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Úvod

Jako téma své práce jsem si zvolil problematiku ekonomické analýzy práva. Jde 

o   interdisciplinární  přístup,  který  se  snaží  kombinovat   poznatky  z  těchto  dvou 

významných společenskovědních oborů. Mnohdy se můžeme setkat s nepříliš vstřícným 

postojem vůči  takovému  způsobu  pohledu  na  právo,  který  ovšem  často  pramení  z 

nesprávného  nebo  neúplného  pochopení  podstaty  a  cílů  tohoto  odvětví1.  To  je 

samozřejmě do značné míry možné přisuzovat faktu, že tento přístup klade nároky na 

dobrou orientaci jak v právu, tak i v ekonomii. Ekonomickou analýzu je možné využít 

při zkoumání široké škály veřejnoprávních i soukromoprávních otázek. V rámci této 

práce  se  podrobněji  zaměřuji  na  soukromoprávní  otázky spojené  s  odpovědností  za 

škodu.  Nejedná se  o oblast,  která  by byla  na první  pohled spojena s  ekonomickým 

způsobem  uvažováním  natolik  těsně,  o  to  zajímavější  zde  ale  může  být  prolínání 

poznatků z těchto oborů.

Aktuálnost zvoleného tématu spočívá jednak ve faktu, že ekonomická analýza 

práva  není  v  českých  poměrech  na  teoretické  úrovni  rozpracována  v  příliš  velkém 

množství  prací2.  Dalším  důvodem je  samotná  povaha  hraničních  oborů,  které  díky 

kombinaci různých poznatků dokáží přicházet s novým úhlem pohledu na problematiku 

a nabízet tak buď další možnosti řešení, nebo nový způsob vedení argumentace. To platí 

v plné míře také pro aplikaci na otázky spojené s odpovědností za škodu. V jednotlivých 

kapitolách budou rozebrány například otázky sankční náhrady škody nebo uplatňování 

tzv. prosté ekonomické škody, o jejichž využití jsou vedeny diskuze nejen na úrovni 

teoretické, ale také při úvahách nad změnami v právním řádu.   

Cílem  práce  je  v  první  řadě  přiblížení  základních  konceptů  a  přístupů 

charakteristických pro tento způsob uvažování  o  právu obecně.  Účel  ovšem spočívá 

1 Viz například Broulík, J. Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 1: Ekonomie není to 
samé co ekonomika Dostupné na: http://jinepravo.blogspot.cz/2014/01/jan-broulik-pleteme-si-v-
souvislosti-s.html Jde o první ze série článků na toto téma.

2 Jmenujme zejména následující práce: Richter, T. Insolvenční právo, Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 
2008, resp. její úvodní část, Šíma, J. Ekonomie a právo: úvod do logiky společenského jednání, Praha: 
Oeconomica, 2004 a z nedávné doby také Bartošek, J. Broulík, J. Ekonomický přístup k právu, Praha: 
C. H. Beck, 2015.
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zejména ve zhodnocení možností  praktického využití teoretických závěrů, ke kterým 

ekonomická analýza práva ve vybraném tématu dochází. Prvním okruhem jsou otázky, 

které  tvoří  základní  předmět  zkoumání  odpovědnosti  za  škodu.  V jakých aspektech 

odpovědnosti  za  škodu  může  ekonomický  přístup  přinášet  nové  poznatky?  Jaká  je 

ekonomická povaha případné povinnosti nést náklady jednání, které je příčinou škody? 

Jak  optimálně  nastavit  systém odpovědnosti,  aby co  nejvíce  eliminoval  potenciálně 

nebezpečné jednání? Lze za pomoci ekonomického přístupu vyhodnotit optimální míru 

preventivních  opatření  předcházejících  vzniku  škody?  Práce  se  ale  také  zaměřuje 

podrobněji  na  některé  dílčí  otázky,  u  kterých   se  ekonomická  analýza  přiklání  k 

určitému způsobu jejich řešení a poskytuje pro něj vlastní argumenty. Příkladem může 

být  problematika  určení  rozsahu  náhrady  škody  se  zdůrazněním  jejího  případného 

sankčního  prvku.  Zde  je  cílem  práce  tyto  argumenty  podrobněji  představit  a 

konfrontovat je s praktickým uplatněním ve vybraných právních řádech.   

Metodologicky  tato  práce  vychází  z  analýzy  interdisciplinárního  použití 

ekonomických  poznatků  a  způsobu  uvažování  v  právní  oblasti.  Rozebíraná 

problematika odpovědnosti za škodu je charakteristická tím, že se v ní prolínají otázky 

podstatné jak pro tvorbu práva, tak  také pro soudní rozhodování. Právě na vybraných 

příkladech  ze  soudní  rozhodovací  praxe  bych  chtěl  v  jednotlivých  pasážích 

demonstrovat některé z úvah v praktické rovině. V tomto ohledu je nezanedbatelnou 

součástí komparativní metoda zkoumání mezi jednotlivými právními řády. Vzhledem k 

faktu, že hlavní oblastí ekonomického přístupu ke zkoumání právních otázek jsou země 

angloamerického právního systému, půjde v první řadě o analýzu vybraných případů 

právě z těchto zemí. Práce se ale snaží představit také řadu příkladů z kontinentálního 

právního  systému,  které  mohou  ukázat  na  případné  tendence  k  přibližování  se  v 

rozhodování  o  jednotlivých  otázkách.  Tento  fakt  je  přitom  významný  také  pro 

potenciální aplikaci některých závěrů v rámci českého právního systému.   

Co  se  týče  struktury  práce,  první  část  se  v  obecné  rovině  zabývá  základy 

přístupu  označovaného  jako  ekonomická  analýza  práva.  Je  zde  zmíněn  stručný 

historický vývoj,  typické oblasti  zkoumání  a  metodologické rozdíly mezi  právním a 

ekonomickým způsobem uvažování. Následující část je zaměřena na konkrétní aplikaci 

v oblasti soukromoprávní odpovědnosti za škodu. Nejdříve jsou rozebrány otázky volby 
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režimu odpovědnosti. Následující pasáž se zabývá problematikou příčinné souvislosti. 

Dále se práce zaměřuje na otázku rozsahu náhrady škody se zvláštním zaměřením na 

problematiku využití institutu tzv. sankční náhrady škody, zmíněn je vliv procesních 

ustanovení  na  uplatňování  odpovědnosti  za  škodu  a  samostatně  je  analyzován  také 

pohled na tzv. prostou ekonomickou škodu (pure economic loss).  Pozornost bude dále 

věnována také některým specifickým oblastem odpovědnosti, jako je odpovědnost za 

škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Jedná se o problematiku, která není běžně 

předmětem ekonomické analýzy, přesto může být i zde tento pohled na věc přínosný. 

Závěrečná  kapitola  poté  bude  obsahovat  v  souladu  s  představenými  cíli  této  práce 

zhodnocení významu ekonomické analýzy práva na zkoumanou problematiku.
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1. Ekonomická analýza práva

Politická  ekonomie a právo jsou ve  vzájemném průniku.  Kdo bude opomíjet  právo,  

nepronikne do politické ekonomie,  a kdo bude přehlížet politickou ekonomii,  nebude  

schopen vystopovat smysl práva. (John Stuart Mill)

1.1 Historický vývoj
Již podle autora úvodního citátu je možné dovodit, že myšlenky o propojování 

ekonomických a právních poznatků nejsou zdaleka novodobou záležitostí.  Historicky 

můžeme nalézt kořeny ekonomického přístupu k právu už u Jeremyho Benthama, který 

systematicky  zkoumal  působení  právních  pravidel  na  chování  osob  a  hodnotil  tato 

pravidla pomocí nástrojů utilitaristické etiky dle dopadů na společenský blahobyt. Je 

ovšem nutné  vycházet  z  faktu,  že  i  u  dalších  autorů  v  tomto  období  docházelo  k 

prolínání napříč společenskovědními obory. Zohlednění právních otázek tak nalezneme 

také v rámci proudu klasické politické ekonomie u Adama Smithe nebo Davida Huma. 

Z  pohledu  dalšího  vývoje  je  vhodné  zmínit  zejména  ekonomický  směr 

označovaný jako institucionalismus, který se rozvíjel od 90. let 19. století ve Spojených 

státech. Pojem instituce zde byl vnímán jako uznávané normy chování, mezi které se 

řadí zejména tradice, zvyky ale i právní normy3. Už z podstaty vymezení svého zájmu 

tak dochází k evidentnímu propojování ekonomických a právních poznatků ve vztahu k 

vývoji institucí a jejich konkrétním podobám. Nejvýznamnějšími představiteli tohoto 

směru byli Thorstein Veblen a John R. Commons. Veblen ve svém díle položil základní 

otázky zaměření tohoto směru, Commons se podrobněji zabýval rolí právních norem, 

pomocí  kterých  plní  stát  nezastupitelnou  úlohu  v  rámci  urovnávání  zájmových 

konfliktů. 

Skutečný počátek směru označovaného jako ekonomická  analýza  práva  nebo 

také Law & Economics je ovšem možné nalézt až v 50. letech 20. století v souvislosti s 

působením Aarona Directora na univerzitě v Chicagu a založením periodika Journal of 

Law and Economics v roce 1958. Hovoříme zde tedy o tzv. Chicagské škole, která stojí 
3 Holman, R. Dějiny ekonomického myšlení, Praha: C. H. Beck, 1999, s. 323.
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u zrodu celého oboru a bývá s ním nejčastěji ztotožňována. Za nejdůležitější období pro 

vývoj této školy pak můžeme označit  60. a 70. léta 20. století.  Jednou z výrazných 

postav  je  bezpochyby Gary Becker.  Ekonomický přístup  k různým oblastem právní 

problematiky u něj nalezneme již v práci Ekonomie diskriminace z r. 19574. Jeho dílo 

znamenalo  výrazné  rozšíření  ekonomického  způsobu  uvažování  do  mnoha  dílčích 

oblastí,  v  jeho pojetí  se  tak  začíná o ekonomii  hovořit  jako o tzv.  imperiální  vědě. 

Ekonomický  způsob  uvažování  se  díky  němu  totiž  začal  promítat  i  do  poměrně 

netradičních oblastí jako trestní právo5, rodina a manželství6 nebo již zmíněné otázky 

diskriminace. Metoda založená na využívání principu ekonomické racionality lidského 

jednání je tak považována za všeobecně uplatnitelnou. V oblasti trestního práva se tak 

například předpokládá, že pachatel porovnává potenciální výnosy z trestné činnosti ve 

vztahu k nákladům ve smyslu potrestání  a pravděpodobností  odhalení7.  Jak uvidíme 

dále,  tato  úvaha  má  svou  relevanci  také  pro  soukromoprávní  odpovědnost  za 

způsobenou škodu.

Jedním z  nejznámějších  proponentů  a  průkopníků  Chicagské  školy je  potom 

Richard Posner, soudce působící u Odvolacího soudu pro sedmý obvod.  Jeho obecně 

pojaté dílo z roku 1972, které se do současné doby dočkalo již devátého vydání,  je 

možné považovat za základ celého oboru ekonomické analýzy práva8. Známá se stala 

zejména jeho teze, podle které je systém common law možné nejlépe popsat jako sadu 

pravidel vedoucích k maximalizaci ekonomické efektivity. Zásadním faktorem pro tento 

závěr je pro Posnera postoj soudců v rámci přijímání rozhodnutí. Ať už výslovně, nebo 

implicitně je podle něj ze strany soudců efektivita jakožto hodnota preferována, mimo 

jiné díky historickým vazbám celého právního systému na etiku utilitarismu.

Další z klíčových postav je  Ronald Coase, který ve stejném období publikoval 

svou známou práci týkající se externalit a odpovědnosti9. Jeho závěry z této práce byly 

posléze G. Stiglerem označeny za Coaseho teorém. Jedno z možných vyjádření teorému 

4 Becker, G. The Economics of Discrimination. University of Chicago Press, 1957.
5 Becker, G. Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, vol. 76 

1968, s. 169-217.
6 Becker, G. A Treatise on the Family. Harvard University Press, 1981.
7 Holman, R. Dějiny ekonomického myšlení, Praha: C. H. Beck, 1999, s. 450.
8 Posner, R. Economic Analysis of Law, Ninth Edition, New York: Wolter Kluwer Law & Business, 

2014.
9 Coase, R. The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, Vol. 3. 1960, s. 1-44.
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je následující: „Za předpokladu racionálního jednání, absence transakčních nákladů a 

právních  překážek pro vyjednávání,  budou všechna nesprávná  rozdělení  zdrojů plně 

vyřešena v důsledku tržního vyjednávání“10.  Jakkoliv  se jednotlivá vyjádření  mohou 

odlišovat,  společným jmenovatelem ohledně výsledného stavu mohou být dva druhy 

tvrzení.  Tím  prvním  je  výsledná  efektivní  alokace  zdrojů,  bez  ohledu  na  původní 

rozložení  práv.  Druhým je,  že  výsledné  rozdělení  zdrojů  je  nezávislé  na  případném 

alternativním rozložení práv. Ať už tedy právo v konkrétním případě povoluje továrně 

vypouštět  emise,  nebo  naopak  před  tímto  chováním  chrání  vlastníka  sousedního 

objektu, výsledný stav v podobě možnosti působit znečišťováním na své okolí bude na 

základě teorému totožný a bude záviset na výsledcích vyjednávání mezi oběma těmito 

subjekty. Při interpretaci teorému je zapotřebí zohlednit také fakt, že při jeho tvorbě se 

Coase  snažil  v  první  řadě  vypořádat  s  Pigouovým  přístupem  řešení  problematiky 

negativních externalit, který byl založen na požadavku využití metody právní regulace. 

Jedním z důsledků Coasova přístupu je také důraz na jasné rozložení práv ve vztahu k 

externalitám, díky kterému je oslabena role regulatorních zásahů.

Za  jeden  z  nejvýznamnějších  přínosů  tohoto  přístupu  je  možné  označit 

rozpracování  problematiky  transakčních  nákladů.  Klíčovým  předpokladem  v  rámci 

modelu  je  totiž  požadavek absence transakčních  nákladů.  Tento  pojem potom podle 

Coaseho zahrnuje  náklady spojené s  vyhledáváním, vyjednáváním,  monitorováním a 

vymáháním ve vztahu k právům a povinnostem11.  V širším pojetí můžeme hovořit o 

nákladech spojených s využíváním tržního mechanismu. Pojem transakčních nákladů 

hrál  ústřední  roli  již  v  jeho  slavném dřívějším článku Povaha  firmy12.  V rámci  něj 

odůvodnil existenci podnikové struktury namísto využívání tržního mechanismu právě 

existencí  těchto  transakčních  nákladů,  díky kterým je  řešení  pomocí  uzavírání  řady 

dílčích smluv při výkonu činnosti firmy neefektivním.

Z pohledu práva je nejzajímavějším důsledkem tohoto teoretického pohledu fakt, 

10 Calabresi, G. Transaction Costs, Resource Allocation and Liability rules: A Comment, Journal of Law 
and Economics, 1968, s. 68. Cit. z Medema, S. Zerbe Jr., R. The Coase Theorem, s. 837. Bouckaert, 
B. De Geest, G. Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of 
Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar, 2000.

11 Medema, S. Zerbe Jr., R. The Coase Theorem, s. 855. v Bouckaert, B. De Geest, G. Encyclopedia of 
Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2000.

12 Coase, R. The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, Nr. 16, 1937, s. 386-405.
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že ke stejnému výsledku v rámci vyjednávání dochází bez ohledu na konkrétní znění 

právní úpravy. Roli hraje pouze fakt, zda je otázka předmětem právní regulace, nebo 

nikoliv,  alokace  zdrojů  bude  ovšem  vždy  stejná,  tedy  efektivní13.  Jinými  slovy, 

autonomnímu smluvnímu ujednání  nestojí  v  cestě  fakt,  ve  prospěch  které  strany je 

nastavena  právní  regulace.  Ve  skutečném  světě  jde  potom  zejména  o  praktický 

poznatek,  že  uplatňování práva  a  podřizování  se  právním  pravidlům  představuje 

transakční náklady, které je nutné vzít v úvahu. Pro právníky by měl být tento závěr 

impulsem k vytváření prostředí, které v lepším případě transakční náklady snižuje, nebo 

je alespoň bezdůvodně nezvyšuje. Může se přitom jednat opět jak o otázky spojené s 

procesem  přijímání  nových  právních  předpisů,  kde  je  teorém  výzvou  ke  stabilitě 

právního  řádu,  tak  o  praktické  uplatňování  stávajících  předpisů,  zejména o  náklady 

spojené s vymahatelností práva.

Jak  už  bylo  zmíněno  u  Richarda  Posnera,  kromě  zájmu  ze  strany ekonomů 

přispěli k vývoji tohoto přístupu ve svých počátcích významným způsobem také někteří 

právníci.  Zde je  nutné zmínit  zejména osobu Guida Calabresiho,  emeritního soudce 

Odvolacího  soudu  pro  druhý  obvod,  který  se  svou  prací  zaměřenou  právě  na 

odpovědnost za škodu14 bezpochyby přiřadil k zakladatelům oboru. Vzhledem k jeho 

hlavnímu zaměření se tak ke konkrétním poznatkům vrátím blíže ještě v dalším textu 

práce. Jeho působení bylo místo Chicaga spjato s Univerzitou Yale, v této souvislosti se 

tedy podle jejího umístění hovoří o tzv. newhavenské škole15. Ta se vyznačuje rozdíly ve 

vztahu k roli státu při regulaci ekonomiky. Za předmět ekonomické analýzy práva tak 

považuje otázky spojené s odůvodněním regulace ze strany veřejné moci, realistickou 

analýzu politických a byrokratických institucí a definování užitečné role soudů v takto 

vymezeném systému16. Cílem je tak spíše využití poznatků ke zkvalitnění regulatorní 

činnosti a zásahů ze strany státu.

Dominance  chicagské  školy se  postupně  vytrácí  od  80.  let  20.  století.  Svou 

13 Medema, S. Zerbe Jr., R. The Coase Theorem, s. 839. v Bouckaert, B. De Geest, G. Encyclopedia of 
Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2000.

14 Calabresi, G. The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, Yale University Press, 1970, s. 
24-31.

15 Broulík, J. Bartošek J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 71.
16 Mercuro, M. Medema, S. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism, Princeton: 

Princeton University Press, 1999, s. 79.
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pozornost  si  postupně  získávají  také  směry,  které  přistupují  ke  zkoumání  vztahu 

ekonomických  a  právních  otázek  z  odlišného  úhlu  pohledu.  Mezi  první  z  těchto 

příbuzných směrů můžeme zařadit teorii veřejné volby (Public Choice Theory), jejíž 

základy ovšem byly položeny již v 50. a 60. letech 20. století17. Z hlavních představitelů 

jmenujme Jamese Buchanana, Gordona Tullocka nebo Kennetha Arrowa. Ve vztahu k 

právním otázkám se na rozdíl od analýzy samotných jednotlivých pravidel zaměřuje na 

proces, který vede k utváření pravidel a na motivaci aktérů, kteří v tomto procesu hrají 

ústřední roli.  Na jednu stranu tato teorie rozpracovala koncepty spojené s chováním 

voličů,  kdy  přinesla  do  obecného  povědomí  pojem  racionální  ignorance,  který 

odůvodňuje omezení motivace voličů k obstarání dostatečného množství relevantních 

informací  a  preferování  okamžitých  politických  dopadů  před  dlouhodobější 

perspektivou. V oblasti voleb došlo také k rozpracování tzv. teorému středového voliče. 

Problematické modely chování při samotném politickém rozhodování popisují 

na  příkladech  tzv.  dobývání  renty  (rent-seeking)  spojeného  se  získáváním  státních 

povolení  nebo  licencí,  popřípadě  analýzou  přizpůsobování  přístupu  k  hospodářské 

politice  v  souvislosti  s  politickým  cyklem.  Rozpracovány  jsou  také  otázky  vlivu 

zájmových skupin na přijímání politických rozhodnutí. Vyjadřuje se zde obecná skepse 

k reálným možnostem státu, respektive veřejného sektoru k optimálním regulatorním 

zásahům.  Dochází  zde  k  prolínání  ekonomických  závěrů  do  oblasti  politologie  a  k 

promítnutí  teorie  racionálního  jednání  používané  do  té  doby  převážně  v  sektoru 

soukromém do oblasti rozhodování v sektoru veřejném. 

Poněkud  problematické  je  vymezení  ekonomické  analýzy  práva  oproti  tzv. 

neoinstitucionální škole. Podle Coaseho může být tento rozdíl spatřován ve faktu, že 

zatímco ekonomická analýza práva ukazuje na to, jakým způsobem může být znalost 

ekonomie důležitá pro studium práva, neoinstitucionální škola zkoumá vlivy institucí 

typu podnik, trh nebo právě právo důležitých pro samotné pochopení ekonomického 

systému18. Na druhou stranu je možné zaznamenat také názor, podle kterého není možné 

důsledné odlišení  obou směrů,  mnozí  autoři  se  pohybují  na rozhraní  těchto oborů a 
17 Za jedno ze zásadních děl je možné označit: Buchanan, J. The Calculus of Consent: Logical 

Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor, 1962.
18 Kerkmeester, H. Methodology General s. 384. v Bouckaert, B. De Geest, G. Encyclopedia of Law and 

Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: Edward 
Elgar, 2000.
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objevují se v nich také úvahy blízké například behaviorální ekonomii nebo teorii veřejné 

volby19. Směr nové institucionální ekonomie historicky navazuje na již dříve zmíněné 

institucionalisty,  na rozdíl  od nich je ale metodologicky postaven na individualismu. 

Samotné označení vzniklo v r. 1975 díky Oliveru Williamsonovi20. Za hlavní předmět 

zájmu  je  možné  označit  zkoumání  vzniku,  účelu,  změn  a  potenciálních  možností 

reformy institucí. Tímto způsobem je tak doplňován neoklasický pohled na ekonomii, 

kdy  je  kladen  důraz  zejména  na  prvky  tvořící  mantinely  ekonomického  chování 

jednotlivých  subjektů.  Ty  jsou  tvořeny  zejména  vymezením  vlastnických  práv, 

transakčními náklady a dostupností informací21. V oblasti práva je ve středu pozornosti 

kromě otázek vlastnického práva také právo smluvní. Kromě Ronalda Coaseho se dále 

řadí k významným představitelům tohoto směru Douglas C. North a Armen A. Alchian.

 Zcela svébytným směrem, který si zaslouží svou zmínku, je potom rakouská 

škola.  Z  historického  pohledu  můžeme  nalézt  počátky  tohoto  přístupu  v  dílech 

marginalistů  Carla  Mengera  a  Eugena  von  Böhm-Bawerka.  Základní  odlišností  od 

neoklasické ekonomické teorie je metodologický základ, který vychází z individualismu 

a subjektivismu. Tyto charakteristiky vedly ke známému sporu o metodu mezi zastánci 

rakouské  školy  a  německé  historické  školy  vycházející  naopak  z  metodologického 

kolektivismu22.  Z  toho  také  vychází  zásadní  odchylky  od  přístupu  uplatňovaného 

Chicagskou školou – odmítání imitace metod používaných v přírodních vědách, tedy 

zejména  matematických  modelů,  a  příklon  ke  zkoumání  subjektivních  preferencí 

jednotlivých osob. Na to  navazuje také jejich pojetí  podnikatele a větší  pozornost k 

samotné  dynamice  tržního  procesu  oproti  neoklasickému  zdůrazňování  výsledku, 

kterým je nalezení statické tržní rovnováhy. Charakteristické je také důrazné odmítání 

státních regulatorních zásahů do ekonomické oblasti. 

Z  nejvýznamnějších  postav  rakouské  školy  jmenujme  zejména  Ludwiga  von 

Misese, Friedricha Augusta von Hayeka nebo Murray N. Rothbarda. Veškeré zmíněné 

odlišnosti poté mají svůj dopad také do sféry aplikace ekonomických závěrů do oblasti 

práva, významně odlišný pohled přináší například do otázek spojených se soutěžním 

19 Broulík, J. Bartošek J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 74-75.
20 Williamson, O. E. Markets and Hirearchies: Analysis and Antitrust Implications New York: Free 

Press, 1975.
21 Holman, R. Dějiny ekonomického myšlení, Praha: C. H. Beck, 1999, s. 336-337.
22 Holman, R. Dějiny ekonomického myšlení, Praha: C. H. Beck, 1999, s. 246-247.
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právem, což vyplývá právě z důrazu na samotný proces, ve kterém podnikatelé vyplňují 

mezery na trhu a vyhledávají zde nové příležitosti. Za předpokladu, že v přístupu na trh 

nebrání  žádná  překážka,  není  monopolní  postavení  samo  o  sobě  důvodem  k 

regulatornímu zásahu. Tato situace je vnímána jako motor samotného podnikatelského 

snažení a je ve své podstatě hybnou silou dalších inovací, které přinášejí v konečném 

důsledku užitek celé společnosti. Monopolní postavení je tak konfrontováno s procesem 

neustálého vyhledávání nových možností uplatnění na trhu, které mohou tento monopol 

narušit23.

 

1.2 Vymezení a metodologie

Jedna z možných definic označuje ekonomickou analýzu práva jako „aplikaci 

ekonomické teorie a ekonometrických metod za účelem zkoumání procesu tvorby práva 

a právních institucí, jejich struktur, uplatňování a dopadů24“. Jak zmiňuje ve své práci 

Steven Shavell25, ekonomická analýza práva se od ostatních způsobů přístupu k právu 

odlišuje ve třech hlavních bodech: 

1) používáním modelů (tím nejznámějším je konstrukce racionálně uvažující osoby 

- homo oeconomicus), statistických a empirických metod testování reality

2) klade větší důraz na racionální chování aktérů, kteří předvídají možné následky 

svého chování 

3) normativně  vyjadřuje  jednoznačné  hledisko  společenského  blahobytu,  ostatní 

normativní přístupy jsou podle něj v tomto ohledu buď nejasné nebo považují 

normativní cíl za implicitně daný. 

Základem je  tak  v  první  řadě  aplikace  poznatků  mikroekonomie  na  chování 

adresátů právních norem. Vychází se z předpokladu racionálního jednání, maximalizace 

užitku  a  metodologicky  se  výrazně  uplatní  analýza  příjmů  a  nákladů  (cost-benefit  
23 Mackaay, E. History of Law and Economics, s. 87. v Bouckaert, B. De Geest, G. Encyclopedia of Law 

and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: 
Edward Elgar, 2000.

24 Rowley, C. K. Public Choice and the Economic Analysis of Law v Mercuro, N. Law and Economics 
Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989, s. 125. Cit. z Mackaay, E. History of Law and 
Economics, s. 65. Bouckaert, B. De Geest, G. Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The 
History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar, 2000.

25 Shavell, S. Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2004, s. 4.
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analysis). Společným jmenovatelem práva a ekonomie jako společenskovědních oborů, 

je předmět zkoumání, kterým je jednání lidí. První rovinou úvah o vztahu ekonomie a 

práva může být pohled ekonomů na právo. Právo zde může být vnímáno jako určité 

vytyčení hřiště, na kterém se odehrává hospodářský život společnosti. Pro právníky je 

naproti tomu ekonomika významným objektem právní regulace. V této souvislosti je 

možné zmínit výrok, kterým se proslavil bývalý soudce Nejvyššího soudu USA Louis 

Brandeis:  „Právník  bez  znalosti  ekonomie  a  sociologie  je  na  nejlepší  cestě  stát  se 

veřejným škůdcem.26“  

V  některých  oblastech  je  propojení  poznatků  ekonomie  a  práva  naprosto 

přirozené  už  díky  nutnosti  zohlednit  ekonomický  kontext  určitých  činností  –  jde 

zejména  o  právo  hospodářské  soutěže,  právo  kapitálového  trhu  nebo třeba  o  právo 

obchodních korporací. Jak už ovšem bylo uvedeno, ekonomická analýza práva zkoumá 

také pravidla,  která  nejsou na první pohled propojená s  ekonomií natolik těsně.  Jde 

typicky o smluvní právo, vlastnické právo, ale také trestní právo, procesní otázky a v 

neposlední řadě odpovědnost za škodu, kterou jsem si vybral jako aplikační příklad. 

Ekonomická analýza je potom přístupem, který může najít své uplatnění jak při tvorbě 

práva  (zde  je  možno poukázat  zejména na proceduru  hodnocení  dopadů regulace  u 

připravované  legislativy známou pod zkratkou RIA z  anglického Regulatory Impact 

Assessment), tak při jeho aplikaci soudy, popřípadě jinými orgány veřejné moci jako je 

tomu typicky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast soutěžního práva.

Pokud se podíváme na základní metodologické charakteristiky, pak je možné za 

důležitý  přístup  ekonomické  analýzy  práva  označit  ex  ante pohled  na  právní 

problematiku.  Zatímco u tvorby práva je snaha ovlivňovat budoucí chování adresátů 

právní normy základním cílem, u rozhodovací činnosti soudů už to nemusí být vždy 

zcela samozřejmé. V oblasti odpovědnosti za škodu je možné typický  ex post přístup 

vyjádřit  jako  snahu  nastolit  stav  před  vznikem  škody  (restitutio  in  integrum). Při 

opačném postupu soudce k případu přistupuje z pohledu možného ovlivnění budoucího 

chování osob v rámci společnosti.  Aplikace obecného právního předpisu tak má roli 

určitého signálu ohledně jeho budoucího uplatňování, a to i v systémech, které nejsou 

založeny na závazných precedenčních rozhodnutích. Vzhledem ke svému charakteru je 
26 Brandeis, L. The Living Law, Illinois Law Review, 1916, s. 470. Brandeis sám ovšem tímto způsobem 

citoval amerického sociologa Charlese Hendersona.
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tak k náhradě přistupováno z ekonomického úhlu pohledu jako k cenovému podnětu. 

Důležitost tohoto charakteristického způsobu uvažování zmiňuje také Friedman, když 

uvádí: „Právní pravidla mají být posuzována na základě struktury podnětů, které vytváří 

a v jejichž důsledku lidé mění své chování27“. 

Ekonomický přístup vychází eticky z konsekvencialistického pohledu, který se 

zaměřuje  na  důsledky  jednání.  Za  nejvlivnější  z  konsekvencialistických  směrů  je 

považován utilitarismus zaměřený na maximalizaci užitku. Opačným etickým přístupem 

je  deontologická  etika,  která  je  základem kontinentálního  právního  systému28. Právě 

vztah mezi těmito odlišnými etickými koncepcemi stojícími v pozadí může být mezi 

jinými  považován  za  jednu  z  příčin  určitého  napětí  mezi  právním a  ekonomickým 

způsobem uvažování29.

V rámci ekonomické analýzy práva můžeme rozlišovat pozitivní směr, který je 

založený na popisném přístupu k dopadům právních pravidel za využití ekonomických 

poznatků.  Druhou  rovinu  tvoří  přístup  normativní,  jehož  cílem  je  podrobit  právní 

pravidla  hodnocení  na  základě  kritéria  efektivity,  zejména  za  účelem  předkládání 

konkrétních doporučení.

1.3 Základní východiska

Jedním  ze  základních  přístupů  ekonomického  uvažování,  který  ekonomická 

analýza práva využívá, je teorie racionální volby popisující lidské chování na principu 

maximalizace  užitku  v  ekonomickém smyslu.  Pro  otázky odpovědnosti  za  škodu je 

potom relevantní otázka, zda lze skutečně očekávat od adresátů právních norem takový 

způsob chování, který bude zohledňovat předpoklady stojící v základu této teorie. Závěr 

je přitom naprosto klíčový k tomu, aby aplikace práva přinášela svůj zamýšlený účel. 

Jak bude blíže popsáno v dalším textu, jeden z poznatků ekonomické analýzy práva se 

týká  stanovení  optimální  míry  preventivních  opatření  na  základě  porovnávání 

nákladnosti možných opatření, výše hrozící škody a její pravděpodobnosti. Je třeba brát 

27 Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 11.
28 Baumann, W. Ekonomická analýza práva, výzva pro notáře, Ad Notam, 3/2008, s. 84.
29 Sobek, T. Právní myšlení, Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 516.
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v úvahu případy, kdy aplikace tohoto testu klade na adresáty práva příliš vysoké nároky 

a v konečném důsledku vede k nejistotě a snižování reálných účinků právní regulace30. 

Jednou  z  možných  reakcí  je  stanovení  jednoznačného  obecného  pravidla,  které 

nastavuje obecnou a jednotnou míru prevence, jako je tomu například u rychlostních 

limitů při provozu na silničních komunikacích31. Konkrétně v tomto zmíněném případě 

je možné dojít k závěru, že podstatným důvodem pro zvolení takového právní řešení je 

také snaha vyhnout se nejednotnému posuzování, a to i s přihlédnutím k faktu četnosti 

těchto případů32. 

Tyto faktory tak budou hrát roli při volbě způsobu právní regulace za účelem 

optimálního  snižování  frekvence  vzniku  škod.  Na  jedné  straně  je  tak  porovnáván 

variabilní  odpovědnostní standard spojený s většími nároky na kognitivní schopnosti 

adresátů práva s potenciálně vyššími náklady při aplikaci odpovědnostních pravidel. Na 

straně  druhé  se  může  jednat  o  dobře  seznatelné  pravidlo  počítající  s  průměrnou  a 

předpokládatelnou situací, které ovšem klade jednak výrazné nároky na jeho nastavení a 

zároveň může vést k neoptimálnímu rozsahu prevence. Nutno podotknout, že tyto úvahy 

směřují k očekávanému společenskému důsledku v podobě chování s optimální úrovní 

prevence  a  nejsou zde zohledněny odchylky ve  funkci  a  účelu  soukromoprávních a 

veřejnoprávních pravidel. 

Zároveň  můžeme  na  tomto  příkladu  vidět  možné  pronikání  poznatků  směru 

označovaného  jako  behaviorální  ekonomická  analýza  práva,  který  naopak  přímo 

vychází  z  omezených racionálních  schopností  adresátů  práva33.  Behaviorální  přístup 

vychází z několika významných odchylek od předpokladů využívaných neoklasickou 

ekonomickou školou. V první řadě jde o princip omezené lidské racionality (bounded 

rationality)34. Vzhledem k lidským kognitivním limitům v oblasti přijímání a zpracování 

informací  dochází  k  využívání  určitých   psychologických  zkratek  a  zjednodušení, 

jejichž důsledkem je ovšem rozpor s předpokládaným využíváním efektivních vzorců 
30 Ve smyslu latinského: Ubi ius incertum, ibi ius nullum. Tedy tam, kde je právo nejisté, není právo 

žádné.
31 Ulen, T. S. Rational Choice Theory in Law and Economics, s. 814.
32 V obdobném duchu viz také Schauer, F. Thinking Like a Lawyer: a New Introduction to Legal 

Reasoning, Cambridge: Harvard University Press, 2009, s. 14-15.
33 Jolls, C. Sunstein, C. R. Thaler, R. A Behavioral Approach to Law and Economics, Stanford Law 

Review, Vol. 50:1471, s. 1476.
34 Jolls, C. Sunstein, C. R. Thaler, R. A Behavioral Approach to Law and Economics, Stanford Law 

Review, Vol. 50:1471, s. 1479.

17



chování.  Konkrétně  dochází  k  projevům  v  oblasti  přijímání  rozhodnutí  a  také  v 

odchylkách od principu maximalizace užitku. 

Další  z  popisovaných  projevů  je  označován  jako  omezení  vůle  (bounded 

willpower). Zde se jedná o popis situací, kdy lidé provádí určitou aktivitu, ačkoliv vědí, 

že pro ně bude mít z dlouhodobého hlediska negativní důsledky. V těchto případech se 

tak nabízí prostor pro využití metod právní regulace ke zmírnění dopadů. V neposlední 

řadě  pak  jde  také  o  tzv.  omezení  vlastního  zájmu  (bounded  self-interest),  které  je 

založeno na lidském chování vůči ostatním osobám na základě očekáváné reciprocity. 

Nedochází tak k výhradnímu uspokojování svého zájmu, respektive ke zvyšování svého 

užitku. To se projevuje jak při vytváření názoru, tak při přijímání rozhodnutí. V oblasti 

odpovědnosti za škodu je otázka racionálního jednání pachatele zohledněna vzhledem k 

jeho  kalkulaci  nákladů  a  výnosů  z  určité  činnosti.  Za  takového  stavu  je  základem 

vhodné nastavení právních pravidel, na základě kterých by racionální aktéři upravili své 

chování ve smyslu optimálního rozsahu přijímaných preventivních opatření. Tím by byl 

eliminován vznik takového druhu škody, který by dával příčinu k její náhradě.  

Samotná  teorie  racionální  volby  je  kromě  toho  také  jedním  z  příkladů 

deduktivního přístupu, který může být považován za převažující v ekonomické analýze 

práva35.  Jde  o  aplikaci  určitého  obecného  teoretického  poznatku  na  dílčí  konkrétní 

případy. Induktivní přístup vycházející z empirických zjištění, na základě kterých jsou 

formulovány závěry,  ovšem v  tomto  oboru  také  nachází  své uplatnění.  Patrné  je  to 

zejména v díle Ronalda Coaseho. Je tedy sporné, zda lze klást jednoznačné dělítko mezi 

právním  a  ekonomickým  přístupem  pouze  na  základě  převažujícího  využívání 

induktivního nebo deduktivního vědeckého postupu.

 Podle Posnera „... mnoho právních institutů můžeme nejlépe vnímat jako snahu 

podnítit  efektivní  alokaci  zdrojů36.“  Klíčovým  pojmem,  který  stojí  v  základech 

ekonomické  analýzy  práva  z  pohledu  normativního  vyjádření  cíle,  tak  je  právě 

efektivita.  Ekonomická  teorie  rozeznává  dvě  základní  pojetí  efektivity  -  Paretovo  a 

Kaldor-Hicksovo  kritérium.  Paretova  efektivita  je  založena  na  existenci  stavu,  kdy 

35 Kerkmeester, H. Methodology General s. 391. v Bouckaert, B. De Geest, G. Encyclopedia of Law and 
Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham: Edward 
Elgar, 2000.

36 Posner, R. A., Economic Analysis of Law, New York: Aspen Publishers, 2011 s. 30.
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nikdo nemůže zvýšit svůj blahobyt, aniž by se  někomu jinému jeho blahobyt zároveň 

snížil.  Kaldor-Hicksovo  kritérium  naproti  tomu  vychází  z  možnosti  případné 

kompenzace37. Reálně přitom k této kompenzaci dojít vůbec nemusí, podstatným faktem 

je,  že  přínosy  pro  konkrétní  osoby  převýší  ztráty  u  osob  dalších. Pojetí  efektivity 

můžeme  ovšem  nalézt  více.  Richter  ve  své  práci  uvádí  například  specifické 

Bainbridgovo pojetí efektivity38 pro vztah ekonomie a práva jakožto snahy o dosahování 

různě  stanovených  cílů  za  vynaložení  pokud  možno  nejnižších  nákladů.  Nutno 

podotknout, že posledně jmenovaný přístup je asi nejméně kontroverzní díky tomu, že 

ponechává možnost  volby mezi  pluralitními cíli  a zaměřuje  se jen na způsob jejich 

dosažení.  V  zásadě  jde  tedy  o  volbu  takového  řešení,  které  zbytečně  nezvyšuje 

transakční  náklady jak  bylo  popsáno  výše.  Broulík  a  Bartošek  potom dále  zmiňují 

evoluční  proces  výběru  efektivních  právních  pravidel39,  který  se  zabývá  otázkou 

vývojových tendencí k odstraňování neefektivních pravidel a překážkami, které v tomto 

procesu mohou bránit. 

37 Broulík, J. Bartošek J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 58.
38 Richter, T. Insolvenční právo, Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 25.
39 Broulík, J. Bartošek J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 61.
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2. Aplikace na problematiku odpovědnosti za škodu

Žaloba z titulu náhrady škody umožňuje poškozenému učinit z jeho problému problém  

někoho jiného. (Coleman a Mendlow)

2.1 Obecné poznatky
Zbývající  část  textu  bude  zaměřena  na  jednu  konkrétní  oblast,  která  je 

předmětem  zájmu  ekonomické  analýzy  práva  –  konkrétně  půjde  o  občanskoprávní 

náhradu škody způsobené porušením zákonné povinnosti40.  Reakce práva na jednání, 

které může potenciálně vést ke způsobení škody mohou nabývat různé podoby. V první 

řadě jde o existenci soukromoprávních pravidel odpovědnosti za škodu. Ta fungují jako 

nejobecnější způsob eliminace jednání, které je spojeno s porušením zákonné povinnosti 

(ex delicto) nebo také povinnosti převzaté smluvně (ex contractu). Další možností, která 

je v právu využívána a vede k regulaci činnosti potenciálně vedoucí ke vzniku škody, 

jsou  prostředky  spadající  do  oblasti  správního  práva.  Může  jít  o  obecné  stanovení 

podmínek pro výkon dané činnosti, umožnění jejího výkonu pouze na základě povolení, 

výkon správního dozoru ze strany příslušných správních orgánů, aplikace ustanovení o 

správních deliktech a také vymáhání těchto sankčních ustanovení. V tomto kontextu lze 

potom dále rozlišit činnosti nepodléhající bližším regulatorním podmínkám. Opačným 

protipólem je poté absolutní zákaz určité činnosti.

Z  ekonomického  pohledu  je  vznik  škody  možné  zařadit  k  případům  tzv. 

negativních externalit. Existence negativních externalit je obecně vnímána jako jeden z 

příkladů tržního selhání.„Negativní externalita vzniká, když člověk nenese plně všechny 

náklady své činnosti a část těchto nákladů přenáší na jiné.41“  Cílem práva je potom z 

ekonomického pohledu kromě náležitého odčinění již vzniklé škody také internalizace 

nákladů vytvořením mechanismu, který bude vytvářet dostatečné podněty k prevenci 

škodlivého jednání. Problematika odpovědnosti za škodu je tak oblastí, která sice není 

40 Terminologicky je nutné podotknout, že anglický pojem tort, se kterým pracuje literatura, ze které 
čerpám, může mít širší význam než česká občanskoprávní odpovědnost za škodu. Některé případy 
spadající do kategorie „torts“ by v českém právu patřily do kategorie přestupků nebo dokonce 
trestných činů. Viz Chromá, M. New Introduction to Legal English, Volume II. Praha: Karolinum, 
2011, s. 65.

41 Holman, R. Ekonomie, Praha: C. H. Beck, 1999, s. 349.
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všeobecně vnímána jako explicitně spojená s tržním chováním, ve skutečnosti ovšem 

může být definována právě za využití koncepce negativní externality.

Normativním  cílem  úpravy  odpovědnosti  za  škodu  pohledem  ekonomické 

analýzy práva  je  podle  Calabresiho42 snižování  výše  nákladů spojených se vznikem 

škody a snižování nákladů na jejich prevenci. V rámci své práce konkretizoval tři dílčí 

cíle, kterými jsou: 

1) Četnost  a  závažnost  škodlivého  jednání  by  měly  být  redukovány.  Toho  lze 

docílit buď zákazem jednání, které může být eventuálně škodlivé, nebo tím, že 

bude  učiněno  méně  atraktivním  –  tak  dojde  k  substituci  směrem  k  jiným 

aktivitám. 

2) Společenské náklady vyplývající z již vzniklé škody by měly být redukovány 

pomocí rozložení způsobené škody, respektive rizika jejího způsobení. 

3) Náklady  spojené  s  uplatňováním  odpovědnostních  pravidel  by  měly  být  co 

nejvíce redukovány, v opačném případě mohou být ohroženy předchozí dva dílčí 

cíle. 

V návaznosti  na  toto  členění  tak  můžeme  rozlišovat  primární,  sekundární  a 

terciární  náklady spojené  se  vznikem škody.  Jak  upozorňuje  Emons43,  společnost  v 

některých případech nemusí záměrně chtít omezit potenciálně škodlivé jednání až na 

úroveň,  která  by  z  ekonomického  hlediska  umožňovala  jen  bezpečné  provádění 

takových aktivit. Dochází tak k určitému konfliktu různých cílů, ke kterým může právní 

úprava  směřovat.  V konečném důsledku  tedy jde  o  vytvoření  optimální  kombinace 

dílčích  cílů  tak,  jak  byly  představeny Calabresim.  Společnost  toho  podle  něj  může 

dosáhnout dvěma odlišnými přístupy. První, který již byl zmíněn, se dá označit jako 

kolektivní – určité jednání je právem omezené en bloc stanovením podmínek pro jeho 

provádění. Příkladem je stanovení podmínek pro získání povolení k provozování určité 

činnosti.  Druhým přístupem je  potom omezení  nežádoucího  rozsahu aktivit  pomocí 

uvalení  dodatečných  nákladů.  Základem  úvah  v  této  oblasti  je  tak  posuzování 

jednotlivých otázek za využití cost-benefit analýzy.

Otázka ekonomické analýzy pravidel týkajících se odpovědnosti za škodu tak je 

vnímána  optikou  eliminace  společenských  nákladů  spojených  se  vznikem  škod. 
42 Calabresi, G. The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, Yale University Press, 1970, s. 

24-31.
43 Emons, W. An Introduction to the Legal and Economic Theories of Torts, Swiss Journal of Economics 

and Statistics, 1993, s. 632
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Hlavním  ekonomickým  cílem  pravidel  v  oblasti  odpovědnosti  za  škodu  je  totiž 

poskytovat  incentiv  pro  takové  chování,  které  vede  k  minimalizaci  celkových 

společenských nákladů. To ovšem vytváří odlišný rámec oproti tradičnímu právnímu 

způsobu  uvažování44,  což  se  projevuje  mimo  v  otázce  preferovaných  funkcí 

odpovědnosti.

2.2 Analýza možných forem odpovědnosti

Přesuňme se  nyní  k  podrobnější  analýze  různých  situací,  při  kterých  vzniká 

škoda.  První  otázkou,  která  je  spojená  s  vytvářením  právních  norem,  je  režim 

odpovědnosti. Jak bylo popsáno výše, jde o odpověď na otázku, jak optimálně zvolit 

incentivy směřující k redukci vzniku škody pro futuro. 

První  možností  je  tzv.  subjektivní  odpovědnost,  tedy  taková,  u  které  zákon 

vyžaduje zavinění alespoň ve formě nedbalosti. U škody způsobené porušením zákona 

je  subjektivní  odpovědnost  podle  českého  občanského  zákoníku  základním 

východiskem45.  Druhou  možnost  představuje  tzv.  objektivní  odpovědnost,  kde  se 

zavinění  neposuzuje,  hovoří  se  zde  také  o  odpovědnosti  za  výsledek46.  Objektivní 

odpovědnost může být doplněna o tzv. liberační důvody, při jejichž splnění se škůdce 

může odpovědnosti zprostit. Pokud liberační důvody chybí, označuje se odpovědnost 

také jako absolutní. Rozsah možného nastavení liberačních důvodů může být poměrně 

široký47. Právě z tohoto důvodu bude pro účely další analýzy vycházeno z obecného 

pojetí objektivní odpovědnosti bez přihlédnutí k možnostem liberace.

Základním  přístupem  ekonomické  analýzy  v  této  oblasti  je  zkoumání 

modelových příkladů, které ilustrují, jak se bude měnit chování aktérů v závislosti na 

režimu, kterému bude podléhat případná odpovědnost za způsobenou škodu.

První a nejjednodušší situací je případ, kdy je příčinou vzniku škody jednání 

jednoho škůdce48.  Máme zde  tedy jasně  odděleno postavení  škůdce  a  poškozeného, 

44 Broulík, J. Bartošek J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 26.
45 § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
46 Jde o odchylky od výše uvedeného standardu ať už v občanském zákoníku (škoda způsobená 

zvířetem, škoda na odložené věci apod.) nebo ve zvláštních předpisech .
47 Jako příklad uveďme § 2925 odst. 1 občanského zákoníku, tedy škodu způsobenou provozem zvlášť 

nebezpečným, kde jsou liberačními důvody vyšší moc, vlastní jednání poškozeného nebo 
neodvratitelné jednání třetí osoby.

48 Tato situace je označována jako unilateral accidents.
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respektive  pouze  škůdce  může  ovlivnit  riziko  vzniku  škody.  Pokud  si  vezmeme za 

příklad  činnosti  provozování  továrny  na  výrobu  chemických  látek,  je  eliminace 

případného úniku škodlivin z jejího areálu zcela záležitostí provozovatele. Poškození 

tak jsou konfrontováni až s důsledkem této činnosti.  Jejich reakce je tak  ex post, po 

jejím vzniku. 

Prvním  možným  pravidlem  je  objektivní  odpovědnost  –  provozovatel  musí 

kromě nákladů na výrobu počítat také s eventuálním škodlivým dopadem na třetí osoby 

vzhledem k tomu, že bude muset tyto náklady za splnění podmínky příčinné souvislosti 

vždy  nést.  Z  ekonomického  pohledu  je  tedy  motivován  k  tomu  učinit  veškerá 

preventivní opatření, která jsou efektivní, což znamená, že dokáží v porovnání se svou 

nákladností relevantním způsobem snížit pravděpodobnost vzniku škody. Můžeme tedy 

konstatovat, že dochází k optimální internalizaci eventuálních dopadů takové činnosti 

na okolí. Při aplikaci druhého možného pravidla, tedy subjektivní odpovědnosti, bude 

provozovatel  v  našem  modelovém  příkladu  povinen  uhradit  vzniklou  škodu  tehdy, 

pokud  se  bude  ke  vzniku  škody vázat  zavinění  alespoň  ve  formě  nedbalosti.  Jako 

nedbalost  lze  přitom z  ekonomického  pohledu  označit  situaci,  kdy škůdce  neučinil 

veškerá  nákladově odůvodnitelná  preventivní  opatření.  Celkový výsledek  je  tedy za 

takové situace totožný jako u pravidla objektivní odpovědnosti. Potenciální škůdce je 

motivován k ekonomicky optimální míře eliminace rizika vzniku škody49. 

Oba přístupy tak vedou k ekonomicky efektivnímu rozsahu prevence. Jaké jsou 

pak ale další argumenty, které mohou hrát roli pro volbu subjektivní, nebo objektivní 

odpovědnosti? Důvodem pro použití objektivní odpovědnosti je také rozdílná povaha 

preventivních opatření. Mnohá z nich totiž nelze dostatečně precizně zpětně posoudit v 

případném soudním sporu. Jde především o zhodnocení toho, zda samotné provozování 

činnosti vedlo k užitku, který převyšoval eventuální rozsah náhrady škody50. Pokud by 

tomu tak nebylo,  nejefektivnějším preventivním opatřením je takovou činnost vůbec 

nevykonávat.  Jelikož  k takovému závěru  lze při  posuzování  zavinění  dospět  jen při 

úplné informovanosti orgánu, který o věci rozhoduje, je objektivní odpovědnost pro tyto 

případy preferovanou variantou. 

Cílem je nepochybně snaha využít objektivní formu odpovědnosti tehdy, pokud 
49 Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 199.
50 „Je spravedlivé a rozumné aby osoba provozující nebezpečné zařízení nahradila škodu, která je jím 

způsobena; pokud užitek z jeho používání nepřevyšuje případnou škodu, je jeho provozování 
společensky nevhodné a mělo by být potlačováno“. Powell v. Fall, 5 Q.B. 597 (1880)
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považujeme určité chování za potenciálně velmi nebezpečné a hodláme jej eliminovat 

zvýšením  pravděpodobnosti,  že  bude  případná  škoda  vymáhána,  čímž  dochází  ke 

zvýšení nákladů spojených s takovou aktivitou. Také proto je například odpovědnost za 

škodu  způsobenou  provozem  zvlášť  nebezpečným  (nejen)  v  českém  právu 

objektivizována51.  Naproti  tomu  využití  subjektivní  odpovědnosti  z  těchto  důvodů 

limituje  odpovědnost  škůdce  jako  potenciálního  žalovaného.  Ke  stejnému  poznatku 

dospívá  také  Posner,  podle  kterého  byla  objektivní  odpovědnost  preferována  v 

primitivních společnostech, a to právě z nákladových důvodů52. Z procesního hlediska 

totiž odpadá potřeba posuzování zavinění škůdce. Náklady na posuzování zavinění totiž 

převažují nad náklady spojenými s pouhým zjištěním škůdce. Nejde tedy jen o situace, 

kdy je zde zájem na snížení celkové míry určitého chování, ale také tehdy, pokud je 

rozhodnutí o odpovědnosti založeno na posouzení okolností, které jsou pro soud obtížně 

zjistitelné. Podrobněji jsou procesní důsledky popsány v další části práce.

Nyní  se  podívejme  na  druhou klasickou modelovou  situaci,  ve  které  mohou 

pravděpodobnost  vzniku  škody ovlivnit  oba  účastníci  události53.  Typicky se  jedná  o 

nehody způsobené provozem na pozemních komunikacích. Pokud půjde o nehodu dvou 

automobilů, můžeme k ní přistupovat obdobným způsobem popsaným výše samostatně 

ve vztahu ke každému z účastníků. Jiná situace nastává, jestliže je reálně poškozenou 

jedna  strana.  Příkladem je  nehoda,  kdy je  škůdcem řidič  automobilu  a  poškozeným 

motorkář. Ve stavu bez jakékoliv právní regulace ponese každý subjekt jen své náklady. 

Důsledkem je, že řidiči automobilů nebudou za takového stavu dostatečně motivováni k 

optimální míře prevence. 

Pokud bychom aplikovali pravidlo objektivní odpovědnosti pro řidiče osobních 

automobilů jednoznačně to bude znamenat podnět k eliminaci  rizika z jejich strany. 

Naopak motorkáři jsou za takové situace ve zvýhodněném postavení, kdy při vědomí 

ochrany poskytované právem mohou více riskovat a spoléhat na zvýšenou opatrnost ze 

strany řidičů  automobilů54. Pravidlo subjektivní odpovědnosti povede k výsledku, kdy 

řidič automobilu bude odpovědný jen, pokud neučiní všechna nákladově odůvodnitelná 

51 § 2925 občanského zákoníku
52 Posner, R. The Economics of Justice, Harvard University Press, 1981, s. 200.
53 Tato situace je označována jako bilateral accidents.
54 Jakkoliv můžeme vznést argument, že nikdo dobrovolně nebude podstupovat riziko vlastního zranění, 

nic to nemění na obecně vnímané zkušenosti, že všeobecné povědomí o ochraně určitých osob vede k 
jejich méně opatrnému chování. Za podobný případ je možné považovat pravidlo tzv. absolutní 
přednosti chodců na přechodech pro chodce.
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preventivní  opatření.  Takový stav  potom implikuje,  že  motorkáři  ponesou škodu ve 

všech ostatních případech a jsou tak nuceni k optimální prevenci také. Toto jednoduché 

řešení ovšem může být problematické z hlediska plné informovanosti orgánu, který má 

o  dané  věci  rozhodovat.  Posuzování  u  subjektivní  odpovědnosti  totiž  nemůže  zcela 

zahrnout  některé  aspekty  dodržení  prevence,  které  nejsou  objektivně   poznatelné 

(například,  zda  řidič  nepřemýšlel  při  jízdě  nad  něčím  jiným)55.  Dalším  možným 

preferovaným  řešením  je  potom  objektivní  odpovědnost  doplněná  o  pravidlo 

spoluzavinění  poškozeného.  Jde o variaci  na předchozí  způsob úpravy s  obdobnými 

důsledky, neúplnost informací tady ovšem více straní motorkářům jakožto poškozeným. 

2.3 Learned Handův test

Klíčovým kritériem,  a  to  zejména  pro  oblast  soudního  rozhodování,  je  tedy 

otázka rozsahu přijatých preventivních opatření. Jako ukázka ekonomického přístupu v 

podobě  cost-benefit  analýzy  může  posloužit  test  pojmenovaný  po  svém  autorovi, 

kterým byl soudce Odvolacího soudu pro druhý soudní obvod Billings Learned Hand. 

Tento  test  byl  poprvé  využit  v  rámci  soudního  rozhodnutí  United  States  v.  Carroll 

Towing Co.56 Skutkový stav byl ve zkratce následující –  remorkér společnosti Carroll 

Towing způsobil v newyorském přístavu uvolnění a následné potopení lodi Anna C s 

nákladem patřícím Spojeným státům americkým. Žaloba ze strany státu se zakládala na 

faktu,  že  žalovaná  společnost  zanedbala  dohled  nad  probíhajícími  pracemi,  když 

nezpozorovala uvolnění lodi a její hrozící potopení. Právě kritéria pro posouzení zda 

došlo k zavinění z nedbalosti se stala základem pro obecně použitelné pravidlo, v jehož 

základu stojí ekonomická úvaha ohledně rozsahu přijímaných preventivních opatření. 

Learned Hand považuje za podstatné posouzení tří faktorů – pravděpodobnost 

vzniku škody (P), rozsah škody (Š) a náklady na preventivní opatření (N). Pokud platí, 

že  N  <  P  *  Š,  nebyl  naplněn  standard  opatrnosti  a  je  zde  důvod  pro  založení 

odpovědnosti se zaviněním ve formě nedbalosti. V opačném případě (N > P * Š) bude 

naproti tomu standard náležité péče dodržen. Žaloba byla v tomto konkrétním případě 

úspěšná, preventivní opatření spočívající například v podobě osoby, která by dohlížela 
55 Tzv. unobservable precautions. Viz Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 

199.
56 United States v. Carroll Towing Co. 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947)
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na dění v okolí provádění prací, bylo shledáno jako nákladově adekvátní vzhledem ke 

snížení pravděpodobnosti vzniku poměrně značné škody potopením celé lodi. 

Vztah mezi výše uvedenými veličinami lze zachytit také graficky:

Graf č. 1: Znázornění Learned Handova testu

 Zdroj: Vlastní zpracování

Průsečík  obou  těchto  křivek  potom označuje  ideální  stav,  kdy  jsou  učiněna 

všechna preventivní opatření, která lze odůvodnit z pohledu jejich nákladnosti. Závěr o 

zavinění z nedbalosti by tak neměl být učiněn tehdy, pokud se jedná o případy napravo 

od průsečíku obou křivek.

Jednou  z  možných  modifikací,  kterou  poprvé  ve  své  práci  představil  John 
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Brown57,  je  vyjádření  proměnných  marginálním  způsobem.  Podobně  jako  v  jiných 

ekonomických případech tedy neposuzujeme absolutní hodnoty jednotlivých veličin, ale 

jejich  přírůstek  o  jednotku.  Zajímá  nás  tedy,  zda  dodatečná  jednotka  nákladů  na 

prevenci  mohla  odpovídajícím  způsobem  vést  ke  snížení  pravděpodobnosti  vzniku 

škody. Soudy potom podle Gradyho58 při rozhodovací činnosti obvykle samy nedefinují 

obecnou  optimální  míru  prevence,  která  by  zabránila  vzniku  škody,  ale  používají 

Learned Handův test ve vztahu k preventivním opatřením, která jsou navrhována ze 

strany  žalobce  jako  odpovídající.  Tomuto  přístupu  ostatně  odpovídá  také  analýza 

rozhodnutí v různých evropských zemích59.

Rád bych se nyní věnoval některým dalším příkladům soudních rozhodnutí, na 

kterých je možné tento přístup demonstrovat. Na prvním místě je možné uvést případ ze 

země, která je ČR blízká svým právním systémem, a to z Polska. Jak je navíc uváděno60, 

právě v Polsku se ekonomická analýza práva setkala s největším ohlasem v rámci zemí 

střední a východní Evropy. Tamější literatura61 odkazuje na následující případ62. Žalobci 

se v noci snažili dotlačit nepojízdný vůz neosvětleným úsekem silnice do nejbližší obce. 

Žalovaný do jejich vozidla narazil zezadu v rychlosti asi 70 km/h. Jakkoliv se jednalo o 

povolenou rychlost v konkrétním úseku (ta byla 90 km/h), žaloba tvrdila, že vzhledem k 

okolnostem se jednalo o způsob jízdy, který byl nepřiměřený, žalovaný tak způsobil tuto 

dopravní nehodu zaviněně z nedbalosti a měl by tudíž být povinen nahradit způsobenou 

škodu. Žaloba byla zamítnuta s argumentací, která v zásadě vychází ze stejných kritérií, 

jako je tomu v případě Learned Handova testu. 

Preventivní opatření v podobě jízdy podstatně nižší rychlosti než jaký je oficiální 

rychlostní limit (zde by muselo jít o rychlost 30 – 50 km/h, aby bylo zabráněno vzniku 

dopravní  nehody),  není  přiměřené  ve  vztahu  k  relativně  nízkému  riziku  střetu  s 

objektem, a to zejména, pokud se jedná o místo, které se nenachází v zastavěné oblasti. 

K tomu je potřeba připočítat fakt, že tlačené vozidlo nebylo zezadu žádným způsobem 

57 Brown, J. Towards an economics theory of liability, 2. Journal of legal studies, 1973, s. 323-350. 
58 Grady, M.F. Untaken Precautions, 18 Journal of Legal Studies, 1989, s.139-156. Cit. podle 

Kerkmeester, H., Visscher, L. Learned Hand in Europe: a Study in the Comparative Law and 
Economics of Negligence, German Working Papers in Law and Economics, Vol. 2003, Paper 6.

59 Kerkmeester, H., Visscher, L. Learned Hand in Europe: a Study in the Comparative Law and 
Economics of Negligence, German Working Papers in Law and Economics, Vol. 2003, Paper 6.

60 Broulík, J., Bartošek, J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 131.
61 Luty, O. Economic consideration behind the civil due care standard: dogmatic heresy or a rational 

imperative?, s. 10, dostupné online z: 
http://lawandeconomics.pl/wpcontent/uploads/2011/05/2PLEC_Luty.pdf 

62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu (SN) ze dne 18. 4. 1986, sp. zn. III CRN 57/86. 
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světelně zvýrazněno, např. pomocí výstražného trojúhelníku. Lze tedy konstatovat, že 

náklady na prevenci  (N) v tomto případě převyšují  součin pravděpodobnosti  vzniku 

škody (P) a její výše (Š). Není tedy důvod k závěru o zavinění v nedbalostní formě a 

soud  tedy  dospěl  k  závěru  odůvodnitelnému  také  z  pohledu  použití  tohoto 

myšlenkového modelu. 

Dalším příkladem z  rozhodovací  činnosti  soudů,  který  si  vysloužil  kritickou 

pozornost v literatuře zabývající se ekonomickou analýzou práva63, je následující judikát 

německého Spolkového soudního dvora64. Žalobce utrpěl úraz při dopravní nehodě na 

svém motocyklu  v  důsledku  srážky se  zvířetem.  Příslušný  úsek  byl  přitom opatřen 

dopravní  značkou  upozorňující  na  riziko  případného  pohybu  divokých  zvířat  přes 

vozovku.  Žalovanou  byla  v  tomto  případě  silniční  správa,  která  měla  tento  úsek 

komunikace na starosti. Žalobce se po ní domáhal náhrady újmy způsobené na zdraví z 

důvodu nezabezpečení rizikového úseku plotem tak, aby byla minimalizována možnost 

srážky se zvířaty. Spolkový soudní dvůr potvrdil zamítavé rozhodnutí předchozích dvou 

soudních instancí. Vycházel přitom z toho, že samotným umístěním příslušné dopravní 

značky byla prevenční povinnost dostatečně naplněna a řidiči v tomto úseku tak měli 

reagovat adekvátním uzpůsobením své jízdy. Stavbu oplocení soud odmítl jako příliš 

nákladné opatření vzhledem k povaze, užívání a významu této komunikace. Samotná 

argumentace je svou formou bezesporu adekvátní a zakládá se na ekonomickém typu 

uvažování  –  na  základě  posouzení  individuálních  poměrů  v  rámci  konkrétní 

komunikace lze rozhodnout, jaká opatření je možné považovat za rozumná k eliminaci 

vzniku dopravních nehod. Závěr, který soud učinil  právě pro tento případ,  ale podle 

všeho ekonomickým kritériím vyhovovat nemusí. 

S využitím statistických údajů, které měli k dispozici, dospěli Kötz a Schäfer65 k 

závěru, že žalobě mělo být vyhověno. Mezi lety 1984 a 1985 došlo na tomto úseku k 50 

– 60 dopravním nehodám, s průměrnou škodou ve výši 2 005 tehdejších německých 

marek. Za celé období se tak jednalo o částku 100 000 – 120 000 marek. Naproti tomu 

amortizované roční náklady na vybudování dvoumetrového plotu po celé délce úseku 

vychází na 30 000 marek. I pokud by k této částce byly připočítány náklady na údržbu 

63 Kötz H., Schäfer, H.B. Judex oeconomicus: 12 höchstrichterliche Entscheidungen kommentiert aus 
ökonomischer Sicht, Mohr Siebeck, 2003.

64 Rozhodnutí BGH ze dne 13.7.1989, sp. zn. III ZR 122/88.
65 Kötz H., Schäfer, H.B. Judex oeconomicus: 12 höchstrichterliche Entscheidungen kommentiert aus 

ökonomischer Sicht, Mohr Siebeck, 2003, s. 1 – 17.
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plotu, stále se bavíme o výrazně nižší částce (pod 50 000 marek). Celý případ nám tedy 

ukazuje, že výsledný závěr soudu byl sice založen na ekonomické argumentaci, došlo 

zde ale podle všeho k podhodnocení pravděpodobnosti vzniku škody (údaje o četnosti 

nehod za poslední léta byla přitom udávána samotným žalobcem). Za důležitý prvek 

úvahy také považuji vztáhnutí nákladů preventivního opatření v podobě výstavby plotu 

ke stejnému časovému období, tedy k jednomu roku. Na tomto případu je také možné 

ilustrovat, že soud nehledá nejideálnější alternativu ze všech, které se pro daný případ 

nabízejí,  ale  zkoumá  vhodnost  a  přiměřenost  alespoň  jedné  z  alternativ,  kterou 

předkládá žalující strana.

O  tom,  že  také  v  rozhodovací  praxi  soudů  ve  Velké  Británii  můžeme  najít 

posuzování  na  základě  obdobných  principů  jako  u  Learned  Handova  testu,  svědčí 

například rozhodnutí ve věci Latimer v. AEC Ltd66. Podle Richarda Posnera přitom jde 

dokonce o britskou obdobu rozhodnutí ve věci United States v. Carroll Towing Co67. 

Žalobce se zde jakožto zaměstnanec žalovaného domáhal náhrady újmy způsobené na 

zdraví z nedbalosti. Po prudké bouřce došlo k zatopení podlahy v továrně žalovaného. 

Poté, co se voda smísila s chladící kapalinou používanou v továrně, došlo k vytvoření 

kluzké směsi na podlaze. Jakkoliv se žalovaný snažil minimalizovat rizika uklouznutí 

zaměstnanců posypáním nejpoužívanějších částí a umístěním výstrahy před vstupem na 

ostatní plochy, způsobil si žalobce pádem zranění kotníku. Soud první instance rozhodl 

ve prospěch žalobce s argumentací založenou na nutnosti uzavřít továrnu v momentě, 

kdy  nemůže  být  dostatečným  způsobem  zajištěna  bezpečnost  jejich  zaměstnanců. 

Sněmovna  lordů  toto  rozhodnutí  zrušila  s  využitím  argumentace,  podle  které  byl 

žalovaný  povinen  pouze  k  odůvodnitelným  preventivním  opatřením  za  účelem 

minimalizace  rizika,  která  v  daném  případě  byla  podle  názoru  Sněmovny  lordů 

naplněna.  Eventuální  uzavření  celé  továrny  zde  bylo  shledáno  jako  příliš  nákladné 

preventivní opatření, které nebylo adekvátní pravděpodobnosti vzniku škody v daném 

případě. 

Zkusme si na tomto místě demonstrovat výše uvedený styl posuzování také na 

jednom příkladu z českého právního prostředí68. Skutkový stav byl následující – majitel 

66   Rozhodnutí Sněmovny lordů Latimer v. AEC Ltd. (1953), 2 All ER 449, HL
67 Posner, R.A. Law and Legal Theory in the UK and USA, Clarendon Press, Oxford, 1996, 39-41. Cit. 

podle Kerkmeester, H., Visscher, L. Learned Hand in Europe: a Study in the Comparative Law and 
Economics of Negligence, German Working Papers in Law and Economics, Vol. 2003, Paper 6.

68 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3117/2006.
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psa se v létě nacházel na pláži plné lidí. Pes ležel vedle něj bez náhubku, ze skupiny 

dětí, která si hrála opodál se k psovi náhle obličejem přiblížila dívka, pes instinktivně 

zareagoval a dívku pokousal v obličeji. Matka dívky ležela o několik metrů dále a celé 

situaci  tak nemohla  žádným způsobem zabránit.  Odpovědnost  za  škodu způsobenou 

zvířetem byla podle dřívější právní úpravy založena na subjektivním principu. Matka 

nezletilé dívky majitele psa zažalovala o náhradu újmy způsobené na zdraví.  Soudy 

prvního i druhého stupně její žalobu zamítly, Nejvyšší soud ovšem jejich rozhodnutí 

zrušil. 

Jakkoliv  bylo  nepochybné,  že  vznik  škody  byl  spoluzaviněn,  a  to  nejen 

samotnou dívkou ale také její matkou, která nevykonávala náležitý dohled, majitel psa 

nenaplnil svou prevenční povinnost náležitým způsobem. Podle Learned Handova testu 

byl náhubek relativně levným preventivním opatřením. Pokud majitel přišel se svým 

psem na pláž plnou lidí, zvýšila se nezanedbatelným způsobem pravděpodobnost vzniku 

škody na majetku, nebo újmy na zdraví. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je tedy možné 

považovat z tohoto úhlu za odůvodnitelné, navíc nám ukazuje, že často bude posouzení 

záviset na konkrétním kontextu. Pokud majitel půjde se svým psem na louku s malým 

pohybem lidí,  pravděpodobnost  vzniku  škody se  snižuje  a  náhubek  už  nemusí  být 

považován za nákladově odůvodnitelné preventivní opatření. 

Druhá  rovina  případu  je  v  charakteru  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou 

zvířetem. Změna v českém občanském právu přinesla také změnu v typu odpovědnosti 

–  v  současnosti  je  objektivní69.  Jak  bylo  napsáno  výše,  stanovení  objektivní 

odpovědnosti  je ve prospěch poškozeného, který se na vzniku škody nepodílel,  a to 

mimo jiné z důvodu snazšího průběhu samotného řízení. Jak vidíme i na tomto příkladu, 

posuzování zavinění činí  celé řízení delším a logicky také nákladnějším. Na druhou 

stranu je možné jako problematické vnímat zařazení relativně časté činnosti, tedy chovu 

zvířat, do rámce objektivní odpovědnosti. Za prvé budí z pohledu ekonomické analýzy 

práva pochybnost, zda je nutný impuls k navyšování počtu případů uplatňovaných v 

soudním  řízení.  Za  druhé  zde  chybí  důvod  k  obecné  redukci  chování  zvyšováním 

nákladů  spojených  s  jeho  provozováním  (ten  by  bylo  možné  spatřovat  u  chovu 

nebezpečných zvířat, formulace v občanském zákoníku je ovšem obecná).

Význam celého přístupu představeného v této části práce vnímám v poměrně 

69 Jde o § 2933 – 2935 občanského zákoníku.
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jednoduchém a zároveň výstižném vyjádření vztahu mezi veličinami, které hrají roli při 

posuzování  zavinění  z  nedbalosti.  Představené  příklady  z  judikatury  různých  zemí 

ukazují, že jde o úvahu, která může být v právu při rozhodování obdobných případů 

využívána intuitivně a implicitně, bez výslovného odkazu na svůj ekonomický původ. V 

přesně  vyjádřeném  podání  ovšem  umožňuje  preciznější  analýzu  a  může  být  také 

vhodnou argumentační pomůckou. Na druhou stranu tento přístup vyžaduje poměrně 

důsledné  vážení  jednotlivých  prvků  v  případech,  kdy  je  nutný  jednoznačný  závěr 

ohledně odpovědnosti konkrétní osoby za způsobenou škodu. Proto je Learned Handův 

test v literatuře uváděn jako příklad spojitého, „neostrého“ typu uvažování, které nemusí 

být u právních úvah vždy samozřejmé70. 

Jak  shrnuje  Friedman71,  cílem  úpravy  odpovědnosti  za  škodu  není  odstranit 

riziko vzniku škody zcela, za každou cenu. Jednou z možných cest je samozřejmě zákaz 

určité činnosti spojený s jeho efektivním vymáháním. Účelem regulace odpovědnosti je 

ovšem z ekonomického pohledu dosažení  efektivní  úrovně prevence rizika.  Ideálem 

není svět, ve kterém by nevznikala žádná škoda – cena za to by byla příliš vysoká a do 

značné  míry  by  to  zabrzdilo  jakýkoliv  rozvoj  společnosti,  včetně  celé  řady 

ekonomických činností. Lze tedy shrnout, že z ekonomického pohledu je možné označit 

za  ideální  stav  takové  uspořádání,  kde  jednotlivé  osoby  uplatňují  pouze  taková 

preventivní opatření, která jsou odůvodnitelná z hlediska nákladů. Zatímco příklon k 

objektivní  odpovědnosti  znamená  obecně  větší  příklon  k  předcházení  škodě  u 

rizikových činností, na druhém konci spektra je případná limitace odpovědnosti sloužící 

jako incentiva k takové činnosti. Subjektivní odpovědnost poté stojí mezi těmito dvěma 

póly. 

2.4 Poznatky behaviorální ekonomické analýzy práva

Cílem následující pasáže bude doplnit výše zmíněné poznatky o pohled, který 

přináší směr behaviorální ekonomické analýzy práva. Shrňme si základní předpoklady, 

ze  kterých  vyplývají  závěry  ekonomické  analýzy  pravidel  odpovědnosti  za  škodu. 

Prvním z nich je existence prohibitivní výše transakčních nákladů, která brání využití 

70 Broulík, J., Bartošek, J. Ekonomický přístup k právu, Praha: C. H. Beck, 2015, s. 14.
71 Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 197.
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řešení založeného na smluvní bázi. Dále jde o plnou informovanost zainteresovaných 

subjektů,  tedy  škůdce,  poškozeného,  ale  také  osob  zúčastněných  na  rozhodování  o 

případné náhradě škody, tedy soudců, popřípadě také poroty, což je relevantní zejména 

pro  systém  common  law.  Obdobně  jako  v  jiných  oblastech  je  výchozím  obecným 

bodem  teorie  racionální  volby,  svou  roli  hraje  také  neutrální  vztah  k  riziku  a  v 

neposlední řadě se vychází také z předpokladu, že soud dokáže stanovit standard péče 

na společensky optimální úrovni. 

Behaviorální směr ekonomické analýzy práva se zaměřuje na opodstatněnost a 

praktickou  uplatnitelnost  těchto  předpokladů.  Předmětem zkoumání  jsou  přitom dvě 

hlavní  oblasti  –  reakce  adresátů  právních  norem  na  incentivy  a  otázka  efektivity 

soudního rozhodování,  obojí  pod tíhou určitých psychologických zkreslení  a  klamů. 

Oblast  posuzování  odpovědnosti  za  škodu  je  přitom  spojena  s  řadou  takových 

psychologických  omylů  díky  faktu,  že  jednotlivé  osoby  posuzují  pravděpodobnost 

potenciálních škodlivých následků před samotným rozhodnutím o určitém jednání. To je 

samozřejmě  bráno  v  úvahu  jak  při  procesu  vytváření  právní  regulace,  tak  při 

rozhodování o odpovědnosti za vzniklou škodu72. Jedním z negativních důsledků těchto 

psychologických omezení může být především podceňování pravděpodobnosti vzniku 

škody, což oslabuje závěr o náležitém působení incentiv. U soudního rozhodování pak 

jde o nesprávné nastavení standardu odpovědnosti, které zprostředkovaně vede rovněž k 

vytváření neadekvátních incentiv. 

Jedním z obecně přítomných rizik při hodnocení naplnění podmínky zavinění je 

přisuzování  větší  pravděpodobnosti  vzniku  škody  ex  post, než jak mohla  být  reálně 

očekávána ex ante. Jde o specifický projev psychologického omylu označovaného jako 

„hindsight bias“. V momentě, kdy jsme konfrontováni s faktem, že určitá činnost vedla 

k  negativnímu důsledku,  je  zpětně  tato  činnost  pravděpodobněji  považována  za  její 

skutečnou příčinu. Vznik škody je tak častěji vnímán jako její nevyhnutelný následek73. 

Hodnotící osobu tato skutečnost vede k přecenění možnosti odhadnout pravděpodobnost 

vzniku škody v okamžiku příslušného jednání.

Další z obdobných psychologických zkreslení je hodnocení na základě výsledku, 

72 Halbersberg, Y., Guttel, E. Behavioral Economics and Tort Law Hebrew University of Jerusalem 
Legal Studies Research Paper Series No. 02-15., s. 3.

73 Obsáhle se rizikům tohoto typu uvažování, mimo jiné také v oblasti ekonomie, věnuje zejména 
Nassim Nicholas Taleb. Viz např. Taleb, N. N. Černá labuť. Následky vysoce nepravděpodobných 
událostí. Praha: Paseka, 2011.
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tedy „outcome bias“. Lze ho popsat tak, že pokud určitá činnost vedla k negativnímu 

následku v podobě vzniku škody, existuje tendence dospět k závěru, že takové chování 

nesplnilo  standard  náležité  prevence.  Stejná  činnost  by  přitom  nepodléhala  tomuto 

hodnocení, pokud by žádná škoda nevznikla. Na první pohled je zde patrná podobnost s 

omylem „hindsight bias“, rozdílná povaha spočívá v tom, že zde v principu nedochází 

k přehodnocování vnímané míry pravděpodobnosti následku. Jde pouze o rozhodování 

ve vztahu příčiny a následku, jakkoliv jsou důsledky z pohledu ekonomické analýzy 

obdobné.

V  tomto  kontextu  můžeme  dále  zmínit  také  dovozování  vysoké 

pravděpodobnosti pro události, které se odehrály v nedávné minulosti –  „availability  

heuristic“.  Pravděpodobnost  následku  je  tak  opět  odhadována  ex  post,  tentokrát na 

základě  bezprostředního  dojmu,  kdy  se  v  nedávné  minulosti  zhmotnilo  doposud 

abstraktně a vzdáleně vnímané riziko jisté události. Pokud tedy nastane další podobná 

událost,  tak  je  psychologickým  efektem  přiřazení  vyšší  míry  pravděpodobnosti  a 

zprostředkovaně také nebezpečnosti takovému konkrétnímu jednání. Důsledkem tohoto 

závěru  tak  opět  může být  přeceňování  rizika vzniku škody a  s  tím spojený tlak na 

přijímání excesivních preventivních opatření u adresátů odpovědnostních pravidel. 

Ke stejnému důsledku vede také tzv. opomenutí pravděpodobnosti, označované 

jako  „probability neglect“. Tento typ úvahy se bude vztahovat zejména k událostem, 

které nastávají  s poměrně nízkým stupněm pravděpodobnosti,  jejich následky ovšem 

mívají  významný psychologický dopad,  a  to  často  i  pod tíhou pozornosti  ze  strany 

veřejnosti.  Typickým  příkladem  mohou  být  určité  druhy  havárií  v  chemických 

továrnách. V oblasti soudního rozhodování je pak možným důsledkem opět stanovení 

vyššího  standardu  péče.  Rozsah  potenciálních  následků  a  jejich  vnímaný dopad  tak 

převažují  nad  správným  vyhodnocením  pravděpodobnosti  dané  události.  Nesmíme 

přitom  zapomínat,  že  Learned  Handův  test  počítá  se  správným  zohledněním  obou 

zmíněných prvků, jak pravděpodobnosti, tak i výše škody. Tento způsob myšlení pak 

vede u potenciálních škůdců k přijímání excesivních preventivních opatření, která se 

více váží k výši škody namísto k pravděpodobnosti jejího vzniku74.

Dalším  faktorem  hrajícím  roli  při  vyhodnocování  reakcí  adresátů  právních 

norem je jev označovaný jako přílišný optimismus (overoptimism), popřípadě selektivní 

74 Faure, M. G. Calabresi and Behavioural Law and Economics Erasmus Law Review Volume 01 Issue 
04, s. 87.
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optimismus (selective optimism). Lidskému chování je obecně vlastní přisuzování menší 

pravděpodobnosti pro negativní události, které by se mohly dotknout jich samotných a 

přesně v opačném duchu přisuzování vyšší pravděpodobnosti pro události pozitivní. V 

zásadě se  jedná o proces  selekce případů,  které  vyhovují  konkrétnímu obrazu světa 

okolo nás. Typickým příkladem jsou závěry studie, podle které 90 % řidičů považovalo 

svůj způsob jízdy za bezpečnější než u průměrného řidiče75. Z pohledu potenciálního 

škůdce  to  může  samozřejmě  vést  k  oslabení  působení  incentiv,  které  mají  za  cíl 

eliminaci vzniku škody. Příkladem mohou být poznatky pro jednoduché případy, kdy 

může riziko vzniku škody ovlivnit pouze škůdce (unilateral accidents)76. Při rozdělení 

možné míry optimistických očekávání na mírnou, střední a vysokou, platí  modelové 

závěry ohledně rozsahu prevence pouze u mírné formy. Vysoká míra optimismu má na 

základě této studie podle všech předpokladů za následek vyšší četnost činnosti a nižší 

míru prevence. Střední, respektive přiměřená, míra optimistických očekávání má ovšem 

za následek přílišný rozsah prevence. Tento fakt přitom vyplývá z přeceňování účinků 

dodatečně přijímaných jednotek preventivních opatření.

Jak  je  patrné,  jednotlivá  psychologická  zkreslení  mohou  působit  v  opačném 

duchu,  tedy  k  posilování,  nebo  naopak  k  oslabování  působení  incentiv  v  otázkách 

aplikace odpovědnostních pravidel. Není tak možné učinit jednoznačný a obecně platný 

závěr  pro  všechny situace.  Přesto  může  být  popis  těchto  jevů  vnímán  jako  vhodné 

doplnění  celého  modelu  založeného  výhradně  na  racionálním  jednání  potenciálních 

škůdců  i  poškozených  a  na  efektivním  rozhodování  plně  informovaného  soudce. 

Kognitivní  omezení  se  přitom vztahují  k  oběma těmto  základním předpokladům.  Je 

nutné si uvědomit,  že zde není nabízena alternativní ucelená teorie popisující  lidské 

chování, která by popírala a plně nahrazovala teorii racionální volby77. Samotný fakt, že 

lidé reagují  na nákladové podněty je  tak doplněn o odchylky,  které  jsou podrobněji 

popisovány díky tomu, že je jejich výskyt do určité míry systematický. Cílem tak je 

přiblížit tyto předpoklady více realitě. Otázkou pro další posouzení poté zůstává, jak 

silné jsou podněty odpovídající teorii racionální volby pro daný konkrétní případ. 
75 Faure, M. G. Calabresi and Behavioural Law and Economics Erasmus Law Review Volume 01 Issue 

04, s. 83.
76 Posner, E. A. Probability Errors: Some Positive and Normative Implications for Tort and Contract 

Law. Supreme Court Economic Review, 11:125-41 Citováno podle Halbersberg, Y., Guttel, E. 
Behavioral Economics and Tort Law Hebrew University of Jerusalem Legal Studies Research Paper 
Series No. 02-15., s. 14.

77 Faure, M. G. Calabresi and Behavioural Law and Economics Erasmus Law Review Volume 01 Issue 
04, s. 85.
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V  rámci  soudního  rozhodování  jsou  závěry  relevantní  zejména  pro  odhad 

pravděpodobnosti  vzniku škody při  aplikaci  Learned Handova testu,  který s  prvkem 

pravděpodobnosti vzniku škody výslovně počítá. Zde je ovšem nutné poznamenat, že 

pokud můžeme závěry Learned Handova testu  považovat  za implicitně přítomné při 

posuzování zavinění, platí tato omezení obecně, bez vztahu k výslovnému využívání 

metod ekonomické analýzy. Pokud vezmeme v úvahu tyto problematické body, nabízí 

se  otázka,  zda  by v  konečném důsledku  nemělo  dojít  k  přehodnocení  argumentace 

týkající  se preference pravidel objektivní nebo subjektivní odpovědnosti.  Jakkoliv se 

výše zmíněná rizika vztahují zejména k posuzování subjektivní odpovědnosti, do jisté 

míry se uplatní také při použití pravidla objektivní odpovědnosti, zejména pokud jde o 

posuzování určení rozsahu náhrady škody. 

Už jen samotný popis a uvědomění si omezenosti hodnotících schopností může 

jistě přispět k lepší kvalitě výsledného rozhodování. Cílem těchto závěrů by tak mělo 

být zejména zohlednění popisovaných problematických bodů v rámci aplikační praxe. 

Jeden z příkladů konkrétních návrhů vyplývajících z poznatků behaviorální ekonomie se 

týká právních systémů využívajících porot složených z laické veřejnosti78. Pokud pouhé 

upozornění  na nutnost  posoudit  daný případ z  pohledu  ex  ante,  tedy bez vztahu ke 

skutečně způsobeným následkům, nelze považovat za dostačující,  nabízí  se upravení 

informací,  které  budou porotě zpřístupněny.  Ta tak může být postavena do obdobné 

pozice, v jaké se nacházela osoba, jejíž chování je posuzováno. Jde zejména o případy, 

kdy  mohlo  ke  škodě  vést  více  různých  příčin.  Porotě  jsou  předestřeny  relevantní 

možnosti  chování a způsobený následek,  aniž by věděla,  jak se nakonec daná osoba 

zachovala.  Závěr o případné nedbalosti  je tak učiněn pro každou z těchto možností, 

čímž je eliminován omyl  „hindisight bias“. Další z nabízených možností je navýšení 

vyžadovaného důkazního standardu,  které  by tak sloužilo  jako určitá  protiváha vůči 

popsané tendenci k častějšímu zakládání odpovědnosti.  

Zároveň  je  nutné  poznamenat,  že  behaviorální  přístup  vychází  z 

experimentálních výzkumů, které se často zaměřují na samostatné dopady jednotlivých 

typů omylů. V případě studií založených na simulaci reálných situací, kde se tak mohou 

vyskytovat kombinace různých druhů omylů, je zase na druhou stranu problematickým 

faktorem chybějící zakomponování role soudů a také chybějící motivace aktérů, kdy v 

78 Jolls, C. Sunstein, C. R. Thaler, R. A Behavioral Approach to Law and Economics, Stanford Law 
Review, Vol. 50:1471, s. 1527.
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sázce nejsou reálné peněžní hodnoty. Ve výsledku se tak jedná opět pouze o přiblížení se 

realitě, která může být ve výsledku mnohem složitější. Závěry některých experimentů79 

zároveň upozorňují na to, že samotné riziko odpovědnosti v právním smyslu rozhodně 

není jediným faktorem, který hraje roli při rozhodování o provádění určité činnosti a 

přijímání konkrétních preventivních opatření. Vyplývá to ze zjištění, že určitý rozsah 

prevence je dodržován i při úplné absenci odpovědnostních pravidel.

V souvislosti  s  výše  uvedeným se můžeme ještě  jednou vrátit  k  možnostem 

využívání metod veřejnoprávní regulace, která může sloužit jako alternativní řešení s 

cílem eliminace rizika vzniku chyb při rozhodování o splnění prevenční povinnosti. Je 

samozřejmé, že při přípravě konkrétních předpisů je možné cíleně využívat některé z 

ekonomických poznatků za použití cost-benefit analýzy.  Samotný proces vytváření a 

prosazování veřejnoprávní regulace je ovšem spojen s vlastními specifickými riziky. Na 

jejich popisu a  analýze je  konečně založena již  dříve zmíněná teorie  veřejné volby. 

Nelze  tedy  bez  dalšího  dojít  k  závěru  o  větší  efektivitě  regulačního  řešení  oproti 

následnému soudnímu rozhodování o odpovědnosti za vzniklou škodu.

2.5 Příčinná souvislost

Prvkem,  který  spojuje  vzniklou  škodu  s  určitým  konkrétním  jednáním  je 

příčinná souvislost, neboli kauzální nexus. V oblasti občanskoprávní odpovědnosti se 

uplatňuje tradičně teorie adekvátní příčinné souvislosti. Podle ní je příčinná souvislost 

dána,  pokud  ke  škodě  dochází  jako  k  adekvátnímu  důsledku  činnosti  na  základě 

obvyklého chodu věcí. Takový závěr můžeme učinit, pokud byl vznik škody pro škůdce 

předvídatelný.  Předvídatelnost  má  tedy  význam  u  obou  typů  odpovědnosti  –  u 

subjektivní se na jejím základě posuzuje vznik možného následku podle obecného běhu 

věcí, posléze v rámci zjišťování zavinění mohou hrát roli konkrétní vlastnosti škůdce 

(dá  se  hovořit  o  doplnění  subjektivního  kritéria  předvídatelnosti).  U  objektivní 

odpovědnosti je předvídatelnost kritériem jediným, lze tak dojít k závěru, že standard 

odpovědnosti je nastavený výše80.
79 Halbersberg, Y., Guttel, E. Behavioral Economics and Tort Law Hebrew University of Jerusalem 

Legal Studies Research Paper Series No. 02-15., s. 18.
80 Podrobněji o této problematice Sztefek, M. Převídatelnost škody v novém občanském zákoníku, 
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Příčinná souvislost je, jak plyne z výše uvedeného, spojena s předvídatelností 

možného  následku.  Jaká  tedy  může  být  v  tomto  ohledu  souvislost  s  ekonomickým 

přístupem k právu? Ekonomická analýza práva může poskytnout alternativní pohled na 

účel tohoto institutu. V podstatě jde o stanovení určité hranice, po jejímž překročení je 

souvislost  se  vznikem  škody  považována  za  příliš  potenciální  a  případné  založení 

odpovědnosti  za  škodu  v  takových  případech  vede  pouze  k  excesivním  nákladům. 

Samotnou limitaci odpovědnosti za škodu konceptem předvídatelnosti tak je do určité 

míry možné považovat za omezení ekonomické analýzy práva v této oblasti. Tato do 

jisté  míry arbitrárně stanovená hranice81 totiž  snižuje efektivitu poskytování  incentiv 

vedoucích ke snížení rizika vzniku škody. Takový přístup je však i  z ekonomického 

pohledu bezpochyby obhajitelný,  pokud díky němu dochází  k  eliminaci  nadbytečně 

přijímaných preventivních opatření. Příliš vzdálené důsledky by tak k žádnému jednání 

z  důvodů nákladnosti  podněcovat  neměly.  V tomto  kontextu  je  patrný  také  vliv  na 

množství vedených soudních sporů.

 Na tomto místě je možné uvést případ Berry v. Sugar Notch Borough82. V rámci 

skutkového stavu došlo k újmě na zdraví u cestujících autobusu, na který spadla větev 

stromu. Žaloba byla založena na faktu, že řidič autobusu překročil povolenou rychlost. 

Jeden ze zraněných cestujících žaloval dopravce s odůvodněním, že pokud by autobus 

jel  v  mezích  rychlostního  limitu,  k  nehodě  by  vůbec  nedošlo.  Žaloba  zde  úspěšná 

nebyla.  Z  pohledu  ekonomické  analýzy práva  je  zvolená  argumentace  následující  – 

rychlost, kterou řidič zvolil nezvyšovala žádným způsobem  ex ante pravděpodobnost 

vzniku škody, jakkoliv šlo z  ex post pohledu o jeho příčinu a došlo také k porušení 

práva.  Z  pohledu  incentiv  je  v  takových  situacích  optimální,  pokud  k  založení 

odpovědnosti nedochází.

V druhé situaci spojené s příčinnou souvislostí víme, že určité jednání škůdce 

podle obvyklého chodu věcí zvýšilo pravděpodobnost vzniku škody u poškozeného83. 

Otázkou je, do jaké míry toto zvýšení pravděpodobnosti zohlednit při rozhodování o 

dostupné online na:  https://www.obczan.cz/clanky/predvidatelnost-skody-v-novem-obcanskem-
zakoniku 

81 Viz např. rozhodnutí Palsgraf v. Long Island Railroad Co., 248 NY. 339, 352, 162 N. E. 99, 103 
(1928), což je jedno z často citovaných rozhodnutí týkajících se pojmu předvídatelnosti 
(foreseeability). V disentujícím názoru je bezprostřednost příčiny označena za stanovení určitého 
bodu, který je důsledkem uplatňování kritérií veřejného pořádku a obecného vnímání spravedlnosti. 
Nejde o logickou úvahu, ale spíše o praktický politický přístup.

82 Berry v. Sugar Notch Borough 191 Pa. 345, 43 A. 240 (1899)
83 Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 196.
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náhradě.  Příkladem může  být  používání  nebezpečné  látky,  která  je  součástí  mnoha 

výrobků v určitém segmentu trhu (např. v rámci farmaceutického průmyslu) a vede k 

prokazatelnému  zvýšení  výskytu  onemocnění  u  jeho  uživatelů.  Nelze  tedy  se 

stoprocentní pravděpodobností identifikovat škůdce. První možnou reakcí je rozhodnutí 

o  odpovědnosti  tehdy,  pokud pravděpodobnost  poškození  zdraví  v  důsledku jednání 

škůdce překročí 50 %. To vede k nežádoucímu důsledku, kdy společnosti s podílem na 

trhu  menším  než  50  %  neponesou  odpovědnost  a  nebudou  tedy  motivovány  k 

dostatečně obezřetnému chování a naopak společnosti mající na trhu podíl přes 50 % 

mohou odpovídat za škodu v příliš vysokém množství případů. Logickým řešením je 

rozdělení  odpovědnosti  podle  jednotlivých  podílů  na  trhu,  jakkoliv  tento  typ  sporů 

naráží na procesní problémy, zejména jde o využití institutu hromadných žalob, tedy 

tzv.  class  actions. Zprostředkovaně  tak  mohou  být  problematické  relativně  vysoké 

náklady na vedení obdobných řízení.

2.6 Procesní otázky týkající se odpovědnosti za škodu

Podívejme se nyní  na  úvahy ekonomické  analýzy práva  směřující  k  procesu 

vymáhání náhrady škody. První otázka může znít – jaký vliv může mít zvolený režim 

odpovědnosti  na  zátěž  soudního  systému  jako  celku?  Pokud  je  jedním z  důsledků 

uplatňování objektivní odpovědnosti usnadnění procesní situace díky absenci nutnosti 

případného  posuzování  zavinění  škůdce,  pak  by  mělo  docházet  ke  zjednodušení a 

zrychlení těchto řízení. V případech objektivní odpovědnosti,  kdy není reálně možné 

přijímat  ze  strany  škůdce  efektivní  rozsah  preventivních  opatření  pak  může  být 

důsledkem  naopak  častější  soudní  uplatňování  těchto  typů  nároků  ze  strany 

poškozených.  Konečný  důsledek  na  zátěž  soudního  systému  je  tedy  v  literatuře84 

považován za nejasný, jakkoliv by si tento závěr jistě zasloužil podrobnější empirické 

odůvodnění. 

Jinou  rovinou  zkoumání  těchto  vztahů  může  být  závislost  mezi 

administrativními  náklady spojenými  s  uplatňovaným nárokem na  náhradu  škody a 

množstvím podaných žalob85.  Samotný pojem nákladů spojených s řízením můžeme 
84 Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 199.
85 Shavell, S. Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2004, s. 280 a násl.
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pojmout  v  širším smyslu,  kdy bude  zahrnovat  nejen  soudní  poplatky  a  náklady na 

právní  zastoupení,  ale  z  ekonomického  pohledu  také  například  náklady  ušlých 

příležitostí spojené s délkou projednávání celého případu. 

Relevantní  je  tato  úvaha  tehdy,  kdy samotné  procesní  náklady převažují  nad 

způsobenou škodou. V takovém případě je možné vznést hypotézu, podle které nebudou 

mít poškození důvod řešit celou situaci soukromoprávní cestou, tedy podáním žaloby na 

náhradu škody, a to i v případech, kdy by bylo možné z hlediska škůdce učinit levná 

preventivní  opatření  zabraňující  vzniku  takové  škody.  Jedním  z  řešení  může  být 

snižování nákladů spojených s uplatňováním menších nároků, pro určité typy situací se 

nabízí také rozšíření bezplatné právní pomoci. Samozřejmě se pro tyto případy nabízí 

cesta regulatorního zásahu, který zprostředkovaně stanoví určitý standard prevence v 

rámci  podmínek  pro  provozování  příslušné  činnosti.  V jiné  souvislosti  se  zde  opět 

setkáváme s problémem stanovení takového rozsahu opatření, který by splňoval svůj 

účel z hlediska ekonomické efektivity. 

Na druhou stranu představené úvahy počítají se soudním řešením jako s jediným 

motivem, který dokáže přinášet dostatečné incentivy pro jednání škůdce.  Jistě si lze 

představit případy, kdy bude docházet k odškodňování menších nároků a uplatňování 

dodatečných  preventivních  opatření  také  mimosoudně,  a  to  i  tehdy,  kdy  by  se 

ekonomicky nevyplácelo klasické vymáhání nároku. Tou hlavní motivací zde může být 

hlavně  reputace  škůdce,  případně  jeho  snaha  eliminovat  případný  vznik  závažnější 

škody, kterou už by byl poškozený ochoten uplatnit i soudně. Implicitní netečnost vůči 

malým škodám zkrátka nemusí být vždy preferovaným způsobem chování. 

Množství nároků může přitom záviset jak na rychlosti a nákladnosti řízení, tak 

samozřejmě  na  výši  potenciální  náhrady.  Toto  lze  demonstrovat  v  první  řadě  na 

případné  možnosti  uplatňování  sankční  náhrady  škody,  která  bude  ještě  rozebrána 

podrobněji.  V  aktuálním  českém  kontextu  je  ale  možné  upozornit  také  na  otázky 

náhrady  újmy způsobené  na  zdraví  po  přijetí  občanského  zákoníku  č.  89/2012  Sb. 

Jedním z důsledků zrušení tabulkové výše náhrady je nejen individualizace konkrétního 

nároku, ale také zrušení horní limitace těchto nároků. Metodika, kterou jako vodítko pro 

aplikaci  příslušného ustanovení  §  2958 občanského zákoníku přijal  Nejvyšší  soud86, 

taktéž deklaruje  navýšení  jednotlivých náhrad oproti  předchozímu určení  vyhláškou. 

86 Dostupné online z: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika 
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Lze se tedy oprávněně domnívat, že pokud bude „v sázce“ větší potenciální náhrada, 

budou ochotni uplatňovat svůj nárok soudní cestou i osoby, u kterých by podle dřívější 

úpravy byly překážkou právě náklady na jeho vedení v široce vnímaném slova smyslu. 

Celá věc ale samozřejmě závisí na konkrétní aplikaci nové úpravy a empiricky bude 

možné závěry vyhodnotit  až  po určité  době v souvislosti  s  ustalující  se judikaturou 

soudů, zejména ve vtahu ke konkrétní výši náhrad pro typově obdobné případy.

Na druhé straně je zmiňována situace87, kdy je uplatňováno příliš velké množství 

nároků  tehdy,  pokud  škůdce  nemůže  dostatečným  způsobem  uplatnit  preventivní 

opatření  a  odpovědnost  je  postavena  na  objektivním  principu.  Soudní  uplatňování 

nároků tak nemůže plnit jednu z funkcí zdůrazňovanou ekonomickou analýzou, totiž 

dostatečnou eliminaci rizika vzniku škody, naopak zde vzniknou další procesní náklady. 

Ty ovšem nejsou natolik vysoké aby bránily v uplatňování nároku poškozeným. K tomu 

lze snad dodat, že v takových situacích bude škůdce muset zahrnout tyto očekávané 

náklady  do  ceny  svého  produktu  nebo  poskytované  služby,  hovoříme-li  o  jeho 

podnikatelských aktivitách. Podobný efekt může mít také excesivní způsob stanovování 

výše sankční náhrady škody, případně příliš úzké vymezení liberačních důvodů nebo 

jejich  úplná  absence  u  objektivní  odpovědnosti.  Pokud  je  dále  zmíněna  případná 

eliminace  počtu  návrhů  prostřednictvím  navýšení  souvisejících  nákladů  na  vedení 

řízení88, spočívá problém v praktické proveditelnosti s ohledem na zohlednění principů 

spravedlivého  procesu  a  s  obtížnostmi  spojenými  se  samotným  vymezením  těchto 

případů.

87 Shavell, S. Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2004, s. 287.
88 Shavell, S. Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2004, s. 288.
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3. Aplikace na problematiku určení rozsahu náhrady škody 
 

Následující  pasáž  bude  věnována  některým  aspektům  rozhodování  o  výši 

náhrady  škody,  která  bude  poškozenému  přiznána.  Samotná  občanskoprávní 

odpovědnost za škodu může plnit podle literatury několik funkcí89 : 

1) Za  základní  je  považována  funkce  reparační  –  poškozený  má  obdržet  plnou 

náhradu škody, a to buď ve formě navrácení do původního stavu (restitutio in  

integrum), nebo ve formě peněžní (relutární). Uhrazuje se jak skutečně vzniklá 

škoda (damnum emergens), tak ušlý zisk (lucrum cessans). Cíl je tedy definován 

čistě ve vztahu vůči poškozenému – obnovit jeho postavení před vznikem škody.

2) V případech způsobení nemajetkové újmy hovoříme o funkci satisfakční, jejím 

cílem  je  poskytnutí  přiměřeného  zadostiučinění  poškozenému.  Vzhledem  k 

imateriálnímu charakteru je zde klíčové právě určení vhodného rozsahu peněžní 

náhrady, není-li jiná forma satisfakce dostačující.

3) Následuje  funkce  prevenční,  která  může působit  jak individuálně  vůči  osobě 

odpovídající za způsobenou škodu, tak generálně vůči všem ostatním osobám. 

Právě  tato  funkce  má  s  ohledem  na  svůj  prospektivní  charakter  významné 

uplatnění z pohledu ekonomické analýzy. 

4) Poslední  funkce  je  represivní  (sankční).  I  když  je  v  rámci  kontinentálního 

právního systému tato funkce považována za doménu veřejnoprávních disciplín, 

příklady  sankčního  působení  můžeme  v  současnosti  nalézt  také  v  oblasti 

soukromého práva. V rámci českého občanského zákoníku se tak jedná zejména 

o ustanovení § 2969 odst. 2 zakotvující náhradu ceny zvláštní obliby (pretium 

affectionis) nebo ustanovení § 2971, na základě kterého je možné rozšířit okruh 

osob  oprávněných  k  náhradě  při  nemajetkové  újmě  způsobené  hrubou 

nedbalostí,  eventuálně  úmyslně.  Další  příklady  sankčního  působení  budou 

rozebrány v následující pasáži.

89 Dvořák, J. Švestka, J. Zuklínová M. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: 
Wolters Kluwer, 2013, s. 357. 
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3.1 Pohled ekonomické analýzy práva

Jak již bylo popsáno, ekonomická analýza práva se snaží při aplikaci předpisů o 

předvídání možných dopadů rozhodnutí na budoucí rozhodování aktérů. Proto je možné 

za  problematické  aspekty ryze  reparačního  přistupu k  náhradě  škody označit  reálné 

okolnosti  při  posuzování jednotlivých případů.  Kromě faktu,  že  u značné řady škod 

nebude jejich původce odhalen, hraje svou roli také riziko absence důkazů pro úspěšné 

řízení před soudem, nejistota ohledně přisouzené částky nebo délka a nákladnost celého 

procesu od jeho zahájení až po konečné vymožení náhrady. Pokud je pravděpodobnost 

odhalení škůdce a jeho přivedení k náhradě škody nízká, neposkytuje klasické reparační 

pojetí  náhrady škody dostatečné  podněty k  vyvarování  se  určité  škodlivé  činnosti90. 

Jinými  slovy,  celková  výše  náhrady by se  měla  rovnat  skutečné  škodě  vynásobené 

hodnotou 1/pravděpodobnost přisouzení náhrady91. Pokud tedy činí skutečně způsobená 

škoda  100  jednotek  a  pravděpodobnost,  že  škůdce  bude  odhalen  a  odsouzen  k  její 

náhradě činí 0,25, pak by měla optimální výše náhrady škody být 400 jednotek. 

Jako  zásadní  se  tak  potom jeví  otázka,  jaké  jsou  reálné  možnosti  škůdce  k 

vyhnutí  se  odpovědnosti.  Pokud  právní  řád  umožňuje  navýšení  náhrady  o  určitý 

násobek  způsobené  škody,  může  tento  násobek  vyplývat  právě  z  pravděpodobnosti 

odhalení  škůdce.  V  zásadě  se  tady  jedná  o  odčerpání  potenciálního  zisku  z 

neodhaleného  škodlivého  jednání.  Obecným účelem tohoto  pojetí  náhrady škody je 

přitom z  ekonomického  pohledu  zvýšení  efektivity  odpovědnostních  pravidel.  Celý 

přístup se dá shrnout následujícím způsobem – pokud škůdce nese odpovědnost pouze 

za způsobenou škodu, neposkytuje právo dostatečné incentivy za té situace, kdy může 

racionálně uvažující škůdce počítat s tím, že s určitou pravděpodobností nebude povinen 

k náhradě způsobené škody. 

Kromě  eliminace  zmíněné  pravděpodobnosti,  že  škůdce  nebude  postižen,  je 

dalším z  ekonomických  argumentů  přístup,  kdy dospějeme k  názoru,  že  u  určitého 

jednání  nemůžeme přehnat incentivy k žádoucímu chování. Může jít o případy, které 

bychom zařadili  do kategorie  hrubé nedbalosti,  tedy jednání,  které  vykazuje  vysoký 

stupeň nebezpečí a značnou míru lhostejnosti vůči následku. Obdobně můžeme dospět k 

90 Friedman, D. Law´s Order, Princeton University Press, 2000, s. 206.
91 Polinsky, A. M., Shavell, S. Punitive Damages: An Economic Analysis, Harvard Law Review, Volume 

111, 1998, str. 889. Slovní popis tohoto vztahu se podle autorů objevuje už v díle Jeremyho Benthama.

42



tomuto závěru u úmyslného způsobení škody. V těchto případech je nutné vyvarovat se 

v první řadě situaci, kdy by právo poskytovalo příliš slabé incentivy. Na druhou stranu 

tento argument postrádá odpověď na důležitou otázku, zda a případně jak by měla být 

stanovena horní hranice takovéto náhrady. 

Sankční složka náhrady škody potom může dále sloužit také jako určitá forma 

kompenzace za ochotu žalobce podstoupit řízení. Tato úvaha má svou relevanci zejména 

v procesních podmínkách obdobných Spojeným státům, kde každá ze stran nese své 

náklady řízení. Na druhou stranu ani náhrada nákladů řízení tak, jak ji známe z českého 

práva v plné míře nekompenzuje veškeré aspekty spojené s  nutností  vést  o náhradě 

způsobené škody řízení92. Argument určitým zvýšením motivace pro vedení řízení tak 

bezpochyby také může sehrát svou roli.

3.2 Sankční náhrada škody

V následující  pasáži se v první řadě chci zabývat institutem sankční náhrady 

škody  tak,  jak  je  používán  v  angloamerickém právním  systému,  následně  bych  se 

zaměřil  na perspektivu uplatňování určité sankční složky při náhradě škody v rámci 

kontinentálního práva a před závěrečným zhodnocením budou představeny také některé 

protiargumenty proti aplikaci tohoto institutu. S ohledem na výše uvedené poznatky je z 

pohledu ekonomické  analýzy cílem zejména zhodnotit,  v  jakých okruzích  otázek se 

tento  institut  prakticky využívá  a  jakým způsobem je  případně  uplatňování  sankční 

náhrady škody limitováno.  

3.2.1 Sankční náhrada škody v angloamerickém právním systému

Institut  sankční  náhrady škody je  založen  na  situaci,  kdy je  škůdce  povinen 

nahradit větší částku, než kterou představuje jím skutečně způsobená škoda. Historicky 

vzato můžeme nalézt počátky uplatňování sankční náhrady již v průběhu 18.století ve 

Velké Británii93. Od poloviny 19. století se potom tento institut stává běžnou součástí 

92 Z ekonomického pohledu může jít například o náklady ušlých příležitostí spojené s časem 
vynaloženým k účasti na řízení.

93 Například rozhodnutí ve věci Wilkes v. Wood, 98 Eng. Rep. 489 (C.P. 1763).
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rozhodovací  praxe  soudů  také  ve  Spojených  státech.   V USA je  užíváno  označení 

punitive  damages,  ve  Velké  Británii  potom  exemplary  damages94.  Jakkoliv  ze 

samotného názvu vyplývá zdůraznění represivní funkce náhrady, skutečný význam je 

smíšený,  preventivně-sankční,  kdy  je  cílem  také  působení  na  případné  potenciální 

škůdce,  které  má  vést  k  eliminaci  takovéhoto  nežádoucího  chování.  Jedná  se  tak  o 

generální prevenci negativních společenských jevů. 

Institut  punitive  damages  se  ve  Spojených  státech  dostal  do  všeobecného 

povědomí díky mediálně známým případům přiznávání vysokých náhrad – typický v 

tomto ohledu je případ Liebeck v. Mcdonald´s Restaurants95, kde činila sankční náhrada 

celkem 2,7 milionů dolarů. Je ovšem nutné poznamenat, že je zde zřejmá tendence k 

eliminaci nejkřiklavějších případů, a to jak při samotném rozhodování tak stanovením 

limitů prostřednictvím předpisů.  V rámci  rozhodovací  činnosti  soudů jde zejména o 

rozhodnutí ve věci BMW v. Gore96, kde Nejvyšší soud USA označil náhradu ve výši 4 

milionů USD za zjevně nepříměřenou vzhledem k okolnostem případu. Zároveň poskytl 

určité  vodítko  pro  určení  přiměřeně  vysoké  výše:  1)  soud  by  měl  posuzovat  míru 

závažnosti,  respektive  zavrženíhodnosti  jednání  vedoucího  ke  vzniku  škody  2) 

přiměřenost je nutné vztáhnout vzhledem k poměru mezi skutečně způsobenou škodou a 

sankční  složkou  3)  je  nutné  vzít  v  potaz  také  sankce  uplatňované  prostřednictvím 

trestního  nebo  správního  práva  v  obdobných  případech.  Na  to  navázala  judikatura 

případem State Farm Mutual Automobile Insurance Co v. Campbell97. Zde bylo určeno, 

že  sankční  náhrada  škody ve  výši  převyšující  desetinásobek  způsobené  škody je  v 

rozporu s ústavou zaručeným právem na spravedlivý proces a je tudíž v této podobě 

nepřípustná.

Co  se  týče  zákonné  limitace,  téměř  polovina států  v  USA omezuje  určitým 

způsobem  sankční  náhradu  škody98.  První  možností  je  stanovení  několikanásobku 

skutečné  škody.  Další  využívanou  možností  je  stanovení  maximálního  finančního 

rozsahu. Příkladem může být třeba úprava přijatá v r. 2011 ve státě Tennessee, která 

stanovila horní hranici ve výši 500.000 dolarů, nebo trojnásobek skutečně způsobené 

94 Podrobnější komparaci používání tohoto institutu v různých právních řádech lze nalézt ve studii 
Parlamentního institutu PS PČR: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=91755   

95 Liebeck v. Mcdonald´s Restaurants No. D-202-CV 9302419, 1995 WL 36309 (N.M. Dist.Ct. 1994).
96 BMW v. Gore, 517 U.S. 559 (1996).
97 State Farm Mutual Automobile Insurance Co v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003).
98 Gottlieb, E. What You Need to Know About Punitive Damages, Center for Justice and Democracy, 

White Paper, Number 22, 2011, s. 12.
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škody, podle toho, která částka bude v konkrétně posuzovaném případě vyšší. Jedním z 

dalších omezení, které využívá více než 20 států, je také navýšení potřebného důkazního 

standardu, a to až na hranici obdobně využívanou v trestních věcech.

Sankční  náhrada  škody  plní  funkci  dalšího  zvýšení  potenciálních  nákladů 

souvisejících s určitou činností a v tomto smyslu je tak v USA známá její aplikace v 

případech odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem99. V těchto případech 

má význam z důvodu způsobení relativně nízké škody většímu množství osob. Sankční 

složka zde tak zvyšuje motivaci k samotnému vedení sporu, který by jinak často nebylo 

smysluplné vůbec vést.  Jak už bylo zmíněno, v americkém právním prostředí to má 

význam zejména díky faktu, že si každá ze stran zásadně nese své náklady řízení sama. 

Sankční  složka  náhrady  tak  zde  může  sloužit  také  jako  určitá  kompenzace  ochoty 

podstoupit samotné soudní řízení.

Zajímavé jsou také statistiky praktické aplikace na úrovni  jednotlivých států. 

Podle údajů z  r.  2005100 požadovali  uložení  sankční  náhrady škody žalobci  v  10 % 

případů týkajících se občanskoprávní deliktní odpovědnosti. Pokud šlo ovšem o některé 

specifické druhy případů (zejména jednalo-li se o úmysl)101, dosahovala tato hodnota až 

30 %. Sankční náhrada škody byla posléze uložena celkem ve 3 % ze všech případů 

občanskoprávních deliktů, ve kterých byl žalobce úspěšný. O něco vyšší byla úspěšnost, 

pokud se  jednalo  o  odpovědnost  za  porušení  smluvní  povinnosti  (8  %).  O tom,  že 

jádrem pro ukládání sankční náhrady je úmyslně způsobená škoda svědčí údaj, podle 

kterého zde došlo k jejímu uložení ve 30 % ze všech případů úspěšných pro žalobce – to 

je  číslo  značně  převyšující  ostatní  porovnávané  kategorie.  Pokud  se  podíváme  na 

ukládánou  výši,  medián  u  občanskoprávních  deliktů  činí  55.000  dolarů.  Hodnota  u 

odpovědnosti  za  porušení  smluvní  povinnosti  je  opět  o něco vyšší,  medián zde činí 

69.000 dolarů. Co se týče rozložení podle výše, je zajímavé, že u deliktní odpovědnosti 

byla sankční náhrada ve 23 % případů do 10.000 dolarů, v 17 % potom přesahovala 

částku 1.000.000 dolarů. 

Z těchto statistik je možné učinit několik závěrů. Za prvé, sankční náhrada škody 
99 Například rozhodnutí ve věci Grimshaw v. Ford Motor Company, 119 Cal. App. 3d 757 (1981), kde 

soud dovodil, že sankční náhrada škody je podle něj nejefektivnějším prostředkem nápravy v 
případech vadných výrobků uváděných na trh.

100 Údaje převzaty z práce Punitive Damage Awards in State Courts, 2005. U.S. Department of Justice, 
Bureau of Justice Statistics. Dostupné online z: http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/pdasc05.pdf 

101 V americkém právním prostředí se jedná o civilní delikty (torts) označované jako libel, slander (obojí 
odpovídá našemu zásahu do osobnostních práv), kde šlo o 33 % případů. U úmyslně způsobené škody 
se jednalo o 29 % případů.
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není rozhodně jevem, který by se vyskytoval v příliš velkém měřítku. Zdá se zjevné, že 

soudy ve Spojených státech mají tendenci k jejímu uplatňování zejména tehdy, jedná-li 

se o škodu způsobenou úmyslně. Přisuzovaná výše této náhrady pak v převážné většině 

případů dosahuje hodnot, které jsou pod horní hranicí limitů přijatých v řadě států. To 

konečně dokládá také fakt, že v 76 % případů uplatnění tohoto institutu byla sankční 

náhrada méně než trojnásobek skutečně způsobené škody. Opět se zde jedná o hodnotu 

pod jedním z vyjádření horní hranice zákonné limitace.

Ve  Velké  Británii  je  sankční  náhrada  škody  označována  jako  exemplary 

damages. Z hlediska významu tento institut neměl a nemá stejně široké uplatnění jako 

ve  Spojených  státech.  Pro  konkretizaci  kritérií  při  jeho  uplatňování  bylo  klíčové 

zejména  rozhodnutí  Sněmovny  lordů  ve  věci  Rookes  v.  Barnard102.  Došlo  zde  ke 

značnému  omezení  využití  tohoto  institutu  na  následující  okruhy  případů:  1)  je-li 

zjevné,  že  prospěch získaný škůdcem převyšuje  běžnou náhradu škody,  škůdce tedy 

mohl  kalkulovat  s  možným  celkovým  prospěchem103 2)  pokud  došlo  k  překročení 

pravomoci při  výkonu veřejné moci 3) stanoví-li  tak výslovně zákon. Lze dodat,  že 

takto restriktivní přístup nebyl převzat v dalších zemích angloamerického systému práva 

jako Austrálie, Nový Zéland nebo Kanada.

Zvláštní pozornost si jistě zaslouží quebecká úprava. Jak je známo, jedná se o 

specifickou oblast, kde jsou instituty angloamerického práva promítány mimo jiné také 

do textu úpravy tamějšího občanského zákoníku. Slouží tak často jako inspirace pro 

jejich případné další přenášení do kontinentálního právního systému. Tato skutečnost se 

projevila také při přípravě českého občanského zákoníku, kde se inspirací pro úpravu 

svěřenských  fondů stala  právě  quebecká  úprava  trustů.  Co se  týče  sankční  náhrady 

škody, konkrétně se zde jedná o § 1621 quebeckého občanského zákoníku. Ten obecně 

umožňuje  rozhodnout  o  sankční  náhradě  škody  v  případech,  kdy  je  to  umožněno 

zákonem a zároveň vymezuje prostor pro její uložení. Využití je tak explicitně možné 

například  v  některých  otázkách  spojených  s  nájmem  bytu,  jako  je  diskriminace 

potenciálních nájemců. Rozsah této náhrady potom v první řadě nesmí překročit to, co 

je nutné pro naplnění jejího preventivního účelu. Dále jsou zde vymezeny faktory, ke 

kterým  se  při  rozhodování  přihlíží  –  jde  zejména  o  závažnost  jednání,  majetkové 

poměry škůdce a rozsah skutečné škody, k jejíž náhradě již povinen je. Jak je patrné, 

102  Rookes v. Barnard (1964) A.C. 1129 (H.L.)
103  Z ekonomického pohledu lze dodat, že právo by tak zde neposkytovalo dostatečné incentivy.
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opět zde vystupuje jako jedno z důležitých kritérií závažnost jednání, což koresponduje 

s teoretickým závěrem o využití tohoto institutu v případech úmyslu, eventuálně hrubé 

nedbalosti. Naopak je zde navíc faktor majetkových poměrů. Lze říci, že tato úprava je 

unikátní  díky tomu,  že  je  zakomponována v  textu  platného  a  účinného  občanského 

zákoníku evropského pojetí. Pozitivně je možné vnímat jednoznačné vymezení případů, 

kdy  lze  tento  institut  využít  pomocí  výslovného  odkazu  v  zákoně  a  také  jednotné 

stanovení  kritérií  pro  posuzování.  Naopak  jako  určitou  slabinu  lze  vnímat  vágní 

stanovení maximální hranice náhrady jen s ohledem na účel využití tohoto prostředku.

3.2.2 Sankční prvek v kontinentálním právním systému

Jakkoliv  se právní řády patřící  ke kontinentálnímu právnímu systému staví k 

sankční  náhradě  škody  v  angloamerickém  pojetí  odmítavě,  můžeme  najít  hned  v 

několika oblastech určité sankční prvky, které plní obdobné funkce.

Není  bez zajímavosti,  že  s jistou formou sankční  náhrady škody počítal  také 

jeden z původních návrhů nového českého občanského zákoníku104, kde se jednalo o § 

2644 umístěný v pododdílu 2 – Náhrada při újmě na přirozených právech člověka s 

následujícím zněním:

§ 2644 

(1) Kromě náhrady, k níž je škůdce jinak povinen, vznikne poškozením právo na její 

přiměřené  zvýšení,  byla-li  újma  způsobena  úmyslně,  zvláště  s  použitím lsti, 

pohrůžky,  zneužitím závislosti  poškozeného  na  škůdci  nebo  autority  škůdce, 

diskriminací  poškozeného  z  důvodu  pohlaví,  zdravotního  stavu,  etnického 

původu, víry nebo obdobných závažných důvodů.

       (2) Při stanovení výše plnění se rovněž přihlédne k obavám poškozeného ze ztráty  

života  nebo  vážného  poškození  zdraví  vyvolaným  hrozbou  nebo  jinou  

příčinou. 

Díky  systematickému  zařazení  měla  mít  tato  koncepce  relativně  omezené 

možnosti  aplikace.  Vyjmenované  faktory  v  zásadě  odpovídají  těm,  které  jsou 

104 Verze návrhu ze dne 3. 6. 2007 dostupná z: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/OZ_s_DZ_verze_2007.06.03.pdf 
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uplatňovány ve Velké Británii nebo v rámci quebeckého občanského zákoníku. Právě 

quebecký občanský zákoník ale obsahuje vhodnější vyjádření limitace náhrady účelem, 

kterému má sloužit, totiž dodatečnou prevencí. Jakkoliv se toto ustanovení do výslovné 

podoby občanského zákoníku nedostalo, můžeme v této souvislosti zmínit také úpravu, 

která do něj zařazena byla pod § 2969 odst. 2. Jde o možnost přisoudit poškozenému 

tzv. cenu zvláštní obliby (pretium affectionis), pokud byla škoda způsobena svévolně 

nebo ze škodolibosti. Tento institut tedy umožňuje navýšení náhrady škody nad pouhou 

cenu poškozené věci a do určité míry tak dochází právě k naplňování sankční funkce v 

rámci náhrady škody. Je zde také opět zdůrazněno záměrné jednání škůdce.

To, že v jistých závažných situacích je nutné přistoupit k navýšení náhrady jako 

k prostředku odstrašení (navýšením nákladů z ekonomického pohledu), se odrazilo také 

v relativně známém nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1586/09. Šlo zde o odškodnění 

spisovateli  Michalu  Vieweghovi,  který  se  soudně  bránil  proti  článkům  otištěným 

bulvárním deníkem. U obecných soudů mu byla přiznána satisfakce ve výši 200.000 Kč, 

přičemž v žalobním návrhu požadoval částku 5 milionů Kč. Ústavní soud svým nálezem 

napadená rozhodnutí zrušil. Odůvodnění nálezu, jehož autorkou byla Eliška Wagnerová, 

do značné míry vychází z argumentů, které již byly popsány: „... lze dojít k závěru, že v 

případě zlého úmyslu (záměru) na straně původce neoprávněného zásahu by měl soud 

svůj  odsudek  nad  tímto  společensky  i  právně  zvlášť  odsouzeníhodným  chováním 

vyjádřit právě citelným určením výše peněžního zadostiučinění105.“ 

Nález dospěl  k  závěru,  že  se  jedná o aplikaci  institutu  tzv.  zvýšené náhrady 

škody  (aggravated damages), nikoliv punitive nebo  exemplary damages, vzhledem k 

tomu,  že  se  jednalo o případ  satisfakce  nemajetkové  újmy.  Zdůraznění  preventivně-

sankční  role  v  případech,  kdy  určitý  subjekt  zcela  záměrně  využívá  šíření  lživých 

informací ve svůj ekonomický prospěch je ovšem možné označit za bezpochyby vhodný 

impuls  k  redukci  podobného  chování  do  budoucna.  Jak  tento  nález  cituje106: 

„Odstrašujícím působením zadostiučinění  lze  čelit  sociálně patologickému nebezpečí 

ekonomizace  výnosů  a  nákladů protiprávních  jednání“.  Jedním z  bodů argumentace 

Ústavního  soudu  tak  byla  také nutnost  přizpůsobit  výši  přiznané  náhrady  záměru, 

respektive zlému úmyslu.  K obdobnému závěru ohledně preventivně-sankční  funkce 

náhrady v případech difamace sdělovacími prostředky dospěl také německý Spolkový 

105 Bod 37 nálezu.
106 Eliáš K. Velký akademický komentář, 1. svazek, Linde: Praha 2008, str. 157.
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nejvyšší soud v případu Caroline of Monaco vs. WAZ Media107. 

Snahu  o  inkorporaci  sankční  náhrady  škody  do  textu  občanského  zákoníku 

můžeme nalézt také ve Francii. Konkrétně se jednalo o návrh reformy francouzského 

občanského zákoníku (Code Civile) z roku 2004108 obsahující také ustanovení článku 

1371, který měl ambici zavést určitou formu sankční náhrady škody do francouzského 

právního  řádu.  Podle  něj  může  být  osobě,  která  způsobila  škodu  zjevně  úmyslně, 

zejména  s  vidinou  očekávaného  prospěchu,  uložena  povinnost  nahradit  kromě 

způsobené škody také sankční složku náhrady. Soudce by měl mít možnost rozhodnout 

o alokaci části této sumy do státního rozpočtu. Ustanovení dále klade důraz na to, aby se 

toto rozhodnutí opíralo o specifické důvody a částka sankční náhrady byla oddělena od 

jejich ostatních složek. Sankční náhrada pak nemá být předmětem pojištění – zřejmým 

cílem je snaha zabránit oslabení motivačního prvku sankční náhrady. 

Opět  se  zde  tedy  objevuje  vymezení  případů  úmyslně  způsobené  škody, 

vzhledem k demonstrativnímu uvedení zištné pohnutky je otázkou, na jaké další případy 

by  se  mohla  aplikace  dále  vztahovat.  Nabízí  se  svévole,  se  kterou  spojuje  český 

občanský zákoník otázku náhrady ceny zvláštní obliby. Zajímavým prvkem je částečné 

přesměrování prostředků do státního rozpočtu. Tato úprava se objevuje také v některých 

amerických  státech109.  Na  jednu  stranu  může  být  shledána  za  vybočení  z  rámce 

soukromého práva, kdy se smazávají do značné míry rozdíly oproti např. správnímu 

trestání.  Na  druhou  stranu  je  tato  úprava  odůvodňována  principem  ekvivalentní 

kompenzace poškozeného, pokud je tedy v právním řádu zakotvena určitá částka navíc, 

měla  by  směřovat  jinam.  V  každém  případě  může  být  taková  úprava  poměrně 

kontroverzní a to i díky tomu, že omezuje některé efekty sankční náhrady škody jako 

jsou  motivace  poškozeného  nebo  refundace  nákladů  spojených  s  řízením.  Dalším 

bodem je zdůraznění řádného odůvodnění. To je zde zařazeno s cílem dosáhnout jasné 

judikatury, ze které budou patrné nejen samotné důvody, ale také konkrétní výše sankční 

složky náhrady. 

Následující návrh novelizace z r. 2010 počítal se zakotvením tohoto institutu do 

článku  1386-25.  Na rozdíl  od  prvního  návrhu počítá  s  uplatněním sankční  náhrady 

107 Rozhodnutí BGH, VI ZR 332/94
108 Parker, M. Changing Tides: The Introduction of Punitive Damages into the French Legal system, 

Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 41, Number 2, 2013, s. 424.
109 Například ve státech Aljaška, Iowa nebo Indiana, viz Gottlieb, E. What you Need to Know About 

Punitive Damages, Center for Justice and Democracy, White Paper, 2011, s. 11.
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škody  kromě  výše  uvedených  případů  také  tehdy,  pokud  zákon  výslovně  sankční 

náhradu připouští. Tento přístup se tak blíží úpravě v quebeckém občanském zákoníku. 

Došlo také ke stanovení maximální výše, která byla určena na dvojnásobek skutečně 

způsobené škody. Pozměnila se také alokace náhrady, v textu ustanovení se tak objevuje 

na prvním místě poškozený a následně také fond, který by měl být speciálně určen pro 

odškodňování poškozených v obdobných případech. Pro podrobnější posouzení tohoto 

řešení by bylo nutné znát zejména podmínky pro čerpání prostředků z takto zřízeného 

fondu, přesto je možné konstatovat, že závěry ekonomické analýzy počítají s alokací 

sankční náhrady výhradně ve prospěch poškozeného. Jedině tak může tento institut plnit 

všechny své funkce.

Závěrem lze dodat také pohled práva Evropské unie na sankční náhradu škody. 

Explicitní zmínku lze nalézt v rozhodnutí tehdy ještě Evropského soudního dvora ve 

věci Manfredi110. V rámci řízení o předběžné otázce iniciovaného italským soudem mělo 

být rozhodnuto také o tom, zda článek 81 Smlouvy o ES znamená nutnost rozhodnout o 

sankční  náhradě,  pokud  je  náhrada  skutečné  škody  nižší  než  získaný  ekonomický 

prospěch. Podle stanoviska Evropského soudního dvora jsou kritéria pro určení výše 

této náhrady věcí jednotlivých národních právních řádů. Pokud umožňuje právní řád 

uložení  sankční  náhrady  škody,  potom má  dojít  k  jejímu  využití  také  v  případech 

porušení soutěžního práva Evropské unie. Nejde ovšem o povinnost vyplývající přímo z 

práva Evropské unie,  národní právní řády vychází  při  stanovení  rozsahu náhrady ze 

zásad ekvivalence a efektivity.

3.2.3 Argumenty proti sankční náhradě škody

Jako argument proti použití této koncepce v soukromém právu je možné uvést 

přesah  do  oblasti  práva  trestního.  Proti  tomu  lze  ovšem namítnout,  že  ne  všechny 

případy vzniku škody lze trestněprávně kvalifikovat a postihnout111. Navíc, mají-li být 

prostředky trestního práva využívány až v krajním případě (tedy pojetí trestního práva 

jako  ultima ratio),  lze  dojít  k závěru,  že  pozici  trestního práva může zastoupit  také 

110 Spojené věci C-295/04 a C-298/04 Manfredi v. Lloyd Adriatico z r. 2006.
111 Výše zmíněná kauza spisovatele Viewegha by například narážela na trestněprávní problém, kdy se 

právnická osoba (tedy nakladatelství) nemůže podle § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob dopustit trestného činu pomluvy. 
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zapojení soukromoprávních prostředků ochrany jako v tomto případě112. Argumentem 

může být kromě toho snaha odlehčit systému trestního práva a konečně se nabízí také 

otázka,  zda  není  sankční  náhrada  škody  účinnější  hrozbou  než  uplatňování 

trestněprávních  prostředků.  Na  druhou  stranu  je  nutné  vypořádat  se  při  současném 

využívání trestněprávních postupů a sankční náhrady škody s námitkou dvojího postihu 

za jeden skutek. Například britská judikatura zde vychází právě z využití zásady ne bis  

in idem a snaží se uložení sankční náhrady škody následně po trestněprávním postihu 

zamezit113.

Jak už bylo naznačeno, dalším z argumentů proti tomuto institutu může být také 

obava  z  uplatňování  zjevně  excesivní  výše  nároků.  Důležitou  otázkou  se  tak  stává 

určení horní hranice. Explicitní stanovení, ať už násobkem skutečné škody, stanovením 

konkrétní částky nebo kombinacím obojího je odůvodňováno zejména v kontinentálním 

právu  (čím  dál  více  ovšem  také  ve  Spojených  státech)  s  odkazem  na  princip 

předvídatelnosti  práva  a  ochranu procesních  práv.  Pohledem ekonomické analýzy je 

problematická zejména limitace fixní částkou, kterou může případný škůdce zahrnout 

do své kalkulace. Aplikace se poté může míjet svým zamýšleným účinkem. Osobně se v 

tomto ohledu spíše kloním k limitování prostřednictvím násobku skutečné škody, tedy k 

proměnlivé hranici. Obdobně jako při stanovení fixní částky je cílem zabránění příliš 

vysokým  náhradám,  které  mohou  být  obecně  vnímány  jako  neadekvátní,  závěrům 

ekonomické  analýzy  lépe  vyhovuje  právě  otevřená  klauzule.  Ta  totiž  umožňuje 

vztáhnout  výši  náhrady  k  účelu,  kterým  je  poskytnutí  incentiv  k  odpovídajícímu 

chování. 

Porovnáním tak lze dojít  k  závěru,  že  sankční  složka má své opodstatnění  u 

typově obdobných případů napříč právními řády. Typickým příkladem je zejména škoda 

způsobená  úmyslně,  z  hrubé nedbalosti  nebo ze  zištných důvodů.  Tuto  část  tak  lze 

uzavřít  konstatováním,  že  ekonomická  analýza  v  této  otázce  poskytuje  vhodný 

argumentační potenciál pro její uplatňování ve vymezených případech.

112 Kühn, Z.  Má mít náhrada škody v soukromém právu sankční funkci? Dostupné na: 
http://jinepravo.blogspot.cz/2007/10/m-mt-nhrada-kody-v-soukromm-prvu-sankn.html 

113 Kavěna, M. Bartošková, P. Sankční funkce náhrady škody, Parlamentní institut, Srovnávací studie 
5.337, 201, str. 6
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4. Aplikace na specifické případy odpovědnosti za škodu

Již v předchozím textu byly zmíněny některé případy, které jsou právním řádem 

podřízeny  odlišnému  režimu  než  subjektivní  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou 

porušením zákonné povinnosti  (§ 2910 občanského zákoníku).  Jde jednak o případy 

uvedené přímo v příslušné pasáži občanského zákoníku (jedná se o § 2920 – 2950, kde 

je  upravena již  zmíněná škoda způsobená  provozem zvlášť nebezpečným nebo také 

škoda způsobená věcí), ale také o úpravu obsaženou v odlišných předpisech. Jedním z 

nich je například zákon o některých poskytovatelích služeb informační společnosti114, 

který za splnění daných podmínek omezuje odpovědnost subjektů pohybujících se v 

internetovém prostředí.  Jde o tzv. doktrínu  safe harbour,  která má umožnit  rozvíjení 

svobodného  prostředí  internetu.  Tato  úprava  je  z  ekonomického  hlediska  velmi 

specifická, kdy zmírnění režimu odpovědnosti (tedy snížením potenciálních nákladů na 

náhradu škody) fakticky usnadňuje existenci a další rozvoj velmi specifického sektoru. 

Jde  o  určitý  protiklad  vůči  výše  uvedeným  případům,  kdy  je  zvláštní  režim 

odpovědnosti založen spíše na jejím zpřísnění. 

4.1 Odpovědnost za škodu způsobenou státem při výkonu veřejné moci

Rád bych na tomto místě upozornil na možné ekonomické aspekty jiné úpravy, a 

to zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo  nesprávným  úředním  postupem  (dále  jen  ZOdp)115.   Nejprve  stručně  k 

charakteristickým  prvkům  této  úpravy  –  zákon  se  zabývá  odpovědností  státu  a 

územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti pouze v případech 

nezákonného  rozhodnutí  nebo  nesprávného  úředního  postupu,  tato  odpovědnost  je 

absolutní, tedy bez stanovení případných liberačních důvodů.

Z pohledu ekonomické analýzy práva může být zajímavá zejména otázka tzv. 

regresní  náhrady,  kdy  stát  vymáhá  částku  vynaloženou  na  náhradu  škody  zpětně 

114 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých poskytovatelích služeb informační společnosti.
115 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem.
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zejména na úředních osobách, které svým jednáním škodu způsobily (ustanovení § 16 

odst. 1 ZOdp). Tato odpovědnost je omezena jednak svým subjektivním charakterem, 

tak  možností  soudu  přiměřeně  náhradu  snížit  z  důvodů  okolností  vzniku  škody  a 

osobních  a  majetkových  poměrů  příslušné  osoby  (ustanovení  §  18  ZOdp).  Další 

limitace se týká soudců a státních zástupců, po kterých lze tuto náhradu požadovat jen, 

pokud byli shledáni vinnými pochybením v kárném nebo trestním řízení.

Celkový objem vymáhaných regresních náhrad je dlouhodobě na zanedbatelné 

úrovni. Stát je v tomto ohledu velmi specifickým poškozeným, který zjevně nereaguje 

na poměr mezi náklady na vymáhání náhrady škody a pravděpodobností úspěchu. Podle 

statistik se regresní náhrada uplatňuje cca ve 4-6 % případů116. Jeden z důvodů tohoto 

stavu se skrývá v detailu – stát se totiž podle zákona regresní náhrady domáhat může, 

jedná se tak o fakultativní variantu. Právě tento fakt byl podnětem k podání několika 

návrhů  na  zavedení  povinnosti  státu  domáhat  se  regresní  náhrady obligatorně.  Tím 

posledním je aktuálně sněmovní tisk č. 335117 z října roku 2014. 

Úvaha,  kterou  je  tento  návrh  veden  do  značné  míry  odpovídá  přístupu 

využívanému  také  ekonomickou  analýzou  práva  –  jde  o  změnu  incentivy,  jejímž 

důsledkem má být větší odpovědnost adresátů této právní normy. I když by tyto podněty 

mohly být uplatňovány i v současnosti, návrh se snaží donutit stát jako poškozeného k 

jejich  mnohem častějšímu  používání.  Jak  je  uvedeno  v  důvodové  zprávě  k  tomuto 

návrhu: „Mezi […] negativní důsledky spadá nejen zřetelně nižší finanční kompenzace 

škod způsobených státu, ale rovněž i podlamování zásady předcházení škodám, kterou 

jsou povinny dodržovat  i  ty osoby,  jimž je svěřena kompetence vykonávat veřejnou 

moc.  Vědomí,  že  stát  a  územně samosprávné  celky musí  povinně vymáhat  regresní 

úhrady tak přinese efekt nejen finanční do veřejných rozpočtů, ale i pozitivní dopad 

výchovný a  preventivní ve vztahu k osobám, které vykonávají svěřenou moc  [pozn.: 

podtržení doplněno].“118 

Vidíme  zde  tedy  opět  určitou  formu  ex  ante přístupu  k  právu,  tentokrát  v 

legislativním podání. V pasáži uvedené výše byl ovšem zdůrazněn také další z aspektů 

problému při vymáhání náhrad škody, kterým jsou náklady na vedení řízení. Zmiňovaný 

116 Viz stenozáznam z 2.čtení návrhu na novelizaci tohoto zákona ze dne 14.května 2014: 
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/008schuz/s008207.htm Tento návrh, který měl upravit 
otázku regresních náhrad neprošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně v červnu 2014.

117 Dostupný online z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=335 
118 Důvodová zpráva k návrhu novelizace zákona č. 82/1998 Sb., sněmovní tisk č. 335, s. 4.
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návrh počítá s ustanovením, které umožní výjimky z důvodů zvláštního zřetele hodných 

z  obecně stanovené povinnosti  vymáhání  –  demonstrativní  výčet  obsahuje například 

rozdílný  právní  výklad  otázky.  Pod  takto  formulovanou  výjimku  bychom  ale  jistě 

podřadili také situace, kdy lze jednoznačně odůvodnit, že náklady spojené s vedením 

řízení  převyšují  pravděpodobnost  úspěchu  ve  sporu.  Typickou  situací  může  být 

nedostatečný  důkazní  stav,  který  by  vedl  ke  zbytečnému  vedení  sporu.  Jde  tedy  o 

zvláštní aplikaci rozhodování na základě cost-benefit analýzy.

4.2 Odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou při sportu

Výchozím  bodem  pro  následující  pasáž  práce  je  stať  Libora  Duška 

„Odpovědnost za sportovní úrazy pohledem ekonomické analýzy práva“119, kterou bych 

chtěl na tomto místě dále doplnit a rozvinout. Předmětem zájmu jsou přitom zejména 

kolektivní  sporty,  u  kterých  dochází  v  průběhu  hry  k  běžnému  kontaktu  mezi 

jednotlivými  hráči.  V  českém  prostředí  je  nejaktuálnější  z  pohledu  obliby  a 

zprostředkovaně také díky soudní rozhodovací praxi fotbal a lední hokej. 

Příčiny vzniku újmy způsobené na zdraví potom můžeme rozdělit na zákroky 

tzv. „off-the-ball“, tedy mimo běžný průběh hry. Jedná se v zásadě o excesy, pro které 

platí obecné závěry o odpovědnosti a jejich funkcích, nevyžadují tedy z pohledu další 

analýzy  odlišné závěry. Jiná situace nastává u tzv. zákroků „on-the-ball“, tedy zákroků 

typu skluzu ve fotbale, které jsou při splnění určitých podmínek v souladu s pravidly 

hry, mohou ovšem vést ke zranění protihráče. Právě těmito případy se budu v dalším 

textu zabývat. Klíčovou otázkou tedy je, zda by hráči měli odpovědnost za újmu na 

zdraví vůbec nést, případně, jakým způsobem by měly být nastaveny podmínky pro tuto 

odpovědnost.

V jakém ohledu se tedy tato situace liší od klasického modelu odpovědnosti? Jak 

popisuje Dušek, působí zde také některé faktory, které vedou k suboptimálnímu rozsahu 

opatrnosti. Tím prvním je samozřejmě samotný prvek soutěživosti ve sportu. Druhým, 

který na něj navazuje a hraje významnou roli, je potom celková atraktivita hry. Vědomí 

právní odpovědnosti za případnou újmu způsobenou protihráči může vést k žádoucímu 

119 Dušek, L. Odpovědnost za sportovní úrazy pohledem ekonomické analýzy práva. Dostupné online z: 
http://home.cerge-ei.cz/ldusek/LEblog/200803_sport_odpovednost_seminar.pdf 
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zvýšení opatrnosti v soubojích, zároveň to ale s sebou nese externalitu ve formě méně 

záživné  hry  pro  diváky.  Pravidlo  zakládající  pro  tyto  případy  na  základě  modelu 

ekonomické analýzy práva odpovědnost tak nemusí vždy vést k žádoucímu důsledku.

Podobné  úvahy  lze  najít  v  nedávném  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  ČR120. 

Předmětem  řízení  byla  žaloba  na  náhradu  újmy  na  zdraví  způsobené  skluzem  při 

fotbalovém zápase. Jakkoliv se otázky podobného charakteru již u Nejvyššího soudu 

posuzovaly  (byť  se  jedná  o  rozhodnutí  značně  letitá),  toto  rozhodnutí  se  zabývalo 

převážně  zejména  otázkou  určení  hranice  pro  založení  odpovědnosti.  Jak  bylo 

konstatováno: „Odvolací  soud  správně  podotkl,  že  při  opačném  výkladu 

(nepřiměřených požadavcích na opatrnost hráčů) by fotbal přestal být atraktivní hrou, 

neboť hráči by v obavě ze soudních sporů přestali soupeřit, a tím by tento sport ztratil 

zcela smysl.“ Soud v tomto rozhodnutí tedy dospěl k závěru, že každé porušení pravidel 

nemusí  nutně znamenat  porušení  prevenční  povinnosti  a  založit  tak odpovědnost  za 

způsobenou újmu na zdraví. Dává se tedy přednost individuálnímu posouzení okolností 

každého případu.

Existuje tedy nějaké další vodítko pro posouzení podobných případů? Jedním z 

možných  přístupů,  který  naznačuje  ve  zmíněném  článku  také  Dušek,  je  rozlišení 

amatérských a profesionálních soutěží. Efekt přitáhnutí pozornosti diváků totiž logicky 

s nižší prestiží celé soutěže a jejich jednotlivých zápasů klesá. S tím je spojena také 

nižší  ekonomická  atraktivita  a  motivace  pro  jejich  účastníky.  S  podobným závěrem 

ostatně přichází také judikatura ve Velké Británii, jak ukazuje například rozhodnutí ve 

věci Condon v. Basi121. Právě v odůvodnění tohoto rozhodnutí zaznělo, že jakkoliv se 

zde pracuje s objektivně stanoveným standardem opatrnosti vzhledem k typu sportu, 

standard samotný se mění mimo jiné právě v závislosti na typu soutěže. V tomto ohledu 

je zajímavé, že se v českém právním prostředí judikatura zabývala zejména případy z 

amatérských  soutěží.  Konečně  výše  představené  rozhodnutí  se  týkalo  fotbalového 

zápasu v amatérské soutěži. Případné odchylky pro profesionální soutěže tak prozatím 

nebyly judikovány.  Nutno také  dodat,  že  četnější  judikatura  se  týká  trestněprávních 

případů, jakkoliv jsou důsledky z pohledu této analýzy v zásadě obdobné a náhrada 

újmy je obvykle řešena prostřednictvím adhezního řízení.

120  Rozhodnutí NS sp.zn. 25 Cdo 493/2015.
121  Condon v Basi, 2 All E.R. 453 (1985).
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Diferenciace podle soutěží a míry jejich profesionality může na druhou stranu 

narazit  na  problém  u  soutěží,  kde  dochází  k  přechodu  mezi  profesionálními  a 

amatérskými týmy, motivací zde nemusí být jenom divácký zájem, ale také snaha o 

postup do vyšší soutěže, což může vytvářet nezanedbatelnou ekonomickou motivaci pro 

samotný klub a potažmo také jednotlivé hráče. Tento faktor tedy může sehrát také svou 

roli,  stejně  jako  se  bude  nutné  vypořádat  s  právními  principy  předvídatelnosti 

rozhodnutí a rovného zacházení.

Podrobnější a systematičtější analýzu můžeme nalézt také v britském rozhodnutí 

ve věci Caldwell v Maguire and Fitzgerald122,  kde soud definoval několik klíčových 

kritérií  nutných  pro  náležité  posouzení  podobných  případů.  Jedná  se  zejména  o 

stanovení takového standardu opatrnosti, který je objektivně odůvodnitelný vzhledem k 

přetrvávajícím  okolnostem.  Tyto  okolnosti  by  měly  zahrnovat  především  cíle 

konkrétního sportu, nároky kladené na jeho účastníky, inherentně přítomné nebezpečí, 

pravidla, konvence a zvyky, a také dovednosti a schopnost posoudit situaci, které lze 

očekávat od jeho účastníků. Důsledkem zohlednění těchto faktorů je poměrně vysoký 

standard,  který  je  nutné  pro  závěr  o  odpovědnosti  naplnit.  Nemělo  by  se  přitom 

výslovně jednat o pouhou chybu v úsudku nebo nedostatek dovednosti. Právě tento bod 

potom  vede  k  oslabení  odpovědnosti  za  účelem  větší  atraktivity  hry.  Vyvozování 

odpovědnosti  z  chybného  posouzení  při  rychlosti  a  nasazení  během  hry  je  tak 

považováno za nežádoucí důsledek. 

Tyto poznatky jsou jak v souladu s teoretickými závěry, tak v zásadě odpovídají 

komentovanému  rozhodnutí  českého  Nejvyššího  soudu.  Účelem  tohoto  testu  je 

poskytnout vodítko pro posuzování podobných případů, které bude adekvátně zahrnovat 

také  určitou  kulturu  celé  hry.  Tento  standard  je  přitom  u  každého  sportu  odlišný. 

Předmětem  analýzy  v  těchto  věcech  tak  je  očekávaná  míra  rizika  spojená  s 

provozováním příslušného sportu. V rámci judikatury britských soudů se zde pracuje s 

principem  volenti  non  fit  iniuria,  který  znamená  souhlas  s  dobrovolným převzetím 

očekávatelné míry rizika.

Tato část tak ukazuje význam odchylek v chování aktérů, které je nutné vzít v 

potaz při posuzování typově obdobných případů, kde podřízení režimu odpovědnosti 

122 Caldwell v Maguire and Fitzgerald EWCA Civ 1054, (2002) PIQR 6, cit. podle James, M. Liability 
for Professional Athlete´s Injuries: a Comparative Analysis of Where the Risk Lies, 2006, dostupné 
online z: http://usir.salford.ac.uk/1058/1/james1.pdf 
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nemusí  být  za  všech okolností  žádoucí.  Dochází  tak k dalšímu rozvíjení  původního 

modelu  představeného  v  této  práci  o  další  možné  významné  faktory.  Jak  je  patrné 

hlavně v posledně komentovaném britském rozhodnutí, i v těchto případech je možné 

vytvořit určitou formu testu zohledňujícího klíčové proměnné a usnadňujícího výsledné 

rozhodování.

4.3 Prostá ekonomická škoda (pure economic loss)

V následující části práce bych chtěl představit pohled ekonomické analýzy práva 

na otázku náhrady tzv. prosté ekonomické škody, (v anglickém originále pure economic 

loss).  Tato  otázka  je  zajímavá zejména díky tomu,  že  v  rámci  ekonomické  analýzy 

dochází ke koncentraci a propojování několika hledisek, které již byly zmíněny dříve. 

Definičně lze prostou ekonomickou škodu vyjádřit jako finanční ztrátu, která nevznikla 

v  důsledku  fyzické  škody  na  majetku  žalobce,  nebo  v  důsledku  újmy  na  jeho 

absolutních právech123. 

Prostou  ekonomickou  škodu  je  tak  nutné  odlišit  od  škody  následné 

(consequential  loss),  tedy  vzniklé  důsledkem  zásahu  do  majetku  nebo  do  sféry 

absolutních práv poškozeného. Ke škodě následné přitom patří také kompenzace ušlého 

zisku124,  což  je  je  jedna  z  forem  ekonomické  škody. V  rámci  analýzy  dochází  k 

rozlišování škody společenské (social loss) a individuální, respektive soukromé škody 

(private loss). Společenská škoda se skládá ze součtu individuálních škod, od kterých je 

naopak nutno odečíst benefity, které z chování plynou třetím stranám125. Je nutné si totiž 

uvědomit, že například škoda ve formě ušlého zisku jednoho subjektu může být zároveň 

ziskem pro některé odlišné subjekty působící ve stejném oboru, jedná se tak pouze o 

přesun bohatství mezi těmito subjekty. Posuzováno ekonomickým úhlem pohledu tak ze 

společenského hlediska škoda vůbec nemusí vzniknout, ačkoliv bezpochyby vznikla z 

pohledu  individuálního.  Například  v  případě  výpadku  produkce  v  důsledku  prosté 

ekonomické škody způsobené některému výrobci bude výše společenské škody záviset 

123 Palmer V. V., Bussani M. Pure Economic Loss: The Ways to Recovery, Electronic Journal of 
Comparative Law, vol. 11.3, 2007, str. 7, dostupné online z: http://www.ejcl.org/113/article113-9.pdf 

124 § 2952 občanského zákoníku: „Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).“
125 Palmer V. V., Bussani M. Pure Economic Loss: The Ways to Recovery, Electronic Journal of 

Comparative Law, vol. 11.3, 2007, str. 24, dostupné online z: http://www.ejcl.org/113/article113-9.pdf 

57

http://www.ejcl.org/113/article113-9.pdf
http://www.ejcl.org/113/article113-9.pdf


na  elasticitě  tržní  nabídky126.  Pokud  je  nabídka  na  příslušném  trhu  plně  elastická, 

společenská škoda nevzniká. Reálně bude nejčastější situace neúplné elasticity, kdy je 

ovšem patrné, že individuální ekonomická škoda nemusí převýšit škodu společenskou a 

odmítnutí kompenzace tak bude mít v zásadě své opodstatnění. Jak ale v tomto směru 

připomínají  někteří  autoři,  do  výpočtu  je  nutné  zahrnout  také  náklady  spojené  s 

navýšením nutné kapacity pro uspokojení zvýšené poptávky127. 

Jde  o  tedy  o  určitý  paradox  oproti  obvyklým  případům,  kdy  vzniká  škoda 

fyzická  a  nelze  hovořit  o  jejím  přínosu  ze  společenského  hlediska.  Účelem 

odpovědnostních  pravidel  je  zde její  plná internalizace.  Teoreticky je  tak z  pohledu 

ekonomické  analýzy  práva  cílem  v  případech  prosté  ekonomické  škody  její 

internalizace jen do výše dosahující úrovně škody společenské.

S  tím  souvisí  i  tzv.  pravidlo  vyloučení,  podle  kterého  by  zásadně  prostá 

ekonomická  škoda  neměla  být  nahrazována.  Jedním z  argumentů  proti  prosazování 

prosté ekonomické škody v rozhodovací praxi soudů je obava ze zahlcení justičního 

systému velkým množstvím návrhů. Vychází se zde z toho, že samotná řízení o velkém 

množství podobných případů mohou znamenat podstatné zvýšení nákladů. Na druhou 

stranu  je  nutné  poukázat  na  to,  že  se  tyto  obavy  nezakládají  na  komparativním a 

empirickém  výzkumu,  který  by  prokazoval  nárůst  agendy  u  zemí  zastávajících 

vstřícnější  přístup  k  odškodňování  těchto  případů128. Ačkoliv  by  tedy  mohlo  být 

odůvodnitelné v jistých situacích prostou  ekonomickou škodu nahrazovat,  může  být 

taková  náhrada odmítána,  protože  by byla  spojena  s  potenciálně prohibitivní  úrovní 

společenských nákladů na její zjišťování a rozhodování o ní.

Dalším z argumentů proti  náhradě může být nižší  stupeň důležitosti,  který je 

přisuzován ochraně ekonomického očekávání zejména ve srovnání s absolutními právy. 

Na  druhou  stranu  je  tento  argument  oslaben  díky  faktu,  že  náhrada  je  všeobecně 

poskytována  při  úmyslném  způsobení  prosté  ekonomické  škody129.  Zůstává  tedy 

otázkou, zda omezení vztahovat pouze na náhradu škody způsobené z nedbalosti. 

V rámci literatury se objevuje několik možných členění typologicky obdobných 

126 Tamtéž, s. 25
127 Mattiacci, G. D., Schäfer, H. B., The Core of Pure Economic Loss, Tinbergen Institute Discussion 

Paper, TI-2066-068/1, str. 10, dostupné online z: http://papers.tinbergen.nl/06068.pdf 
128 Palmer V. V., Bussani M. Pure Economic Loss: The Ways to Recovery, Electronic Journal of 

Comparative Law, vol. 11.3, 2007, str. 20, dostupné online z: http://www.ejcl.org/113/article113-9.pdf 
129 Parisi, F., Palmer, V. V., Bussani, M., The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss, 

International Review of Law and Economics 27 (2007), str. 33.
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případů,  které  se  k  této  problematice  vztahují.  Podle  Bussaniho  a  Palmera130 lze 

rozlišovat následující čtyři kategorie:

1)  Nepřímá  škoda  (ricochet  loss)  2)  Přenesená  škoda  (transfered  loss)  3)  Uzavření 

veřejné infrastruktury 4) Špatná odborná rada

1) Nepřímá škoda 

V těchto případech dochází v důsledku fyzické újmy způsobené poškozenému 

jakožto dlužníkovi k jeho neschopnosti  dostát  svému závazku vůči věřiteli.  Otázkou 

tedy je, zda má tento věřitel možnost domáhat se náhrady škody, která mu vznikla v 

důsledku nedodržení smluvního závazku, a to vůči škůdci. Tato škoda je přitom pouze 

ekonomická. V této kategorii můžeme dále odlišit dva modelové příklady: 

a) Ztráta hvězdy 

Tento příklad lze demonstrovat na rozhodnutí  italských soudů ve věci Torino 

Calcio SPA v. Romero131 Fotbalista italského klubu FC Turín Luigi Meroni zahynul v 

důsledku automobilové nehody, kterou způsobil Attilio Romero (žalovaný). Fotbalový 

klub  se  rozhodl  podat  občanskoprávní  žalobu  na  náhradu  škody  způsobené 

znemožněním využívání  sportovních služeb tohoto hráče.  Soud principiálně náhradu 

připustil, v tomto případě ovšem nebyla škoda dostatečným způsobem prokázána. Ve 

stejném duchu  je  možné  představit  si  případy,  kdy  je  v  důsledku  způsobené  újmy 

znemožněn výkon práce důležitého zaměstnance. Komparace evropských právních řádů 

dochází  k  závěru,  že  soudy  ve  většině  zemí  v  obdobných  případech  kompenzaci 

nepřiznávají132.  Ekonomické  odůvodnění  může  vycházet  z  rizika  dvojí  kompenzace. 

Pokud mzda reflektuje tržní ocenění  užitku plynoucímu třetím osobám, postačuje pro 

optimální  nastavení  incentiv  ze  společenského hlediska  kompenzace  ušlého výdělku 

poškozenému,  popřípadě  dalším  osobám,  které  se  mohou  náhrady  způsobené  újmy 

dovolávat. 

b) Přerušení dodávek 

Typicky se jedná o situaci, kdy dojde k neúmyslnému přerušení dodávky energií, 

například v důsledku nehody nebo stavebních prací. Je tedy otázkou, zda kompenzovat 

130 Palmer V. V., Bussani M. Pure Economic Loss: The Ways to Recovery, Electronic Journal of 
Comparative Law, vol. 11.3, 2007, str. 11, dostupné online z: http://www.ejcl.org/113/article113-9.pdf

131 Torino Calcio SPA v. Romero, Cass. Civ., SU 26.1.1971, no. 174, GI, 1971, I, 1, 681.
132 Parisi, F., Palmer, V. V., Bussani, M., The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss, 

International Review of Law and Economics 27 (2007), str. 39.
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kromě samotného provozovatele sítě také uživatele, kterým vznikne v důsledku tohoto 

výpadku škoda.  Ta může spočívat ve zničení materiálu,  strojů nebo třeba v pouhém 

ušlém zisku z neuskutečněné výroby. Počet států, které zde přiznávají odškodnění je 

přitom  podle  závěrů  komparativní  studie  vyšší133.  Z  ekonomického  pohledu  to  lze 

odůvodnit tím, že tržní cena, za kterou je poskytována služba plně nereflektuje celkový 

užitek  jejich  odběratelů.  Nehrozí  zde  tak  riziko  případné  dvojí  kompenzace  a 

nesprávného nastavení ekonomických incentiv. Důvodem pro případné použití pravidla 

vyloučení v této oblasti ale mohou spočívat zejména v obavě z potenciálně vysokého 

množství žalob, což by vedlo k navýšení nákladů spojených se soudními řízeními.  

 

2) Přenesená škoda

Zatímco  v  případech  nepřímé  škody  jde  o  vznik  další  (sekundární)  škody 

navázané na vznik škody primární, u přenesené škody dochází v důsledku fyzické škody 

k jejímu „transferu“,  respektive posunu,  na další  osoby z důvodu smluvního vztahu 

nebo přímo ze zákona. Jde tedy o jednu jedinou způsobenou škodu, jejíž důsledky se ale 

posouvají  na  jinou  osobu,  zatímco  u  nepřímé  škody  dochází  k  určitému  řetězení 

několika  škod  za  sebou.  Je  tak  patrné,  že  je  zde  oslaben  argument  o  postupném 

rozšiřování odpovědnosti a s tím spojeném nárůstu zátěže pro justiční systém. 

Celou situaci lze ilustrovat také na jednom z významných amerických případů – 

Robins Dry Dock & Repair Co. v. Flint134. Při pravidelném pobytu lodi v suchém doku v 

souladu  se  smlouvou  o  jejím  pronájmu  došlo  k  nedbalostnímu  poškození  lodního 

šroubu.  Následná  oprava  způsobila  zpoždění  při  návratu  lodi  do  běžného  provozu. 

Nájemce této lodi tak žaloval společnost provozující doky z důvodu ušlého zisku za 

období nutné pro opravu. Soud tuto žalobu zamítl s odůvodněním, že v případech škody 

na majetku jsou aktivně legitimováni k její náhradě pouze osoby mající věcné právo. Na 

ostatní  osoby, včetně těch se smluvním právem k užívání této věci,  se tedy ochrana 

podle soudu nevztahuje – aplikuje se tedy pravidlo vyloučení. 

Další  rozšíření  okruhu  oprávněných  osob  je  možné  specifickým zakotvením 

jejich práva na odškodnění  přímo zákonem.  Takovým příkladem v českém právním 

prostředí  je  třeba  náhrada  nákladů  na  výživu  pozůstalým  dle  §  2966  občanského 

133 Parisi, F., Palmer, V. V., Bussani, M., The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss, 
International Review of Law and Economics 27 (2007), str. 40.

134  Robins Dry Dock & Repair Co. v. Flint, 13 F.2d 3 (2nd Cir. 1926), 275 U.S. 303 (1927).
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zákoníku. Typově se jedná o jeden z případů přenesené škody, který je odškodňován 

také v americkém právním prostředí135. Ekonomická analýza zaujímá k těmto otázkám 

relativně jasné stanovisko136. „Přesun“ škody nic nemění na faktu, že by škůdce měl nést 

odpovědnost.  Jinými  slovy samotná  osoba  je  zde  irelevantní,  důležité  je  zachování 

samotné  funkce  odpovědnosti  jako  ekonomické  incentivy.  Na jednu stranu je  nutné 

vyhnout  se  případnému  dvojímu  přičítání  odpovědnosti  (což  splňuje  pravidlo 

vyloučení), na druhou stranu by měl škůdce nést veškerou společenskou škodu, která 

vznikne  jak  „primárnímu“,  tak  „sekundárnímu“  poškozenému  (což  lze  naplnit  při 

uplatňování odpovědnosti za tuto škodu). 

Evropské státy jsou v otázce odškodňování nejednotné137. Důležitým faktorem je 

potom  způsob  nastavení  smluvního  vztahu  mezi  „primárním“  a  „sekundárním“ 

poškozeným (např. mezi vlastníkem věci jako pronajímatelem a jejím nájemcem), kde 

je reflektován přístup k odškodňování těchto případů v konkrétním státě. Je tak klíčové, 

aby se přístup ustálil buď na aplikaci pravidla vyloučení, nebo na jeho odmítnutí. Tržní 

reakcí je potom přizpůsobení cenového nastavení ve smlouvách.

3) Uzavření veřejné infrastruktury

Typově  se  zde  jedná  o  případy,  kdy je  nedbalostně  způsobena  škoda,  která 

znemožňuje  užívání  veřejných  silnic,  železnic  nebo vodních  cest.  Opět  si  přístup  k 

těmto otázkám můžeme demonstrovat na jednom soudním rozhodnutím. Ve věci Union 

Spill v. Oppen138 došlo ke znečištění zátoky v Kalifornii kvůli úniku ropy při vrtných 

pracích na jedné ze zdejších plošin. Žalobci byli rybáři působící v této oblasti, kteří se 

domáhali touto cestou náhrady ušlého zisku. Soud jim tuto náhradu přiznal, žalovaná 

společnost si podle něj musela být vědoma potenciálních důsledků škody způsobené 

jejím nedbalostním chováním. Škoda tak byla v tomto případě předvídatelná, což soudu 

postačovalo k založení odpovědnosti. Na druhou stranu došlo v obdobném případě139 k 

odmítnutí  rozšíření  odškodňovaných  subjektů  nad  rámec  rybářů  například  o 

provozovatele  lodní  dopravy v oblasti.  V evropském porovnání  se  staví  pozitivně  k 
135 Podrobněji v Bernstein, H. Civil Liability for Pure Economic Loss Under American Tort Law, The 

American Journal of Comparative Law, Vol. 46, dostupné online z: 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5602&context=faculty_scholarship 

136 Parisi, F., Palmer, V. V., Bussani, M., The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss, 
International Review of Law and Economics 27 (2007), str. 41.

137 Tamtéž, str. 41
138  Union Spill v. Oppen, 501 F.2d 558 (9th Cir.1974)
139  State of Louisiana ex rel. Guste v. MIV Testbank 752 F.2d 1019 (5th Cir. 1985) 
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odškodňování v těchto případech pouze Francie. 

Jaký je tedy závěr z pohledu ekonomické analýzy? Právě tato skupina případů je 

patrně nejvíce kritizována z pozice možného přívalu žalob. Jen při zablokování silnice z 

důvodu  způsobené  dopravní  nehody  může  být  potenciálních  žalobců  celá  řada  – 

zejména s ohledem na případnou ztrátu způsobenou pozdními dodávkami zboží apod. 

Individuální škoda může být přitom společensky vynahrazena zaplněním tržní mezery 

jinými subjekty jak již bylo popsáno. Její výše by navíc měla být porovnávána vůči 

druhé potenciálně nejvýnosnější aktivitě daného subjektu. Hlavním argumentem proti 

uplatňování odpovědnosti v těchto případech zde ale bude právě excesivní výše nákladů 

spojených s řízením o těchto případech.

4) Špatná odborná rada  

Do této kategorie zahrnujeme případy, kdy odborník svou radou, doporučením 

nebo jiným jednáním způsobí  škodu u osoby,  která s  ním ovšem není ve smluvním 

vztahu. Typicky se může jednat o odpovědnost účetních a auditorů, kdy jejich špatně 

vypracované zprávy o ekonomickém stavu konkrétní společnosti mohou vyvolat chybná 

rozhodnutí investorů. Můžeme zde zařadit ale také otázku odpovědnosti personalistů za 

chybně poskytnutou referenci o bývalém zaměstnanci140, architektů, nebo také právníků. 

Právě  posledně  zmiňované  skupiny odborníků  se  týkal  případ  Biakanja  v.  Irving141. 

Notář při sestavování poslední vůle zůstavitele pochybil, když nezajistil  podpis dvou 

svědků  pod  touto  závětí,  v  důsledku  čehož  byla  závěť  shledána  neplatnou.  Sestra 

zůstavitele,  která  měla  být  v  závěti  povolána  za  dědice,  tak  utrpěla  prostou 

ekonomickou  škodu,  jejíž  náhrady  se  soudně  domáhala.  Soud  zde  náhradu  škody 

žalobkyni  přiznal.  Hlavními  důvody  byla  předvídatelnost  možného  vzniku  škody  a 

blízký vztah mezi nedbalostním jednáním a způsobenou škodou. K obdobnému závěru 

dospěly americké soudy také v případě, kdy došlo k pozdnímu sepsání závěti142. 

Zajímavým faktem je, že soudy v evropských zemích přiznávají náhradu této 

ekonomické škody u notářů a advokátů,  zatímco nejsou nakloněny k této náhradě u 

účetních a auditorů143. Jistou logiku v tomto rozlišování lze najít díky faktu, že zatímco 

140 Spring v. Guardian Assurance PLC (1993) 3 AER 273 (CA) 
141 Biakanja v. Irving 320 P.2d 16 (Cal. 1958) 
142 Viz případ White v Jones (1993) 3 AER 481 (CA), [1995] 2 WLR 187 (HL)
143 Parisi, F., Palmer, V. V., Bussani, M., The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss, 

International Review of Law and Economics 27 (2007), str. 44.
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finanční  zprávy  mohou  potenciálně  ovlivnit  rozhodování  u  neurčitého  počtu  osob, 

právní služby jsou poskytovány na individuálním základě, kdy potenciálním žalobcem 

může  být  pouze  osoba,  u  které  bylo  zamýšleno,  aby  měla  z  konkrétního  právního 

jednání prospěch. Vedlejším důsledkem přiznávání odpovědnosti u finančních zpráv by 

tak  mohlo  být  navýšení  cen  takto  poskytovaných  služeb  pro  zamýšlené  uživatele. 

Aplikaci  pravidla  vyloučení  tak  v  těchto  případech  lze  považovat  za  ekonomicky 

odůvodnitelnou.

Jak už bylo u jednotlivých skupin případů naznačeno, přístup právních řádů k 

této problematice se různí. Podle vstřícnosti přístupu ke kompenzaci můžeme rozdělit 

jednotlivé státy do tří skupin. Charakteristickými znaky států s liberálním přístupem ke 

kompenzaci je absence uzavřeného výčtu chráněných zájmů v legislativě a řešení těchto 

případů  výhradně  na  základě  mimosmluvní  odpovědnosti,  nikoliv  analogickým 

využíváním  prvků  odpovědnosti  smluvní.  Další  skupinu  lze  přiléhavě  označit  jako 

pragmatickou. Ta obsahuje zejména státy angloamerického právního systému. Případy 

prosté ekonomické škody jsou zde řešeny na individuální bázi posuzováním toho, zda 

měl škůdce v konkrétním případě povinnost konat. Poslední skupinou jsou potom státy 

konzervativní,  mezi  které  patří  například  Německo  nebo  Polsko.  Náhrada  v  těchto 

státech je tady spíše výjimečná a dochází k ní na základě analogického využití prvků 

odpovědnosti za porušení smlouvy. Legislativa zde poskytuje ochranu pouze při zásahu 

do  absolutních  práv.  Vzorovým  ustanovením  v  tomto  ohledu  je  ustanovení  §  823 

německého  občanského  zákoníku  (BGB).  Obdobnou  textaci  konečně  obsahuje  také 

ustanovení § 2910 českého občanského zákoníku. 

Závěrem k  této  části  je  možné  říci,  že  ekonomická  analýza  těchto  poměrně 

specifických  případů  odpovědnosti  za  škodu  dokáže  označit  několik  relevantních 

faktorů, které jsou důležité pro jejich posuzování. Ve své podstatě je jádrem problému 

otázka příčinné souvislosti, respektive předvídatelnosti možného vzniku škody a také 

otázka  ochrany legitimního  očekávání  ohledně  budoucího  ekonomického  prospěchu. 

Pro správné nastavení ekonomických incentiv je nutné vzít v potaz předvídatelnost jako 

prvek  limitující  příliš  široce  pojímanou  odpovědnost,  nákladnost  řízení  spojeného  s 

náhradou této  škody a  v  neposlední  řadě vztah mezi  individuální  výší  této  škody a 

škodou z  celospolečenského hlediska.  Tyto faktory se  různým způsobem prolínají  v 
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jednotlivých typově obdobných případech a v konečném důsledku jsou rozhodující pro 

učinění závěru o uplatňování odpovědnosti za vzniklou škodu.
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Závěr 

Nikde  jinde  není  zhoubný  vliv  rozdělení  na  specializace  zřetelnější,  než  ve  dvou 

nejstarších z těchto disciplín, v ekonomii a v právu. (Friedrich August von Hayek)

Ekonomická analýza práva byla v této práci představena jako specifický přístup 

založený na využívání mikroekonomických poznatků pro zkoumání v oblasti práva. Cíl 

v podobě přiblížení základních konceptů byl naplněn zejména v její úvodní kapitole. Z 

popisovaných metod přístupu  je  možné  zdůraznit  zejména aplikaci  teorie  racionální 

volby pro jednání osob a cost-benefit analýzu při hodnocení možných řešení v rámci 

konkrétní  problematiky.  Jednotlivé  právní  oblasti  tak  mohou  být  tímto  způsobem 

nahlíženy  novou  optikou.  V  právu  díky  tomu  nemusí  jít  pouze  o  zohlednění 

ekonomického  kontextu  v  oblastech,  které  jsou  s  ním  bezprostředně  spojeny.  Je 

umožněno také využití a uplatnění některých obecnějších myšlenkových postupů, které 

jsou vlastní ekonomii jako společenskovědnímu oboru. Na druhou stranu, jak ukazují 

závěry směru behaviorální ekonomické analýzy práva, chování adresátů norem i orgánů 

aplikujících  právní  normy vykazuje  určitá  zkreslení.  Ta  přitom mají  svou  váhu  pro 

praktickou aplikaci závěrů a je nutné s jejich potenciálními důsledky v podobě případné 

limitace využití těchto poznatků pro posuzovanou otázku počítat.

Obecně lze dojít k závěru, že tento odlišný způsob přístupu k právu vede jednak 

k podrobnějšímu pohledu na možné budoucí dopady právních pravidel a zároveň může 

mít ambici zdůrazňovat analýzu jejich skutečného smyslu. Jedním z možných důsledků 

tedy může být také větší preference teleologického výkladu práva (podle účelu normy) a 

eliminace příliš formalistického způsobu uvažování o právu. Další z možných přínosů 

celého  tohoto  přístupu  je  možné  spatřovat  v  poskytování  dodatečné  argumentační 

základny jak pro proces vytváření právních předpisů, tak pro jejich aplikaci, zejména v 

oblasti soudního rozhodování.

Jádrem práce bylo představení konkrétní oblasti  použití v podobě posuzování 

pravidel odpovědnosti za škodu. Ekonomický přístup je zde založen na snaze o dosažení 

eliminace široce pojímaných nákladů spojených se vznikem škody. Na tomto místě je 

tak možné vidět jednu z ukázek ex ante přístupu, který je pro směr ekonomické analýzy 

charakteristický. 
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Význam lze  spatřovat  mimo jiné  v hledání  a  rozboru  implicitní  ekonomické 

logiky, která může být součástí intuitivních úvah při posuzování právních otázek. Tato 

charakteristika je nejvíce patrná zejména v části týkající se tzv. Learned Handova testu 

popisujícího kritéria relevantní pro posouzení otázky zavinění.  Jde o typický příklad 

analýzy klíčových proměnných  důležitých  pro  posouzení  konkrétní  otázky.  Jakkoliv 

vychází v základním pojetí z americké soudní praxe, z uváděných příkladů je patrné, že 

jeho využití můžeme v určité implicitní podobě nalézt také v rozhodovací praxi soudů 

kontinentálního  právního  systému.  Tento  vztah  vychází  z  ekonomického  posouzení 

pravděpodobnosti vzniku škody, její výše a nákladnosti preventivních opatření k jejímu 

odvracení. V důsledku vyhodnocení těchto faktorů by tak měla být eliminována taková 

preventivní opatření, která nejsou nákladově odůvodnitelná vzhledem k hrozící škodě. 

Základní kritéria pro hodnocení judikatorních závěrů představuje také část práce týkající 

se odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou určitými typy zákroků ve sportovních 

utkáních.  Především  v  těchto  pasážích  tak  byl  naplněn  další  z  cílů  práce,  tedy 

představení praktických možností využití celého přístupu. 

Ekonomický  způsob  analýzy  soudních  rozhodnutí  tak  může  obecně  přinést 

rovněž  systematičtější  třídění  jednotlivých případů.  Účelem může být  z  tohoto  úhlu 

pohledu zachycení pravidelností a v konečném důsledku také zvýšení předvídatelnosti 

při aplikaci v typově obdobných případech. Je tedy možné konstatovat, že představené 

úvahy  mají  za  cíl  poukázat  na  důležité  faktory,  které  mají  být  posuzovány  při 

rozhodování.  Jedná  se  tak  v  zásadě  o  popis  myšlenkových  schémat,  které  mohou 

usnadnit proces posuzování pro rozhodovací praxi.

Ekonomizující úvahy se přitom mohou prolínat jak procesem aplikace práva, tak 

při odůvodnění tvorby nové legislativy, o čemž svědčí část práce věnovaná návrhu na 

novelizaci  zákona  o  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  při  výkonu  veřejné  moci 

rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním  postupem  v  části  zaměřené  na  regresní 

vymáhání náhrady škody. 

V  pasáži  týkající  se  rozhodování  mezi  využitím  subjektivní  a  objektivní 

odpovědnosti  jde zejména o popis této problematiky z pohledu racionálního jednání 

adresátů  právních  norem,  kdy  jsou  tyto  varianty  odpovědnosti  a  jejich  důsledky 

rozebírány  za  využití  ekonomických  prvků  uvažování.  V  obdobném  duchu  je 

popisována také příčinná souvislost, která v odůvodněných situacích omezuje působení 
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norem ve smyslu ekonomických incentiv. To má svou relevanci také pro případy prosté 

ekonomické škody (pure economic loss), které jsou podrobněji analyzovány.  V rámci 

této  kategorie  můžeme  rozlišovat  jednotlivé  typové  případy,  u  kterých  jsou  závěry 

ekonomické analýzy závislé na posouzení prvků individuální a společenské škody v 

porovnání  s  případnou  nákladností  konkrétního  řízení.  Právě  důraz  na  zhodnocení 

procesních prvků uplatňování nároků na náhradu škody ve vztahu k nákladům spojeným 

s řízením je jedním z důležitých motivů, který se objevuje na několika místech. Reálnou 

motivaci  k  soukromoprávnímu  uplatňování  těchto  nároků  je  možné  považovat  za 

podstatný  faktor  pro  adekvátní  působení  odpovědnostních  pravidel  z  pohledu 

ekonomické  analýzy.  Tento  fakt  nabývá  na  důležitosti  také  pro  možnou  preferenci 

využívání preventivního působení pravidel regulujících potenciálně škodlivou činnost.  

Skutečnost, že samotná odpovědnostní pravidla jsou považována za proměnnou 

působící  na  chování  osob  všeobecně,  má  svůj  odraz  také  v  pozitivním  přijetí  tzv. 

sankční  náhrady  škody.  Tento  institut  může  být  vnímán  jako  reakce  na  oslabené 

působení odpovědnostních pravidel z důvodu faktické nemožnosti postihnout veškeré 

případy způsobení  škody.  Teoreticky má  tento  institut  své  opodstatnění  pro  případy 

škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Praktické příklady jeho využívání 

můžeme  nalézt  opět  zejména  v  americkém  právním  řádu.  Z  představených  údajů 

vyplývá fakt, že reálně uplatňování není natolik časté a odpovídá převážně případům 

odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslně, tedy v souladu s těmito závěry. Možnost 

potenciální  aplikace  sankční  náhrady  škody  v  kontinentálním  právním  řádu  potom 

závisí  na  případném  legislativním  vyjádření  zohledňujícím  jak  výše  zmíněné  typy 

případů,  tak  způsob,  kterým  bude  stanovena  horní  hranice  této  náhrady.  Jedním  z 

častých  příkladů,  který  se  zde  jeví  jako  teoreticky  vhodný,  je  využití  limitace 

prostřednictvím násobku skutečně způsobené škody. 

Jak vyplývá z převažující části použitých zdrojů, doménou ekonomické analýzy 

práva  je  oblast  angloamerického právního  systému,  kde zastává  poměrně  významné 

postavení.  V zemích  kontinentálního  právního  systému  můžeme  vidět  na  praktické 

úrovni postupné pronikání vyhodnocování ekonomických dopadů zejména v průběhu 

přípravy  nové  legislativy  v  rámci  procesu  známého  pod  zkratkou  RIA.  Pro  otázky 

praktického uplatňování  v  soudním rozhodování  mohou být  relevantní  určité  úvahy, 

které vychází z ekonomického základu, ale zároveň nutně nevyžadují explicitní použití 

67



ekonomického  aparátu.  Cílem  by  pak  měla  být  analýza  a  zdůraznění  principů,  na 

kterých jsou takováto rozhodnutí postavena. Konkrétně v českém právním kontextu je 

pak možné spatřovat prostor zejména pro oblast podrobnějšího akademického výzkumu. 

Lze  tak  shrnout,  že  celá  oblast  ekonomické  analýzy  práva  nadále  disponuje 

nezanedbatelným potenciálem pro další rozvoj na teoretické i praktické úrovni.
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Resumé
Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu

Tato diplomová práce se zaměřuje na využití ekonomické analýzy práva, jakožto 

přístupu,  který  díky  svým  specifickým  metodologickým  postupům  umožňuje 

alternativní  pohled  na  jednotlivé  právní  instituty.  Ačkoliv  jde  svým  původem  o 

teoretický  směr  vzniklý  v  prostředí  angloamerického  práva,  které  je  nadále  jeho 

doménou,  práce  poukazuje  také  na  eventuální  přesahy  do  oblasti  kontinentálního 

právního systému. Jako příklad možné aplikace jsou pak zkoumány otázky spojené s 

občanskoprávní odpovědností za způsobenou škodu.

Úvodní  kapitola  práce  se  zabývá  obecným představením směru  ekonomické 

analýzy práva. Nejdříve je stručně popsán jeho historický vývoj včetně vazeb na některé 

příbuzné směry a školy. Dále je věnována pozornost základním východiskům, zaměření 

výzkumu, pojmům a také metodologii. 

Ve  druhé  části  jsou  zmíněna  specifika  aplikace  ekonomického  přístupu 

vztahující  se  k  otázce  odpovědnosti  za  škodu.  Je  tak popsán pohled  na  volbu mezi 

subjektivní  a  objektivní  formou  odpovědnosti,  problematika  příčinné  souvislosti  a 

procesních  aspektů  uplatňování  nároků  vyplývajících  ze  způsobené  škody.  Zvláštní 

pozornost je věnována Learned Handovu testu, tedy metodě pro posuzování naplnění 

podmínek  odpovědnosti  za  škodu  vytvořené  judikaturou.  Tato  metoda  je  přitom 

založena na porovnávání ekonomických kritérií v rámci analýzy nákladů. Významná je 

také  část  věnovaná  behaviorálním  poznatkům,  které  doplňují  závěry  představeného 

modelu.

Třetí  část  se  samostatně  věnuje  otázce  určování  rozsahu  náhrady  škody. 

Podrobně je analyzována tzv. sankční náhrada škody, kde se specificky projevuje důraz 

na incentivy, které právo svým působením vytváří. V první řadě tak jsou představeny 

ukázky jejího praktického uplatňování, zejména v rámci rozhodovací praxe amerických 

soudů.  Kromě  toho  jsou  rozebrány  možnosti  sankčního  působení  odpovědnostních 

pravidel také v kontinentálním právním systému.  

Závěrečná čtvrtá kapitola poukazuje na možnosti využití ve specifických typech 

případů spojených s odpovědností za vzniklou škodu. Jde o zhodnocení legislativního 

návrhu týkajícího se odpovědnosti státu za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci, 
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představení problematiky odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou v rámci sportu a 

tzv. prostou ekonomickou škodu, ve které se propojuje několik prvků z předcházejících 

částí práce.
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Summary
Economic Analysis of Law in the Field of Liability for Damages

This thesis focuses on the application of economic analysis of law, which is an 

approach  enabling  an  alternative  view  of  legal  institutions  because  of  its  specific 

methodology. Although this theoretical school originated in the common law system, 

which is still its realm, the thesis shows potential overlaps to the system of civil law. 

Questions  concerning  civil  liability  for  damages  are  examined  as  an  example  of  a 

possible application.

The initial  chapter  of  the  thesis  is  concerned with  introducing  the  economic 

analysis of law. At first, it briefly describes its historical development including links to 

some related schools. Foundations, areas of resesarch, basic concepts and methodology 

are also examined in this chapter.

The specific application of economic approach in relation to civil liability for 

damages is discussed in the second part. It describes the choice between negligence and 

strict liability, problem of causation and procedural aspects of claims for compensation 

for damage. Special attention is drawn to the Learned Hand test established by case-law 

as a method to assess the conditions of liability. This method is based on considering 

economic  criteria  using  a  cost  analysis.  The  part  dealing  with  behavioral  findings 

extending conclusions of the introduced model is also important.

The third part particularly deals with the question of amount of damages. The 

concept of punitive damages with its  specific emphasis on incentives created by the 

impact of law is analysed in detail. First of all, this chapter introduces examples of its 

practical  use,  referring  especially  to  judgments  of  American  courts.  Subsequently, 

possible sanction effects of liability rules in the civil law system are also examined. 

The final fourth chapter shows possibilities of using the economic approach in 

specific cases connected with liability for damages. It covers assessment of legislative 

proposal concerning the liability for damage incurred in the exercise of public power, 

liability for  damage to  health  in sport  and the so called pure economic loss,  which 

incorporates several features from previous parts of the work.
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