a každá příčina může mít několik vzájemně 

souvisejících následků. Příčina jedné skutečnosti může být sama následkem jiné 

příčiny. Prostřednictvím těchto kausálních vazeb jsou vytvářeny kausální řetězce, 

které jsou v čase nazpět nekonečné.“ Je zjevné, že pro účely teorie podmínky musí 

nastoupit další nástroj, pomocí kterého se uskuteční selekce pouze těch příčin a 

následků, jež jsou podstatné z hlediska určení povinnosti k náhradě škody. Pro 

tento účel přechází zjišťování faktické kauzality v kauzalitu právní, jejíž nástroje 

budou předmětem části páté této diplomové práce.  

K prokazování právní příčinnosti lze přistoupit tehdy, můžeme-li po aplikaci 

CSQN o určité příčině s potřebnou mírou jistoty říci, že by bez jejího působení ke 

škodě nedošlo, čímž je proces prokazování faktické kauzality dovršen. Nelze-li to 

po aplikaci CSQN o dané příčině tvrdit, je zkoumání právní příčinnosti zbytečné, 

jelikož pro předmětný kauzální vztah postrádá důležitost a škoda by vznikla i bez 

její existence.
79

  

4.2  Potřebná míra prokázání faktické kauzality 

V jakém rozsahu má být příčinná souvislost prokázána není v našem právním 

řádu výslovně upraveno. V tomto ohledu je pro soudy směrodatné především 

ustanovení § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
80

 které 

soudu umožňuje hodnotit důkazy dle své úvahy. Nicméně v kontextu rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR o otázce příčinné souvislosti platilo velmi konstantně 

následující: „Příčinná souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním 

žalovaného a vznikem škody na zdraví musí být bezpečně prokázána; nestačí tu 
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 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1552. 
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 Dále jen „o.s.ř.“ 
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pouhá pravděpodobnost.
81

 Vyvozovat povinnost hrazení újmy pouze z jisté 

pravděpodobnosti kauzálního nexu mezi jednáním škůdce a způsobenou škodou 

tudíž tímto přístupem nebylo možné. Poškozený tak buď příčinnou souvislost 

prokázal zcela, čímž mu byla přiznána plná náhrada, nebo ji prokázal jen zčásti a 

náhradu nezískal ani poměrnou. Tento přístup však logicky vedl k nespravedlivým 

situacím, kdy především v komplikovaných případech nebylo reálné příčinnou 

souvislost prokázat zcela a poškozený nezískal na náhradě utrpěné újmy ani 

poměrnou část. Ustanovení § 132 ve spojení s § 153 o.s.ř., dle kterého mají soudy 

rozhodnout na základě zjištěného skutkového stavu věci, přitom soudy k tomuto 

přístupu, jenž lze označit jako „všechno nebo nic“, nikterak nezavazoval, díky 

čemuž mohou být závěry soudů založeny i právě na pouhém pravděpodobnostním 

úsudku. 

Tuto nerovnou situaci s neúnosným důkazním břemenem kladeným na 

poškozeném částečně vyrovnal Ústavní soud ČR, jenž svým rozhodnutím ze dne 

12. srpna 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08, zmírnil dosavadní požadovanou míru 

prokázání příčinné souvislosti za mírnější v podobě probability.
82

 Díky tomu tak již 

v současnosti hovoříme o jakémsi prokazování pravděpodobné příčinné souvislosti. 

Míra jejího prokázání poté může ovlivňovat výši odškodného. Svým rozhodnutím 

Ústavní soud navíc vybízí k překonání dosavadního pojetí adekvátnějším a 

spravedlivějším přístupem, který bude více respektovat zásadu spravedlivého 

procesu a vyrovná slabší postavení poškozených. Jako možný zdroj inspirace 

výslovně uvádí doktrínu tzv. „ztráty šance“
83

 ze systému common law. 

Pravděpodobnost hraje v rámci procesní důkazní teorie důležitou roli, jelikož 

každý důkaz je svým způsobem spíše důkazem pravděpodobnosti, než důkazem 

pravdy. Jurisdikce napříč různými státy se v otázce potřebné míry prokázání 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. září 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90, publikováno jako R 
21/1992; shodně i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2008, sp. zn. 21 Cdo 1508/2007. 
82

 Shodně i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. července 2014, sp. zn. 25 Cdo 1628/2013. 
83

 Srovnej kapitolu 4.4 této diplomové práce. 
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existence příčinné souvislosti značně liší. Pro ilustraci přístupů jednotlivých států 

v této otázce poslouží následující tabulka, jež potřebnou míru prokázání faktické 

příčinné souvislosti kategorizuje a kvantifikuje.
84

 

Pravidlo (terminologické označení) Procentuální kvantifikace 

více pravděpodobné než ne;  

převaha důkazu 

51% < 

jasné a přesvědčivé důkazy 75% < 

blízko k jistotě 90% < 

bezpečně prokázána 100% 

 

Tabulka jasně naznačuje, jak je v této oblasti přístup českých soudů striktní a 

jaký prostor se při inspiraci zahraničních přístupů v tomto ohledu české judikatuře 

otevírá. Tato důkazní pravidla by se ve spojení s dalšími vhodnými nástroji mohla 

stát vhodným korektivem pro příznivější důkazní břemeno poškozeného a přiznání 

náhrady za způsobenou újmu, byť i pouze částečnou.  

V současné době se však již v duchu uvedeného rozhodnutí Ústavního soudu 

ČR objevují v praxi případy, které nastolený princip praktické jistoty prokázání 

příčinné souvislosti prolamují a vystačí si s výsledkem, dle kterého je příčinná 

souvislost prokázána „s nejvyšší pravděpodobností“.
85

 Tuto důkazní míru můžeme 

kategorizovat jako „blízko k jistotě“, procentuálně tedy 90% a více.  

Dále však lze uvažovat i o zavedení modernějších nástrojů do soudní praxe, 

jako je například alternativní kauzalita, k jejíž aplikaci jistě značně napomůže 

                                                           
84

 Srovnej GILEAD, Israel. Kauzální proporcionální odpovědnost – základní a právně politické úvahy. In: 
TICHÝ, Luboš (ed.) et al. Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 11. 
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 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2013, sp. zn. 25 Cdo 173/2012. 
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legislativní zakotvení v § 2915 odst. 1 NOZ, které zavazuje k náhradě škody 

společně a nerozdílně, a to v případech, kdy nelze určit, která osoba škodu 

způsobila. Ačkoli tedy v takovém případě nelze například ani s 51% 

pravděpodobností říci, že daná osoba škodu způsobila, lze ji solidárně zavázat 

k náhradě.
86,87

 

V této souvislosti je třeba uvést, že základní požadavky důkazního práva 

stanovuje rovněž i hmotné právo, které se buď k této míře nevysloví, nebo se 

vyjadřuje konstrukcí právních fikcí a domněnek. Ve stejném duchu s tím, jak bylo 

nastíněno použití pravděpodobnosti, jakožto vhodného ukazatele v rámci 

prokazování příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a škodou, jde i NOZ, 

který v sobě ukrývá tři míry pravděpodobností. V jeho kontextu můžeme hovořit o: 

1) Prosté či relativní pravděpodobnosti (§ 2925 odst. 2 NOZ) 

2) Vysoké míře pravděpodobnosti (1729 odst. 1 NOZ) 

3) Pravděpodobnosti blížící se jistotě (2915 odst. 1 NOZ)
88

 

V případě ad 1) se jedná o proporcionální odpovědnost provozovatele zvlášť 

nebezpečného provozu, jehož povinnost náhrady škody odpovídá 

pravděpodobnosti jejího způsobení tímto nebezpečným provozem. Budeme-li chtít 

míru této pravděpodobnosti kvantifikovat, bude se pohybovat v rozmezí od 0,1 až 

do 100%. Vysoká míra pravděpodobnosti v ad 2), která se týká konceptu culpa in 

contrahendo (předsmluvní odpovědnost), musí činit alespoň 80%. Poslední případ 

ad 3) se týká solidární odpovědnosti protiprávně jednajících osob. Pro naplnění 

jejich odpovědnosti je třeba alespoň 90% pravděpodobnosti, že by každá z těchto 

osob mohla samostatně způsobit škodlivý následek. Tuto pravděpodobnost tedy 
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 Srovnej podkapitolu 4.3.2 této diplomové práce. 
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 Pozn. aut.: Každá z těchto osob však musí být sama o sobě způsobilá způsobit danou újmu 
s pravděpodobností alespoň 90%; viz níže. 
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 TICHÝ, Luboš. Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně 
paradigmatu v NOZ). Bulletin advokacie, č. 12, 2013, s. 32. 
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můžeme označit za blížící se jistotě.
89

 V těchto případech tak můžeme spatřovat 

jistou tendenci ke zmírnění míry pravděpodobnosti, kterou NOZ ve specifických 

případech vyžaduje.  

Je pravdou, že procesní normy by měly vést především k co nejsnazšímu 

naplnění hmotného práva, k čemuž v duchu dosavadní judikatury a jejího pojímání 

prokazování příčinné souvislosti příliš nesměřovala. Za podmínek NOZ, který 

v sobě ukrývá celou řadu ustanovení, jež pracují s pravděpodobností,
90

 společně 

s průlomovým rozhodnutím Ústavního soudu ČR však lze uvažovat, že se celá 

situace v našem právním řádu ohledně prokazování příčinné souvislosti stane pro 

poškozeného přijatelnější a v praxi bude docházet k citlivému hodnocení celé 

skutkové situace a tomu odpovídajícímu přiznání náhrady za utrpěné újmy 

s ohledem na míru jejího faktického zapříčinění. 

Pravděpodobnost je významným nástrojem aplikovaným v případech 

kauzální nejistoty, tedy případech, ve kterých nelze s jistotou určit, která z mnoha 

příčin vedla ke vzniku škody, respektive vyloučit, bez které by škoda nevznikla.  

4.3  Případy kauzální nejistoty  

Ke kauzální nejistotě dochází v zásadě ve dvou případech. Prvním z nich je 

nejistota o tom, zda vzniklá újma byla zapříčiněna protiprávním jednáním, či 

vznikla v důsledku jiné události.
91

 Druhý případ nejistoty nastává u újmy 

způsobené protiprávním činem, na kterém se však větší či menší měrou podílí více 

škůdců a není jasné, které jednání a jakou měrou se na vzniku újmy podílelo, 

respektive která část újmy byla konkrétním jednáním způsobena. Toto souhrnné 

dvojí pojetí představuje kauzální nejistotu v širším slova smyslu, což je 

problematika v rámci faktické kauzality velmi rozsáhlá. Za podmínek těchto situací 
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 Např. § 920 odst. 1, 2 a 3, § 1408 odst. 2, § 1566, § 1729 odst. 1, § 2915 odst. 1 a 2, § 2925 odst. 2, § 
2963 odst. 2 NOZ a další. 
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 Například když horník a současně silný kuřák dostane rakovinu plic – jak práce v dole, tak kouření 
jsou schopné nemoc vyvolat a není jisté, který faktor tak skutečně k rakovině vedl. 
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je vznik újmy připsatelný více subjektům, přičemž ani o jednom nelze objektivně 

tvrdit, že by bez jeho jednání újma nevznikla, ačkoli alespoň jedno jednání újmu 

způsobit muselo. Svojí komplexností tak neumožňují užití tradičního principu 

CSQN. S ním lze spolehlivě pracovat pouze za okolností výlučných příčin, či 

v případě rozpoznávání řetězce příčin. Při zjišťování faktické příčinné souvislosti 

se tak právě v těchto případech aktivně využívá kauzální pravděpodobnosti. 

Speciálně problému kauzální nejistoty se podrobně věnuje již zmiňovaný 

projekt PETL unifikující principy evropského deliktního práva, a to i v oblasti 

příčinné souvislosti jakožto prvku odpovědnosti za škodu. Úprava z tohoto projektu 

bude v následujících podkapitolách hlavním východiskem pro uchopení každého 

z případů kauzální nejistoty. 

I přes všechny problémy, se kterými se prokazování příčinné souvislosti 

setkává, je z hlediska spravedlnosti nezbytné, aby i v těchto značně 

komplikovaných případech byla náhrada újmy uložena, a jen z důvodu že ji nelze 

bezpečně prokázat poškozenému ani poměrně nepřikázat náhradu.  

Jak zjistíme, ve svém důsledku tyto kauzální situace vedou k odpovědnosti 

osob, jež se na vzniku škody fakticky fyzicky nepodílely, nicméně nastolené 

principy způsobí, že i tak budou jejím vznikem zavázáni k náhradě. Nabízí se 

otázka, proč by měli ti, kdož jsou ve skutečnosti nevinní a jež právo fiktivně a 

zřejmě i nespravedlivě ze škody viní, odpovídat za protiprávní čin jiné osoby. 

Právo se tímto nedostatkem snaží kompenzovat jiný, a sice chránit oběti 

takovýchto situací. V tomto směru vychází právo z prevenční povinnosti a 

korektivní spravedlnosti, jakožto institutů, které mají nastolené principy 

ospravedlnit. 

Následující podkapitoly tak budou dokreslovat kategorizaci vzájemných 

vztahů více příčin v rámci kauzální nejistoty, tedy situace, ve které nelze striktně 

rozlišit, co přesně vedlo ke škodě. Svou posloupností budou kopírovat systematiku 

úpravy projektu PETL.  
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4.3.1 Konkurující kauzalita 

Za první z multiplicitních případů kauzální nejistoty můžeme uvést 

konkurující kauzalitu. Dle čl. 3:102 PETL jsou jednání, z nichž každé by samo 

způsobilo škodu v ten samý okamžik, považováno každé toto jednání za příčinu 

vzniku škody. Podstatné je, aby byla škoda způsobena ve stejný okamžik. Nicméně 

tento požadavek je nutné brát s jistou rezervou, jelikož prokazování této 

skutečnosti by bylo až nepřiměřeně náročné. Aby tedy mělo posuzování 

konkurující kauzality význam, můžeme uvažovat o určité relativně malé prodlevě, 

která může jednotlivé výsledky protiprávního jednání oddělovat, byť pouze tak, 

aby nebyl smysl nastoleného principu porušen. Z hlediska právní odpovědnosti je 

poté již irelevantní, ve kterém okamžiku došlo k protiprávnímu jednání. Není tedy 

třeba rozlišovat čas, ve kterém ten který škůdce jednal, nicméně pouze okamžik, ve 

kterém se dostaví výsledek této protiprávní činnosti. Pakliže však škodu způsobilo 

první jednání a následující pouze zvýšilo její rozsah, není splněna podmínka vzniku 

škody ve stejném okamžiku a na daný případ se použije ustanovení o potenciálních 

příčinách.
92

 Zjevnou podmínkou rovněž je, aby každé jednotlivé jednání ve svém 

výsledku vedlo ke způsobení totožné předmětné škody.  

Princip konkurující kauzality je nejlépe dokreslován na případu dvou střelců, 

kteří oba svou střelou ve stejném okamžiku zasáhnou poškozeného, přičemž obě 

rány nezávisle na sobě jsou smrtelné. První střelec však vystřelí ze vzdálenosti 

jednoho kilometru, druhý z bezprostřední blízkosti. Je očividné, že k jednání 

prvního střelce muselo dojít dříve, než k jednání druhého, avšak z pohledu 

konkurující kauzality je tato prodleva nepodstatná, relevantní je pouze okamžik 

zásahu poškozeného.
93
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 Srovnej čl. 3:104 PETL. Viz podkapitola 4.3.3 této diplomové práce. 
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 European Group on Tort Law. Principles of European Tort Law. Text and Commentary. Wien: 
Springer, 2005, s. 44. 
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Obecně lze přístup nastolený v případě konkurující kauzality považovat za 

přiměřený, jelikož pro všechny kvalifikované škůdce (tedy takové, jejichž 

jednotlivá jednání by každé samo způsobilo škodu v ten samý okamžik) znamená, 

že budou odpovídat společně a nerozdílně. Eliminuje tak hrozbu toho, že by nešlo 

spolehlivě přesně prokázat, které jednání ke škodě ve sféře poškozeného vedlo. 

V našem právním řádu je problematika konkurující kauzality opomenuta, 

avšak šlo by uvažovat o aplikaci § 2915 odst. 1 NOZ, který se sice primárně 

vztahuje na kauzalitu alternativní, avšak nelze vyloučit užití analogie ohledně 

solidární odpovědnosti škůdců, jelikož lze spravedlivě jednotlivě každému z nich 

přiznat odpovědnost za celou škodu.
94

 

4.3.2 Alternativní kauzalita 

Alternativní kauzalitu podrobíme hlubší analýze, už jen kvůli faktu, že jako 

jediná z uvedených případů dosáhla privilegia zákonné úpravy v NOZ.  

V případě alternativní kauzality dochází oproti konkurující kauzalitě k jistým 

odlišnostem. V jejím případě škodě předchází rovněž vícero na sobě nezávislých 

jednání, přičemž každé z nich je samo o sobě způsobilé být jejím výlučným 

původcem. Není zde však rozhodný totožný okamžik, ve kterém mělo k porušení 

dojít, jelikož víme jistě, že ke škodě vedlo pouze jedno z jednání.
95

 Nejistota 

nastává ohledně toho, které jednání ji skutečně způsobilo. 

Řešením v takovýchto situací může být, že jednotlivá protiprávní jednání 

jsou považována za příčinu v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké mohlo v dané 

situaci škodu způsobit. V tomto duchu je formulován čl. 3:103 odst. 1 PETL: „V 

případě více jednání, z nichž každé by bylo samo dostatečnou příčinou škody, 

přičemž však zůstává nejistým, které jednání ji ve skutečnosti způsobilo, musí být 
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každé jednání považováno za příčinu v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké mohlo 

způsobit škodu poškozenému.“ Z dikce tohoto článku vypozorujeme nutné splnění 3 

kumulativních podmínek, aby se daná situace dala subsumovat pod případ 

alternativní příčinnosti: 

I. musí jít o působení více příčin 

II. každá z těchto příčin musí být způsobilá škodu způsobit 

III. nelze určit, která ji skutečně způsobila 

Za splnění následujících podmínek se odpovědnost stanovuje exaktním 

způsobem, tedy v rozsahu pravděpodobnosti způsobení škody tím kterým škůdcem. 

Tím se tedy alternativní příčinnost odlišuje od konkurující, ve které se uplatňuje 

odpovědnost solidární, kdežto zde bude míra odpovědnosti úměrná 

pravděpodobnosti způsobení škody tím kterým jednáním, tedy proporcionální. 

Pro bližší představu o fungování tohoto principu v praxi je v souvislosti 

s alternativní příčinnosti zmiňován příklad tří myslivců, kteří ve stejný okamžik 

vystřelí na kořist, nicméně jedna z ran zasáhne a usmrtí náhodného 

kolemjdoucího.
96

 Pakliže nelze přes všechno dokazování najisto postavit, z čí 

zbraně smrtelná rána vyšla, odpovídá každý ze střelců v rozsahu jedné třetiny. 

Stejná situace může nastat i v případě dvou horolezců, kteří při lezení neopatrně 

uvolňují kameny, jež posléze těžce zraní třetího horolezce. I v takovém případě 

nelze najisto říci, čí vinou se uvolnil právě ten, co způsobil zranění. Oba horolezci 

tak budou odpovídat dílem jedné poloviny.  

Uvedené příklady navíc jasně demonstrují nepoužitelnost testu CSQN, jenž 

v ostatních situacích vytváří základ příčinné teorie. Nelze totiž tvrdit, že by bez 

výstřelu určitého střelce, ať už si vybereme kteréhokoli, k usmrcení kolemjdoucího 

nedošlo, stejně jako by nedošlo ke zranění třetího z horolezců při absenci jednoho 
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z oněch dvou neopatrných. Současně však platí, že minimálně jedno z těchto 

jednání nutnou podmínkou skutečně je, což indikuje selhání uvedeného testu. 

Právo tedy tuto obtížně objasnitelnou a někdy až objektivně neprokazatelnou 

situaci řeší fikcí, když činí odpovědnými i ty subjekty, které v příčinném vztahu 

nehrály fakticky žádnou roli.  

Dané pravidlo následně rozvádí pro případ plurality poškozených čl. 3:103 

odst. 2 PETL, který zní: „Pokud v případě více poškozených zůstane nejistým, zda 

konkrétní škoda poškozeného byla způsobena určitým jednáním, přičemž je zřejmé, 

že toto jednání nezpůsobilo škodu všem poškozeným, musí být takové jednání 

považováno za příčinu škod utrpěných všemi poškozenými v rozsahu 

pravděpodobnosti, v jaké mohlo způsobit škodu konkrétnímu poškozenému.“ 

Základní přístup v podobě dílčí odpovědnosti zde zůstává zachován, dále je však 

třeba hledat přiměřené způsoby, kterými určit správné měřítko pro vymezení 

rozsahu odpovědnosti jednotlivých subjektů. 

Lze samozřejmě polemizovat o tom, zda jsou daná odpovědnostní pravidla 

nastavena spravedlivě, a to ať už pro škůdce, či pro poškozeného. V tomto ohledu 

se teorie rozchází, když se někteří teoretici kloní k dílčí odpovědnosti a jiní zase 

považují za spravedlivější, aby škůdci odpovídali společně a nerozdílně. První 

z odpovědnostních vztahů více obstojí v komplikovanějších pluralitních případech, 

kde je více škůdců i poškozených, kdežto druhá odpovědnost více koreluje se 

zvýšenými nároky na osoby, jež vykonávají rizikové činnosti. Tyto premisy si 

můžeme promítnout na modelových případech myslivců či horolezců. V obou 

situacích se jednalo o činnost, která je svou povahou riziková, a pakliže se osoby 

k podobným činnostem dobrovolně uchýlí, měly by i nést potenciální následky, 

které jsou s činností spojené. Ač škodu fakticky způsobil pouze jeden účastník, ve 

výsledku jednal naprosto stejně nebezpečně jako ostatní účastníci a svou prevenční 

povinnost neporušil o nic více než ostatní. Z tohoto pohledu se zdá být 

spravedlivější solidární odpovědnost. S vědomím této hrozby v podobě 
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odpovědnosti za celý škodní následek by se škůdci sami více zaktivizovali tak, že 

by se i před samotnou škodnou událostí více věnovali prevenci a naopak po jejím 

způsobení by dále byli více motivováni k procesní aktivitě a prokázání své neviny. 

Právní úprava, kterou přinesl NOZ, se dala v tomto ohledu směrem 

solidárním. § 2915 odst. 1 NOZ alternativní kauzalitu výslovně upravuje, přičemž 

pro uložení odpovědnostní povinnosti vyžaduje, aby míra pravděpodobnosti 

způsobení škody jednotlivými škůdci hraničila s jistotou. Pakliže se tedy více osob 

dopustí samostatných protiprávných činů, z nichž nelze určit, která osoba škodu 

způsobila, nahradí škodu společně a nerozdílně.
97

 Tím se úprava v NOZ z hlediska 

odpovědnosti odlišuje od PETL, a to ačkoli sama důvodová zpráva k NOZ 

v komentáři k § 2915 až § 2919 hlásí, že východiskem těchto ustanovení jsou vedle 

dosavadní úpravy
98

 i evropské standardy.
99

 

Nicméně i v rámci NOZ se v oblasti alternativní kauzality dá dospět 

k proporcionální odpovědnosti. Odstavec druhý komentovaného ustanovení totiž 

stanoví: „Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může soud rozhodnout, že 

škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku; nelze-li účast přesně 

určit, přihlédne se k míře pravděpodobnosti.“ Uvažujeme-li tedy o existenci 

důvodu zvláštního zřetele hodného, docházíme k výjimce z obecně platného 

pravidla, na základě kterého může soud uložit náhradu škody danému škůdci dle 

jeho účasti, popřípadě k míře pravděpodobnosti této účasti. Nicméně v opačném 

případě může poškozený požadovat plnou náhradu i po osobě, která sice dle 

okolností patří do okruhu možných škůdců, avšak ve skutečnosti nezpůsobila 

ničeho.
100

 

                                                           
97

 Srovnej § 2915 odst. 1 NOZ. 
98

 Pozn. aut.: Dosavadní úpravou myšlen zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění tehdejších 
předpisů. 
99

 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku ze dne 3. 2. 2012 [online]. 2012, s. 571. Dostupná z 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
100

 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1585. 



45 
 

4.3.3 Potenciální kauzalita 

Dalším, poněkud atypickým případem kauzální nejistoty, je kauzalita 

potenciální. Jak již označení napovídá, jde o situace, ve které určité jednání není 

tím, které újmu skutečně a zcela způsobilo, ačkoli má potenciál ji vyvolat. 

K účinku však dojde již z jednání předcházejícímu ono potenciální. Úprava v PETL 

vystihuje 3 odlišné modelové situace, které mohou v rámci této příčinnosti nastat 

v závislosti na vztahu mezi potenciálními příčinami a újmou, potažmo jejím 

rozsahu, a nastiňuje jejich řešení. 

Čl. 3:104 odst. 1 PETL stanoví: „Jestliže jednání vedlo definitivně a 

neodvratně ke způsobení škody poškozenému, následné jednání, které by samo 

způsobilo tu samou škodu, nebude bráno v potaz.“ Za daných podmínek tudíž není 

žádný prostor pro odpovědnost potenciálního škůdce, jelikož k újmě již plně 

postačovalo předchozí jednání. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy řidič X 

nabourá do cizího automobilu. Po této srážce má cizí automobil nulovou hodnotu. 

Pakliže následně narazí do již bezcenného vraku řidič Y, a to nárazem, který by 

způsobil stejnou škodu, jako náraz řidiče X, nebude povinen k náhradě. Naopak 

řidič X bude odpovídat za celou škodu. Již jednání řidiče X totiž vedlo definitivně a 

neodvratně ke způsobení škody.
101

 Nastolené řešení můžeme považovat za 

spravedlivé, jelikož ač se nárazem vrak jistě určitým způsobem hmotně změnil, na 

jeho hodnotu, která je pro odpovědnost zásadní, to nemělo žádný vliv. 

Odstavec druhý komentovaného článku nadto stanovuje: „Následné jednání 

musí být i přesto zohledněno, jestliže vedlo k dodatečné nebo těžší škodě.“ Pro 

ilustraci můžeme uvést též příklad z automobilové nehody. Řidič X narazí do 

automobilu, jehož hodnota před nárazem byla 200 tis. Kč. Srážka znamenala, že se 

hodnota automobilu snížila na 100 tis. Kč. Poté do poškozeného automobilu narazí 

řidič Y, jehož nárazem se cena sníží o dalších 50 tis. Kč. Řešením takové situace 
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není nijak komplikované. Řidič Y odpovídá za škodu ve výši 50 tis. Kč, řidič X za 

100 tis. Kč.
102

  

Poslední, třetí odstavec komentovaného článku řeší situaci pokračující škody: 

„Jestliže první jednání vedlo k pokračování škody a následné pozdější jednání by ji 

také způsobilo, pak je třeba obě jednání od takového okamžiku považovat za 

příčinu této pokračující škody.“ Dané ustanovení tak stanoví, že ačkoli již škodu, 

jež pokračuje, vyvolalo jiné jednání, bude i následné jednání považováno za příčinu 

vzniku dané škody, byť by ona škoda vznikla a pokračovala i nezávisle na jednání 

pozdějším. Odpovědnostní vztahy jsou poté nastaveny tak, že prvotní škůdce 

odpovídá sám od okamžiku vzniku škody, jakožto následku svého protiprávního 

jednání, až do okamžiku způsobení škody jednáním následujícím. Účinek 

následujícího jednání poté způsobí, že za pokračující škodu již oba škůdci 

odpovídají společně a nerozdílně.
103

  

4.3.4 Neurčitá dílčí kauzalita 

Poslední z probíraných situací kauzální nejistoty v rámci projektu PETL je 

neurčitá dílčí kauzalita. Nejistota v tomto případě panuje ohledně rozsahu škody, 

kterou lze jednotlivým škůdcům připsat. Tato kauzalita tudíž neřeší komu 

odpovědnost za způsobenou újmu připsat, nýbrž v jakém rozsahu ji přičíst 

škůdcům, jejichž podíl na způsobené újmě je zjevný. Řešení tohoto případu nabízí 

čl. 3:105 PETL, jenž stanoví: „V případě více jednání, kdy je jisté, že žádné z 

jednání nezpůsobilo celou škodu ani její určitelnou část, se předpokládá, že ta 

jednání, která zjevně [minimálně] přispěla ke škodě, ji způsobila rovným dílem.“ 

Vinou tohoto ustanovení tak v daných situacích kauzální nejistoty bude každý z 

kvalifikovaných škůdců, bez ohledu na míru své spoluúčasti na celkové újmě, 

zavázán k náhradě ve výši podílu, který se rovná podílu celkové škody a počtu 

                                                           
102

 Tamtéž, s. 52. 
103

 Srovnej čl. 9:101 PETL. 



47 
 

škůdců, jejichž protiprávní jednání ke škodě alespoň minimálně přispělo. Toto 

pojetí nezohledňuje, v jakém rozsahu se jednotlivá jednání na škodě podílelo, za 

podstatné bere pouze jistou, byť minimální participaci na škodě. Nastolená dílčí 

odpovědnost hledá ospravedlnění právě v kauzální nejistotě. 

Pojetí neurčité dílčí kauzality se svou povahou velmi blíží alternativní 

kauzalitě, rozdíl však tkví v jistotě toho, že u neurčité dílčí kauzality žádné jednání 

nemohlo být výhradní příčinou škody, kdežto u alternativní kauzality je toto 

nejisté. Naopak u alternativní příčinnosti je zřejmý rozsah odpovědnosti,
104

 jež se 

tak bere najisto, kdežto u neurčité dílčí kauzality se nejistota promítá právě v tomto 

hledisku.  

Pakliže porovnáme řešení případu, které získáme postupnou aplikací obou 

principů, dojdeme jistým rozdílům, byť ne zcela zásadním. Budeme-li uvažovat o 

odpovědnosti nastavenou v PETL, u obou shodně platí, že se náhrada škody rozdělí 

mezi škůdce poměrně. V rámci alternativní kauzality je totiž záměrem odpovědnost 

stanovit hodnotou pravděpodobnosti přispění jednání daného subjektu.
105

 Daleko 

více se tak snaží zohlednit skutečnou míru zavinění. Neurčitá dílčí kauzalita tento 

atribut postrádá a odpovědnost striktně přiřadí všem rovným dílem. Z tohoto 

pohledu se zdá spravedlivější aplikace prvního principu. 

Jako příklad, který ilustruje smysl a patřičné postavení neurčité dílčí 

příčinnosti mezi principy kauzální nejistoty, můžeme uvést situaci, ve které je 

vzniklá škoda způsobena 4 viníky – A, B, C a D. Je prokázáno, že škůdce A 

způsobil nejméně 60% z celkové újmy. Ohledně ostatních víme jen toliko, že se na 

škodě podíleli. V jakém rozsahu však nevíme, což znamená, že se na tento případ 

bude aplikovat neurčitá dílčí kauzalita. Na základě stanoveného odpovědnostního 
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pravidla bude odpovědnost za zbývajících nejistých 40% rozdělena rovným dílem 

mezi všechny škůdce, jejichž protiprávní jednání zjevně přispělo ke škodě. Škůdce 

A tak bude nad svých prokazatelných 60% odpovídat dalšími 10%, ostatní škůdci 

B, C a D každý po 10%.
106

   

4.3.5 Případy kauzální nejistoty - dílčí závěr 

Sumarizujeme-li si výše uvedené zásady uplatňované u jednotlivých typů 

kauzální nejistoty, lze vypozorovat, že se jedná o instrumenty, které mají za úkol 

především nastolit spravedlnostní rovnováhu mezi škůdci a poškozenými tak, aby 

pouze z důkazní nouze nevznikalo odpovědnostní vakuum. Obecně se tedy teorie 

kloní spíše k tomu, aby v případech kauzální nejistoty nesli riziko potenciální 

škůdci a náhrada byla rovnoměrně rozložena mezi ně, než aby se oběti škodního 

následku nedostalo žádné náhrady. Byli to ostatně oni, kdo jednal protiprávně a 

vytvořil tak prostor pro riziko vzniku újmy.
107

   

Funkci těchto principů lze přirovnat například k funkci norem na ochranu 

spotřebitelů. Ti rovněž vystupují oproti podnikatelům jakožto slabší strana a je 

proto úlohou práva, aby tuto nerovnost vykompenzoval úpravou, která jejich 

postavení posílí. Stejně tak poškozeného si v případech kauzální nejistoty můžeme 

z důvodu důkazního břemene představit ve slabší pozici. Jak bylo na konkrétních 

případech kauzální nejistoty dokázáno, aplikací nástrojů kauzální nejistoty 

docházíme ke stavu, který je především obecně přijatelnější a vnímán jakožto 

spravedlivější a současně takový, jenž nerozporuje smyslu a funkci náhrady újmy.  

Výsledkem komparace alternativní a neurčité dílčí kauzality bylo zjištěno, že 

při řešení totožné kauzální situace mohou aplikací jednotlivých nástrojů vznikat 
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rozdíly, byť nepatrné, avšak vedoucí k aplikačnímu dilema, jelikož nebude nejistý 

již pouze kauzální průběh, nýbrž i to, který nástroj aplikovat. I přes tuto skutečnost 

však nelze než konstatovat, že za účelem nalezení optimálního řešení situací 

kauzální nejistoty v rámci interpretace příčinné souvislosti by bylo příhodné, aby 

české soudy čerpaly inspiraci právě v úpravě evropského unifikačního projektu 

PETL. Ostatně i samotný Ústavní soud se této úpravy v dílčích aspektech 

prokazování kauzality ve specifických situacích dovolává,
108

 čímž se pro aplikační 

praxi otevírá značný prostor. 

Ani nástroje pro uchopení kauzální nejistoty však často nepostačují ke 

kompenzaci nerovného postavení mezi škůdcem a poškozeným, zejména 

v případech, kdy je prokázání příčinné souvislosti objektivně zcela nemožné, což 

otevírá prostor pro další instrumenty. Jedním ze zásadních je v tomto ohledu 

koncept ztráty naděje.   

4.4  Teorie ztráty naděje  

V této kapitole bude představen poslední z principů, jenž je v rámci 

prokazování faktické příčinné souvislosti hoden podrobnějšího pohledu. Je jím 

teorie ztráty naděje,
109

 doktrína původem z Francie, představující odlišnou a 

jakousi atypickou metodu prokazování faktické kauzality. Velkému ohlasu se těší 

zejména v systému common law,
110

 nicméně své místo si najde i v českém právu. 

Mezi státy, ve kterých se koncept dále více prosadil, lze uvést kromě domovské 

Francie i Belgii či Itálii.
111

 V nejednom z evropských států však ohledně celého 

konceptu panuje skepse. 

Atypičnost přístupu této doktríny ke zkoumání faktické kauzality spočívá 

v tom, že nesleduje klasický kauzální vztah, avšak zaměřuje se na vzniklou újmu. 

                                                           
108

 Srovnej rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 11. října 2006, sp. zn. IV. ÚS 428/05. 
109

 Pozn. aut.: Rovněž bývá označována jako teorie ztráty šance. 
110

 Pozn. aut.: Zde se pro teorii ztráty naděje používá termínu loss of chance či loss of oportunity. 
111

 Srovnej HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2011, s. 176. 
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Pakliže před jejím vznikem existovala určitá šance na to jí předejít, avšak jednáním 

určité osoby byla tato příležitost ztracena, nastává aplikací doktríny odpovědnost za 

újmu již touto samotnou ztrátou. Náhrada tudíž přísluší už za pouhou ztrátu šance a 

předmět zkoumání se tak přesouvá z příčinné souvislosti na újmu.  

Oblastí, ve které přichází aplikace doktríny ztráty naděje nejčastěji v úvahu, 

jsou především medicínskoprávní spory, v nichž je předmětná náhrada újmy 

vzniklá z důvodu nesprávného léčebného postupu, jenž nedává pacientovi žádnou 

či výrazně nižší šanci, než jakou by měl při správném postupu. Uveďme si příklad, 

ve kterém si dívka po pádu z kola ošklivě poraní páteř. Pokud nebude operována, 

s jistotou ochrne, pakliže se však operaci podrobí, sníží se tím pravděpodobnost 

ochrnutí na 80% (tzn., že má 20% šanci na úplné uzdravení). Avšak v důsledku 

postupu lékaře, jenž nebyl v souladu s lege artis,
112

 se operace nezdařila, což 

znamená, že dívka najisto ochrne. Při bližším zkoumání příčinné souvislosti 

bychom došli k závěru, že mezi chybnou operací a ochrnutím dívky tento kauzální 

vztah chybí, a na základě uplatnění principu „všechno nebo nic“ by tak ochrnutá 

dívka neměla nárok na žádnou náhradu. Aplikací konceptu ztráty naděje se ovšem 

situace mění. Bez ohledu na pád dívky ze stromu, jenž bez pochyby ochrnutí 

způsobil, snížil lékař svou ledabylou operací šanci na uzdravení dívky o 20%, které 

by v případě postupu de lege artis měla. Právě v této výši tak vznikla dívce újma, 

k jejíž náhradě bude operující lékař zavázán.  

Podkladem pro užití teorie ztráty naděje je pravděpodobnost stanovená 

určitou procentuální hodnotou, jež je rovná šanci vyhnutí se újmě, respektive 

jejímu nezpůsobení. Tato pravděpodobnost následně představuje základ pro určení 

nahraditelné újmy. Tento fakt naznačuje, že v rámci odpovědnosti stanovené na 

                                                           
112

 V překladu postup dle pravidel umění lékařského, tedy takový, jenž se považuje za odborně 
medicínsky uznávaný a současně za souladný s aktuálním stavem vědy. 
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základě teorie ztráty naděje nelze, aby byla žalobci přiznána náhrada v plné výši, 

nýbrž vždy v takové, v níž došlo ke ztrátě šance.
113

  

Za efektivní lze tuto teorii považovat v případech kauzální nejistoty, kdy 

právě mnohost příčin neumožňuje spolehlivé prokázání konkrétní příčiny a 

neúčinnost testu CSQN. Daný přístup je navíc spravedlivější oproti pravidlu „vše 

nebo nic“, dle kterého lze přiznat náhradu buď zcela, či vůbec žádnou. Na rozdíl od 

jiných metod zkoumání kauzality navíc předchází řešením, která ač založená na 

nepatrných pravděpodobnostních rozdílech mohou být velmi odlišná, a naopak ve 

svých důsledcích kompenzuje skutečnou újmu.
114

  

Problematickým však zůstává charakter nahrazované újmy. Abychom mohli 

s šancí na úspěch žalovat o náhradu újmy v rámci doktríny ztráty naděje, je na 

místě zvážit, zda jde o újmu ve smyslu občanskoprávním. Kategorizace újmy 

v NOZ již byla vymezena v podkapitole 3.2.2 této diplomové práce, vyvstává však 

otázka, zda lze tuto specifickou újmu subsumovat pod některé z jeho ustanovení. 

V duchu samotného předmětného konceptu se ztráta naděje za škodu jako takovou, 

tedy žalovatelnou a reparovatelnou, přirozeně považuje. Toto nazírání si částečně 

osvojil i Ústavní soud ČR, dle jehož názoru ústavně konformní výklad vyžaduje: 

„(…) aby se pod termínem "škoda na zdraví" rozumělo nejen zhoršení zdravotního 

stavu poškozeného, nýbrž i ztráta jeho očekávaného zlepšení způsobená vadami 

postupu poskytovatele zdravotní služby.“
115

 Argumentuje přitom zejména funkcí 

náhrady škody vyplývající z ochranného účelu norem. I přes toto tvrzení je však 

zřejmě, dle názoru četných teoretiků,
116

 nutné újmu vzniklou ze ztráty šance ve 

                                                           
113

 Srovnej DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na 
medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 187. 
114

 Shodně i WINIGER, Bénédict; KOZIOL, Helmut.; KOCH, Bernhard A.; ZIMMERMANN, Reinhard. 
(eds.). Digest of European Tort Law. Vol. 1. Essential Cases on Natural Causation, 2010. Překlad části 
srovnávací studie. In: TICHÝ, Luboš et al (ed.). Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 99. 
115

 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 9. ledna 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13. Zde se však Ústavní 
soud dovolává § 444 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění tehdejších předpisů. 
116

 Shodně například HOLČAPEK, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2011, s. 179. 
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smyslu naší soukromoprávní úpravy odmítnout, neboť podřazení újmy takto 

vzniklé pod ustanovení NOZ je komplikované, ba dokonce nemožné.
117

 Stejně se 

v této otázce vyjadřuje i Nejvyšší soud ČR,
118

 dle nějž se ztráta naděje neřadí mezi 

újmy s nárokem na odškodnění.  

Koneckonců, i kdybychom dospěli k závěru, že se náhrady dané újmy u 

soudu domáhat lze, vyskytl by se další problém, a sice s vyčíslením případné 

náhrady. Jakým způsobem vypočítat výši náhrady z už tak složitě kvantifikovatelné 

ztracené šance na to jí předejít? Nejen tato nesnáz nahrává pochybnostem ohledně 

aplikovatelnosti celého konceptu v našem právním prostředí. 

V souvislosti se způsobenou újmou v rámci koncepce ztráty naděje lze 

diskutovat i o tom, zda byla či mohla být pro operujícího, popřípadě pro 

poskytovatele zdravotních služeb, předvídatelná. Lze tak namítat například 

v situaci, kdy se po nesprávně provedené banální operaci u pacienta rozvinou 

vlivem naprosto neobvyklých okolností závažné následky. V dané situaci by byla 

jistě spravedlivější možnost liberace z důvodu zcela nepředvídatelných komplikací. 

V tomto ohledu však možnost zproštění se odpovědnosti komplikuje poněkud 

ustrnulá judikatura Nejvyššího soudu ČR, dle níž predispozice poškozeného k 

danému poškození zdraví nezbavuje škůdce odpovědnosti, a to i když o ní 

nevěděl.
119

 Otázka předvídatelnosti škody při aplikaci konceptu ztráty naděje tak 

zůstává stále otevřená.
120

 

I přes nepochybný přínos teorie ztráty šance pro právní vědu, jenž můžeme 

spatřovat ve snaze zachytit kauzální vztah z neobvyklé perspektivy a postihnout i 

                                                           
117

 Nabízející se subsumpce pod § 2910 NOZ nepřipadá v úvahu, byť kromě zásahu do absolutních práv 
se vztahuje i na případy zaviněného porušení zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového 
práva, v našem případě zdraví, což by do jisté míry korespondovalo i s názorem Ústavního soudu 
v citovaném nálezu. Nicméně stále zde hovoříme stricto sensu o ochraně zdraví, nikoli šanci na 
vyléčení. 
118

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. července 2013, sp. zn. 30 Cdo 3377/2011. 
119

 Srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. září 1990, sp. zn. 1 Cz 59/90, publikováno jako R 
21/1992. 
120

 Srovnej HOLČAPEK, Tomáš. Občanskoprávní odpovědnost v medicíně a její uplatňování u českých 
soudů. Právní rozhledy, č. 9, 2016, s. 305. 
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okolnosti, které nejsou samotnou příčinou vzniku újmy, nýbrž však mohou jejímu 

vzniku zamezit, ovšem nelze než konstatovat, že je příliš komplikovaný a při 

zkoumání průběhu kauzálního děje nepřináší žádné podstatnější poznatky. Byť 

svojí povahou napomáhá k postavení poškozených v komplikovaných kauzálních 

situacích, vzhledem ke své komplikovanosti z pohledu naší právní judikatury a 

zřejmě i nepřipravenosti celého právního řádu, nelze o jeho úplné aplikovatelnosti 

v českém právu hovořit. V tomto ohledu je tak nezbytné hledat jiné instituty 

k ulehčení postavení poškozeného.  
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5.  Prokazování právní kauzality 

5.1  Pojem právní kauzality 

Bezpečným zjištěním faktické kauzality se dostává zkoumání příčinné 

souvislosti do své další fáze, kterou představuje právní kauzalita. Podstata právní 

kauzality tkví v limitaci odpovědnosti, čímž se fakticky prokázaný kauzální vztah 

redukuje. Jisté příčiny tak mohou z testu faktické kauzality vyjít jakožto podstatné, 

nicméně aplikací právní kauzality se stanou irelevantní. Avšak ty příčiny, které již 

pohledem faktické kauzality nenabývají pro kauzální vztah významu, nemá smysl 

podrobovat dalšímu zkoumání. Z toho vyplývá obecné pravidlo, že právní 

kauzalitu lze aplikovat pouze v rámci kauzality faktické, nicméně opačně to 

neplatí, jelikož faktická příčinnost je na právní zcela nezávislá. Pro právní kauzalitu 

současně platí, že její dokazování není až tak věcí logiky, jako spíše hodnotového 

úsudku.
121

 Z tohoto hlediska je zřetelná přidaná hodnota, kterou nástroje právní 

kauzality do příčinného vztahu vkládají, a to tím, že se snaží zohledňovat i další 

podstatné aspekty významné pro stanovení spravedlivého rozsahu odpovědnosti. 

Právní kauzalitu tímto chápeme jako soubor nástrojů, jež mají za úkol omezit 

rozsah odpovědnosti stanovený aplikací faktické kauzality. Souhrnně lze tyto 

nástroje označit jako normativní kritéria přičitatelnosti.
122

 Tato kritéria téměř 

výhradně vychází z doktríny a judikatury. Pouze zřídka se setkáváme s jejich 

výslovným normativním zakotvením.
123

 Tím se vytváří prostor pro různé a 

flexibilní řešení kauzálních vztahů. Společným však pro všechny tyto případy 

zůstane hledání vhodného vymezení rozsahu odpovědnosti a přičitatelnosti tak, aby 

bylo finální řešení adekvátní modifikací výsledku zjištěného aplikací testu CSQN.  

                                                           
121

 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI., Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1555. 
122

 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní 
spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 86. 
123

 V tuzemském právním řádu tomu tak však bylo v případě již zmiňovaného § 379 obchodní 
zákoníku, který výslovně upravoval teorii adekvátní příčinnosti. Účinností NOZ se toto ustanovení stalo 
obsolentním, avšak samotný NOZ zase přichází se zákonnou úpravou teorie ochranného účelu. 
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5.2  Nástroje právní kauzality  

Nástroje právní kauzality jsou značně různorodé, ačkoli všechny vedou ke 

stejnému cíli. Jednotlivé právní řády mají svůj vlastní systém těchto instrumentů 

vytvářený judikaturou a doktrínou. Tyto systémy, stejně jako kritéria, dle kterých 

se právní kauzalita posuzuje, jsou však značně proměnlivé a v průběhu času se 

mění.  

Koncepce každého státu je originální a proto by bylo vhodné uvést souhrn 

těchto nástrojů, který by byl svým obsahem dostatečně obecný, aby postihl ty 

nejpodstatnější z nich. Pro tento účel je příhodné znovu zmínit projekt PETL, který 

v tomto ohledu nabízí příhodou úpravu. Ta je navíc velmi neobvyklá tím, že se 

jedná zcela výjimečné normativní vyjádření nástrojů právní kauzality. Čl. 3:201 

PETL určující rozsah odpovědnosti, což je právě pro nástroje právní kauzality 

příznačné, stanoví: „Existuje-li příčinná souvislost podle Oddílu 1 této Hlavy, zda a 

v jakém rozsahu má být škoda připsána záleží na faktorech jako jsou 

a) předvídatelnost škody v okamžiku jejího vzniku rozumnou osobou, přičemž 

je zohledněn konkrétní časový a prostorový vztah mezi škodným jednáním a jeho 

následky, nebo rozsah škody ve vztahu k normálním následkům takového jednání; 

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

c) důvod odpovědnosti (čl. 1:101); 

d) rozsah běžných životních rizik; a 

e) ochranný účel normy, která byla porušena.“ 

Vedle toho, že nám tento článek podává taxativní výčet nástrojů právní 

kauzality, můžeme z něj vyčíst i oddělení faktické a právní příčinné souvislosti. 

Věta první podmiňuje aplikaci nástrojů omezujících rozsah odpovědnosti za škodu 

právě existencí příčinné souvislosti podle Oddílu 1 této Hlavy a právě tento oddíl 

PETL upravuje CSQN, tedy faktickou kauzalitu. Tím říká, že ještě před aplikací 
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úpravy rozsahu odpovědnosti podle tohoto článku je třeba provést test faktické 

kauzality, jenž má podat důkaz o existující příčině. Toto ustanovení tak jasně 

ilustruje platnost pravidla prvotní aplikace faktické kauzality a její oddělení od 

kauzality právní. 

V kontextu uvedeného taxativního výčtu je z pohledu českého právního 

prostředí neoddiskutovatelný vliv principu předvídatelnosti. Jak bylo v části třetí 

této diplomové práce přiblíženo, obchodní zákoník ve svém § 379 tento institut 

výslovně zakotvoval. Ačkoliv už tento zákon účinný není, princip předvídatelnosti 

se stále výrazně do kauzálních vztahů promítá, což bude objasněno v následujících 

podkapitolách. Není tomu sice přímo, jako dříve, avšak jeho účinek působí na další 

instrumenty právní kauzality. 

I pro identifikaci dalšího nástroje lze rovněž vycházet, na evropské poměry 

až neobvykle, z normativního vyjádření. V § 2910 NOZ můžeme totiž spatřovat 

teorii ochranného účelu, jakožto dalšího normativního kritéria přičitatelnosti. Tím 

se můžeme ztotožnit s dalším z nástrojů uvedených v PETL. O tomto konceptu 

hovořil i Ústavní soud ČR v již nejednou citovaném rozhodnutí ze dne 1. listopadu 

2007, sp. zn. I. ÚS 312/2005. V něm, vedle mnoha dalších významných počinů, 

vyjmenovává i další nástroj pro limitaci odpovědnostních vztahů - teorii adekvátní 

příčinnosti. 

Z výše uvedeného výčtu článku 3:201 PETL bychom se jistě mohli ztotožnit i 

s dalšími faktory ovlivňující přičitatelnost škodného následku, nicméně z hlediska 

současné právní úpravy, judikatury a vůbec samotné analýzy právní příčinné 

souvislosti z hlediska odpovědnosti za újmu jsou v rámci tuzemského soukromého 

práva významné hlavně předvídatelnost,
124

 teorie ochranného účelu a vedle těchto 

dvou, v PETL neuvedeném, i koncept adekvátní příčinné souvislosti.  

                                                           
124

 Pozn. aut.: Předvídatelnost není v této diplomové práci považována za samostatný nástroj právní 
kauzality. 
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5.3  Teorie adekvátní příčinné souvislosti 

Princip teorie adekvátní příčinné souvislosti
125

 byl naznačen již v části třetí, 

která se v jeho rámci zaměřovala na výhradně na aspekt předvídatelnosti. Nyní si 

provedeme bližší rozbor tohoto principu, a to z pohledu adekvátní příčinnosti jako 

nástroje právní kauzality.  

Kořeny této teorie sahají do 19. století, kdy vznikla v německy hovořících 

zemích. Z nich se postupně rozšířila do řady dalších států, aby se následně v 

nejednom z nich stala nejvýznamnějším nástrojem právní kauzality. V našem 

právním prostředí je její vliv velmi markantní, ačkoli její zákonnou úpravu bychom 

hledali marně. Charakteristickým je pro tuto teorii zejména aspekt 

pravděpodobnosti a objektivnosti, jakožto hodnotících kritérií. 

Pozitivní vymezení teorie adekvátnosti vychází nejčastěji z tzv. Traegerovy 

definice, dle níž lze hovořit o adekvátnosti tehdy, pokud škodná událost obecně 

zvyšuje objektivní možnost vzniku následku určitého druhu v nikoliv nevýznamné 

míře.
126

 Tato definice tak předpokládá vliv adekvátní příčiny na kauzální vztah 

v nikoli nevýznamné míře, čímž stanoví relativně mírné kritérium toho, jaká škoda 

může být subjektu přičitatelná.
127

  

Právní věda však mnohem spíše vychází z negativního vymezení 

adekvátnosti, jež reflektuje neadekvátní škodu, která nastává tehdy, „pokud podle 

všeobecných životních zkušeností je škodná událost pro existenci vzniklé škody 

zcela bezvýznamná (irelevantní) a stala se podmínkou pro vznik škody pouze v 

důsledku zřetězení neobvyklých událostí.“
128

 S tímto vymezením se shoduje i pojetí 
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české judikatury, dle které adekvátní příčinnost nastává tehdy, jestliže je podmínka 

podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním 

(objektivním) důsledkem vzniku újmy.
129

 

Adekvátnost můžeme spatřovat ve dvou rovinách. První je adekvátnost 

kauzální vazby, úlohou které je stanovit, jak vzdálená a nepodstatná může příčina 

být, aby na jejím základě ještě mohla být stanovena odpovědnost za újmu. 

Z pohledu judikatury Nejvyššího soudu ČR musí taková příčina být „důležitou, 

podstatnou a značnou“, byť se nemusí jednat o příčinu výlučnou.
130

 Tím z množiny 

všech potenciálních příčin adekvátnost vybírá ty, jež jsou přičitatelné, a naopak 

vylučuje ty, jež jsou následku příliš vzdálené.
131

 

Druhou rovinu adekvátnosti představuje adekvátnost rozsahu následků. 

Podstatou této dimenze adekvátnosti je vymezení hranic přičitatelnosti následků 

z hlediska jejich předpokládané závažnosti.
132

 Zaměřuje se tedy na újmu a její výši, 

která, pakliže je z pohledu jednání škůdce příliš neobvyklá a nepředvídatelná, 

nemůže být základem pro jeho odpovědnost.  

Teorie adekvátnosti se však obecně nezaměřuje až tak na kauzální vztah, ten 

přenechává nástrojům faktické kauzality. Svou pozornost naopak cílí na újmu, u 

které zkoumá, zda je odpovídající, tedy adekvátní, ve vztahu ke škůdcovu jednání. 

Z tohoto lze vyvodit, že předmětem dané teorie je zejména druhá rovina 

adekvátnosti – rozsah následků. 

Celá teorie adekvátnosti staví, jak již bylo přiblíženo, na předvídatelnosti 

vzniku škody. Z výše uvedených definicí je zjevné, jak jsou všechny tyto kauzální 

situace objektivizovány, čímž vzniká otázka pro koho, respektive osobu jakých 

vlastností, má být vzniklá škoda předvídatelná. Současně je třeba zohlednit i 
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časový horizont, tedy odpovědět na otázku, v jakém okamžiku má být tato škoda 

pro škůdce předvídatelná. Nabízí se celá řada odpovědí. V průběhu času vznikly na 

podkladě vytyčených otázek různé teorie, jež kladou na osobu jednajícího subjektu 

z pohledu předvídatelnosti různé nároky. Stejně tak časově lze tyto nároky klást 

rozličně, a to ať už ex ante, či ex post ve vztahu ke vzniku škody.
133

  

Z hlediska osoby, z jejíž perspektivy se možnost předvídání újmy hodnotí, 

vytváří teorie adekvátnosti objektivní měřítko. Subjektivní vlastnosti a schopnosti 

škůdce ponechává stranou.
134

 Ústavní soud ČR pro tuto potřebu zmiňuje měřítko 

v podobě hypotetického optimálního pozorovatele, tedy jakési myšlené osoby, jež 

zahrnuje veškeré znalosti a zkušenosti své doby.
135

 Takto stanovená objektivní 

předvídatelnost od škůdce vyžaduje, aby mu nic neuniklo, poznal vše poznatelné, 

přičemž poznatelnost se posuzuje podle toho, co bylo do té doby (obecně) 

poznáno.
136

 Tím jsou na škůdce stanoveny velmi přísné nároky, se kterými se ne 

zcela ztotožnila česká doktrína, která zastává názor, že toto kritérium je třeba 

mnohem více zrelativizovat a brát v potaz okolnosti každého jednotlivého případu. 

Pro tento účel uvádí naopak měřítko průměrně rozumného člověka, jež se uplatňuje 

například v sousední rakouské nauce.
137

  

Právě v aspektu předvídatelnosti teorie pracuje s pravděpodobností, jakožto 

určujícím hodnotovým ukazatelem pro míru předvídatelnosti, se kterou lze vznik 

újmy očekávat. Její hodnota nebývá pevně stanovená, avšak promítá se v 

abstraktních pojmech jako je právě příliš neobvyklá či nepravděpodobná újma. 
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Současně platí, že čím závažnější újma může vzniknout, tím nižší míra 

pravděpodobnosti je z hlediska předvídatelnosti vyžadována a naopak.
138

  

Z hlediska předvídatelnosti je také třeba poznamenat, že se odlišně hodnotí 

v rámci závazků ze smluv a z deliktů, jelikož u smluvních závazků lze zohledňovat 

nejrůznější ujednání stranami poskytovaná při jejich vzniku, zatímco u deliktních 

závazků toto nelze a její míra vychází z objektivních pravidel, jako je obvyklý a 

předpokládatelný běh věcí ve světě.
139

  

Tím se dostáváme k dalšímu bodu, jelikož podstatným kritériem pro určení 

toho, zda byla škoda pro daný subjekt předvídatelná či nikoli, je i okamžik, ve 

kterém tak mělo být předvídáno. Tento okamžik lze zvažovat pouze u smluvních 

závazků. Nabízí se dvě možné chvíle, ke kterým lze tento požadavek vztáhnout, a 

sice okamžik porušení smlouvy a okamžik jejího uzavření. Avšak teorie 

adekvátnosti v tomto ohledu nerozlišuje závazky ze smluv či z deliktů a pro oba 

stanoví za relevantní okamžik protiprávního jednání. Zůstává otázkou, zda se 

v tomto ohledu dala teorie adekvátnosti správným směrem. V již probíraném testu 

předvídatelnosti bylo ve smluvních závazcích akcentováno na okamžik uzavření 

smlouvy. Tímto přístupem by teorie adekvátnosti potenciální škůdce nejen 

motivovala k přijetí rozumných opatření pro zamezení vzniku předvídatelné škody, 

nýbrž by jim i poskytovala vůbec příležitost taková opatření učinit a škodě aktivně 

předcházet.
140

 

V kontextu toho, jak vysokou mírů důkazů k prokázání kauzálního nexu 

často soudy vyžadují, představuje teorie adekvátní příčinné souvislosti jistě vítaný 

korektiv, jež na základě předvídatelnosti umožňuje dále modifikovat rozsah 

škůdcovi odpovědnosti, zejména s ohledem na objektivní posouzení celého vztahu. 

V určitých případech však může aplikace tohoto konceptu vést k větší či menší 
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nespravedlnosti, především z důvodů na straně škůdce, a tak je k němu nezbytné 

přistupovat obezřetně. Nedostatky, jež teorie adekvátnosti vykazuje a jež mohou 

nastat právě v případech, kdy zájem smluvních stran nekoresponduje s objektivní 

předvídatelností, na které teorie adekvátnosti staví, lze zohlednit v jiných nástrojích 

právní kauzality. Z pohledu tohoto problému se tak jednoznačně otevírá prostor pro 

teorii ochranného účelu, jež akcentuje právě na subjektivní stránku věci.
141

 

5.4  Teorie ochranného účelu 

Dalším významným nástrojem právní kauzality, ve kterém se promítá 

požadavek předvídatelnosti, je teorie ochranného účelu. V této teorii se snoubí dva 

koncepty - teorie ochranného účelu normy a ochranného účelu smlouvy. Oba 

koncepty jsou některými autory směšovány, jako je tomu v případě Jiřího 

Hrádka.
142

 Smlouva totiž také působí mezi stranami - stejně jako zákon. Rovněž ji 

lze považovat za soubor právních norem sui generis. Jiní však v obou teoriích 

spatřují rozdíl,
143

 jenž je markantní v otázce zavinění, které není v rámci 

odpovědnosti smluvní vyžadováno. Obecně jsou však oba pojmy souhrnně 

podřazeny pod teorii ochranného účelu. 

Přímo do NOZ zákonodárce včlenil teorii ochranného účelu normy, 

konkrétně do § 2910 věty druhé. Povinnost náhrady újmy je tímto ustanovením 

uložena i tomu, kdo: „zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením 

zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“
144

 Tento pojem, jenž 

byl pro český právní řád dlouho neznámý, stojí na pomezí protiprávnosti a 
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kauzálního nexu. Stejně jako předvídatelnost se využívá jako nástroj, který 

vymezuje rozsah odpovědnosti škůdce za újmu. Nestanovuje však rozsah náhrady 

újmy, nýbrž vymezuje okruh poškozených a statků, na kterých má škůdce újmu 

nahradit.
145

 Vliv předvídatelnosti tudíž v tomto principu tak není rozhodný. 

Výraznější úlohu zastává až ve druhém principu, tedy v teorii ochranného účelu 

smlouvy.  

Teorie ochranného účelu smlouvy vychází z rizik spojených se smluvními 

závazky. Smluvní strany mají mít možnost se s těmito riziky seznámit a adekvátně 

na ně reagovat, například se proti nim pojistit. Pokud však s ohledem na tyto 

okolnosti nebylo možné určité riziko předvídat, neměla by poté ani daná strana 

odpovídat za následnou škodu. Účelem smlouvy má být zejména spravedlivé 

rozdělení rizik mezi smluvní strany a současně ochrana jejich legitimního 

očekávání. Pravidla omezující povinnosti hradit pouze předvídatelnou škodu jsou 

tak přímým důsledkem koncepce smlouvy, která vyvolává stranami chtěné 

účinky.
146

 Účelem smlouvy tak má být vést strany k přijetí rozumných opatření 

k zamezení vzniku újmy.  

Tyto poznatky plně svědčí konceptu, dle něhož je předvídatelnost podstatná 

zejména pro smluvní odpovědnost. Nicméně v rámci této odpovědnosti při aplikaci 

ochranného účelu smlouvy dochází k zásadní odlišnosti oproti již zmíněné teorii 

adekvátnosti. Předvídatelnost zde nestaví až toliko na objektivních kritériích, nýbrž 

se zaměřuje na samotnou osobu škůdce. Pakliže se smluvní strana prezentuje jako 

odborník v oboru, v jehož rámci ke smluvnímu závazku došlo, lze od této osoby 

vyžadovat zvýšené nároky na předvídatelnost škodných událostí, jelikož se pak 

takové osobě presumuje schopnost jednat se znalostí a pečlivostí spojené s touto 
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odborností ve smyslu § 5 odst. 1 NOZ.
147

 V rámci teorie ochranného účelu se 

dokonce zohledňují i subjektivní schopnosti konkrétní osoby, které pakliže jsou 

vyšší oproti objektivizovanému standardu, lze se jich dovolávat.
148

 Předvídatelnost 

v rámci teorie ochranného účelu smlouvy tak získává značně subjektivní charakter. 

Ochranným účelem smlouvy se zákon výslovně nezabývá, nicméně v jistých 

aspektech můžeme shodu s touto teorii spatřovat v § 2913 odst. 1 NOZ, který 

stanoví: „Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou 

druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně 

sloužit.“ Je patrné, že toto ochranné pravidlo působí ve vztahu ke třetím osobám. 

Avšak pakliže zákon výslovně připouští, aby ochranný účel smlouvy působil na 

třetí osoby, bylo by absurdní tvrdit, že jej nelze aplikovat i na smluvní strany, které 

jsou ostatně hlavními smluvní subjekty. 

Uvedené teze zřetelně prokazují, že se v koncepci ochranného účelu smlouvy 

velmi výrazně projevuje prvek předvídatelnosti. Subjekt, z jehož pohledu se míra 

předvídatelnosti zkoumá, již nevyžaduje fiktivní osobu objektivního pozorovatele, 

nýbrž se soustředí na konkrétní osobu v dané situaci, čímž se měřítko 

předvídatelnosti může stát mnohem striktnějším a potenciálně nahraditelná škoda i 

více neočekávatelnější. Platí to však i naopak a míra předvídatelnosti se aplikací 

teorie ochranného účelu může stát mnohem nižší, například smluvním ujednáním, 

jež bude vznik určitých škod z odpovědnostního hlediska vylučovat. Lze tak 

uzavřít, že se tato teorie s ohledem na její podstatu a způsob, jakým k 

předvídatelnosti přistupuje, jeví vůči adekvátní příčinnosti spravedlivější. 

V tuzemském systému však i přesto dominuje teorie adekvátní příčinnosti, byť 

v rámci judikatury Ústavního soudu ČR lze shledávat, že v případech, ve kterých je 
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možné zjistit rozsah ochranného účelu, je třeba postupovat podle této teorie.
149

 Až 

v případě, kdy jej nelze konkrétně určit, je nutno postupovat v souladu s teorií 

adekvátního kauzálního nexu. Avšak vzhledem k tomu, že obě teorie staví na 

odlišných východiscích, nelze zcela vyloučit i souběžné užití obou teorií. 
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 Srovnej rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05. 
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Závěr 

Pojem příčinné souvislosti patří právem k jednomu z nejkomplikovanějších 

institutů, se kterým se můžeme v právní vědě setkat, což umocňuje i skutečnost, že 

se nepochybně jedná o jeden z nejzásadnějších. Žádný jiný nástroj nedokáže a ani 

nemůže tak účinně reflektovat příčiny vzniku škod a ve svém důsledku činit škůdce 

odpovědnými, stejně jako umožňovat poškozeným spravedlivě se domáhat náhrady 

za vzniklé újmy.  

Jak bylo prokázáno, příčinná souvislost představuje především zcela 

nezbytný předpoklad a účinný modifikátor odpovědnostních vztahů. Vedle toho 

navíc celá její teorie pomáhá k objasnění kauzálního průběhu jako takového, čímž 

nejen že umožňuje z určitých společensky škodlivých jednání vybrat ty relevantní, 

nýbrž dokáže i spolehlivě predikovat jejich následky. 

Bližším pohledem na faktickou kauzalitu je nepochybné, že teorie podmínky 

v jejím rámci stále představuje významný a efektivní nástroj pro její určování, byť 

už ne zcela nezastupitelný. Jak bylo prokázáno, teorie podmínky má své limity, jež 

se projevují v případech multikauzálních příčin. K její aplikaci by měly soudy 

přistupovat rezervovaně a případ od případu vhodně analyzovat, zda se při 

řešení daných situacích neinspirovat jinými nástroji, jež se mohou v určitých 

situacích, zejména kauzální nejistoty, přímo vybízet. Tyto instrumenty totiž nelze 

opomíjet, jelikož na rozdíl od CSQN disponují mnohem propracovanějšími a 

spravedlivějšími odpovědnostními mechanismy.  

Tato výzva by jistě měla směřovat i k zákonodárcům. Z pohledu českého 

právního řádu je totiž zklamáním, že vyjma alternativní příčinnosti si zákonodárce 

nedal tu snahu a v rámci rekodifikace soukromého práva jednotlivé situace 

kauzální nejistoty v duchu Principů evropského deliktního práva nezakotvil. Tento 

fakt se může negativně odrážet v aplikační praxi a vést v těchto komplikovaných 

situacích k nepředvídatelnosti soudního rozhodování, což je z hlediska právní 
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jistoty, jakožto jednoho z dominantních principů právního státu, dozajista 

nežádoucí. 

Na druhou stranu, nelze ani tvrdit, že by koncepce NOZ byla PETL příliš 

vzdálená a minimálně dílčí podobnost nalezneme. S prohlášením důvodové zprávy 

NOZ, ve kterém proklamuje inspiraci evropskými standardy, lze tudíž souhlasit. 

V této otázce je třeba apelovat na soudy, aby se vhodně inspirovaly názorem 

Ústavního soudu ČR, který se sám evropských standardů v PETL dovolává. 

Zůstává však otázkou, jak se v tomto ohledu bude dále rozvíjet soudní aplikace a 

zda bude v tomto ohledu i úprava NOZ posunem vpřed.  

Aktuálnosti problematiky příčinné souvislosti z pohledu české judikatury 

současně svědčí dosavadní nevyhovující praxe soudů, jež klade na poškozeného až 

nereálné nároky ohledně potřebné míry jistoty jejího prokázání. Hmotněprávní 

úprava NOZ, která ve specifických situacích tyto nároky snižuje, tak společně 

s přelomovým nálezem Ústavního soudu ČR, jež rozšiřuje otázku prokazování 

příčinné souvislosti i do sféry prokazování její pravděpodobnosti, představuje 

vítanou změnu a bude jistě zajímavé sledovat, kam se bude celá judikatura v tomto 

aspektu posouvat.  

Z analýzy institutu předvídatelnosti, který ač se v současnosti netěší výslovné 

zákonné úpravě a nelze tak o něm již uvažovat jako o samostatném předpokladu 

odpovědnosti za škodu, lze učinit závěr, že je jeho aplikace stále aktuální. Promítá 

se totiž do dalších institutů, jejichž význam i v souvislosti s NOZ roste.  

Nejvýrazněji se předvídatelnost projevuje v rámci nástrojů právní kauzality, kdy již 

fakticky prokázaný kauzální nexus mezi jednáním škůdce a vzniklou újmou svými 

odpovědnostními důsledky redukuje jen do té míry, do jaké mohla být tato újma 

pro škůdce předvídatelná.  

Zkoumáním předvídatelnosti byl jakožto nejproblematičtější shledán pohled 

na osobu, z jejíž perspektivy se má možnost předvídání újmy posuzovat. Na 

základě tohoto kritéria můžeme odlišovat předvídatelnost objektivní a subjektivní. 
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Nejasnosti však panují i vzhledem k okamžiku, ve kterém měla být škoda 

předvídatelná. Rozdílný přístup k tomuto aspektu poskytují oba stěžejní nástroje 

právní kauzality v českém právním prostředí, jimiž jsou teorie adekvátní příčinné 

souvislosti a teorie ochranného účelu. Důsledkem toho může být diametrálně 

odlišné řešení totožného případu aplikací jedné teorie, než by tomu bylo v případě 

aplikace teorie druhé. Nyní je tak na soudech, aby spravedlivě zhodnotily okolnosti 

jednotlivých případů, a i s ohledem na názor Ústavního soudu ČR, který akcentuje 

na teorii ochranného účelu, aplikovaly vhodný nástroj.  

Na základě zkoumání nástrojů právní kauzality lze konstatovat, že neexistuje 

obecně platný koncept předvídatelnosti, nýbrž se její aplikace vztahuje vždy 

k určité obecnější teorii, v jejímž rámci je uplatňována. Role, jakou předvídatelnost 

hraje v teorii adekvátní příčinné souvislosti, potažmo teorii ochranného účelu, je 

zásadní a nelze ji zastoupit jiným instrumentem. 
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Abstrakt 

Příčinná souvislost a předvídatelnost v soukromém právu 

Předmětem této diplomové práce je příčinná souvislost a předvídatelnost v 

soukromém právu. Jejím cílem je poskytnout co nejkomplexnější pohled na oba 

předmětné instituty a jejich význam v právu. Práce se zejména zaměřuje na detailní 

analýzu postupů při prokazování příčinné souvislosti a přibližuje nejvýraznější 

problémy, které v této souvislosti vznikají. 

Práce se úvodem zaměřuje na funkci a především detailní vymezení pojmu 

příčinné souvislosti v právu, ale i v oblasti přírodních věd. Stejně tak definuje pojem 

předvídatelnosti, u kterého dále vymezuje kritéria, která jsou pro její určení zásadní. 

Následně si klade za cíl vymezit vztah předvídatelnosti k příčinné souvislosti. 

Tato práce se rovněž zabývá významem příčinné souvislosti z pohledu právní 

odpovědnosti, v jejímž rámci nastiňuje problematiku právně relevantní příčiny a 

následku. Na tomto základě práce směřuje ke svému jádru, jež spočívá v detailní 

analýze způsobů prokazování faktické příčinné souvislosti. Za zásadní metodu 

prokazování faktické kauzality považuje teorii podmínky, kterou však shledává 

neúčinnou v případech kauzální nejistoty. Pro multikauzální případy proto přináší 

další nástroje, pomocí kterých dochází ke spravedlivému řešení situací kauzální 

nejistoty. V tomto ohledu neopomíjí uvést koncept ztráty naděje, jehož přínos však 

shledává nejistým. 

Závěrem se pozornost práce přesouvá na prokazování právní příčinné 

souvislosti. Jakožto nejpodstatnější nástroje v českém právním prostředí uvádí teorii 

adekvátní příčinné souvislosti a teorii ochranného účelu, které podrobně analyzuje a 

vzájemně komparuje. 
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Abstract 

Causation and foreseeability in private law 

The issue of this thesis is the causation and foreseeability in private law. The 

aim of this diploma thesis is to provide comprehensive view of both presented legal 

institutes and their significance in law. This thesis especially focuses on detailed 

analysis of procedure of proving the causation and introduces the most significant 

issues arising from this proceeding. 

Introduction is aimed at the function and especially at detailed definition of the 

term causality not only in law, but also in the area of natural sciences. It defines the 

term foreseeability in the same way. Moreover, it defines conditions that considerably 

affect foreseeability. Consequently, it aims to provide the relation between 

foreseeability and causation. 

This thesis also deals with the significance of causation from the perspective of 

legal liability. In this context, it mentions the issue of causally relevant conditions. On 

this basis, this paper tends to its core which consists of detailed analysis of methods of 

proving the factual causation. Universally accepted method of proving factual 

causation is considered the 'conditio sine qua non' test. However, this test is found to 

be ineffective in cases of causal uncertainty. Therefore there are more effective 

instruments for equitable solving cases of causal uncertainty provided. In this respect, 

paper also presents the concept 'loss of chance'. 

Finally the thesis offers insight into proving legal causation. It presents the 

adequate causation and the theory of protective purpose as the most important 

instruments of the legal causation mechanisms in the Czech law. These instruments 

are comprehensively analysed and compared with each other. 
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