
 
 

 Odpovědnost za očkování – 
problematika příčinné souvislosti, 
důkazního břemene a míry důkazu  

  
 

Tomáš Doležal 



Hledání vhodných kompenzačních 
schémat  

• Jedná se o právně-politickou záležitost 
• Hledání vhodného  systému kompenzace  - 

deliktní právo  x  zvláštní kompenzační systém 
• Hledání odpovědného subjektu  - zdravotnické 

zařízení, stát, výrobce vakcín 
 

• Režim objektivní odpovědnosti x režim 
odpovědnosti za zavinění + odpovědnost za 
vadu výrobku   



Vědomí odpovědnosti za povinná 
očkování 

• Pearson Commision : „since the vaccination is 
recommended  by government or local authority, the 
government or local authority should be strictly liable in 
tort/delict  for severe damages suffered by anyone  as a result 
of vaccination recommended in community´s interest.“ 

 



Příčinná souvislost  a odpovědnost za 
újmu způsobenou vakcínou   

• Prokázání příčinné souvislosti je kruciální a 
současně nejproblematičtější aspekt 
odpovědnosti za újmu způsobenou léčivy  

• Přesto ve všech systémech (včetně USA a GB) 
je vždy příčinná souvislost vyžadována  

• Otázkou zůstává, jak příčinnou souvislost 
stanovit a prokazovat  



Rozlišení několika rovin problémů 

1) Nutná a dostatečná příčina – csqn a NESS 
2) Rozlišení obecné kauzality a specifické kauzality 
3) Stanovení kauzality na základě 

pravděpodobnosti (probability)  
4) Stanovení míry důkazu  existence příčinné 

souvislosti 
5) Rozdělení důkazního břemene , presumpce 

kauzality 
6) Vodítka pro stanovení specifické kauzality 



Kauzalita  
Jednoduchá příčina 
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Příklad: chirurgovi ujede skalpel a přeřízne šlachu 
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Více spolupůsobících faktorů:  chyba lékaře, predispozice 
pacienta, etc. 



Pacient jako  „černá skříňka“  



Pacient  jako „black box“  

Známe vstupy , známe výstup , ale co se děje 
uvnitř organismu zůstává  „black box".  
 
 



Pacient  jako „black box“  

Rakovina plic 

Práce v 
nebezpečném 

prostředí 

Genetická  
predispozice 

kouření 



Náchylnost k dezinterpretacím výstupů 

• U očkování je efekt „black boxu“ obzvláště 
problematický, neboť může vést ke koincidenci několika 
příčin a spojení následku pouze s vakcinací 

„Japanese encephalitis vaccine was blamed for a viral 
encephalitis outbreak in Uttar, Pradesh, India in 2007. 
Investigations (into the seasonality as well as the 
epidemiological, clinical and laboratory profile of cases) later 
proved that accidental consumption of the Cassia occidentalis 
beans by the children concerned was responsible for the disease 
which was not encephalitis as initially believed but a syndrome of 
acute hepato-myoencephalopathy“ 



 
Rozlišení obecné kauzality a specifické 

kauzality 
 • Kauzalita obecná  (hledání pravidelností - např. 

epidemiologická)  - může vakcína u určitých lidí a za 
určitých okolností  způsobit negativní reakci (Can it?); jak 
často způsobí vakcína negativní reakci (Will it?) – jedná se 
statistické údaje pracující s pravděpodobností v obecné 
rovině  

 
„An extremely rare adverse event associated with OPV use is the vaccine-
associated paralytic poliomyelitis (VAPP), which may occur in vaccine 
recipients or their contacts. The overall risk of VAPP is estimated at between 1 
and 2.9 cases per million doses of trivalent OPV administered.“ 
 x  
Kauzalita zvláštní(individuální) – vztahuje se ke konkrétnímu 
případu a zkoumá, zda negativní reakce byla skutečně způsobena 
vakcínou (Did it?) 

 



Kauzalita zvláštní  

• Je podstatná pro stanovení odpovědnosti  - z 
hlediska konkrétního případu tedy není 
podstatná statistická pravděpodobnost  
kauzálního spojení, ale kauzální spojení v 
konkrétním případě  

• Tj. 55% pravděpodobnost, že rakovina plic je 
způsobena kouřením neznamená, že u 
konkrétního pacienta byla rakovina způsobena  
skutečně kouřením 



Kauzalita zvláštní  

Příklad: 
„The death of a teenage girl in the United Kingdom following vaccination with 
the human papilloma virus (HPV) vaccine was initially attributed to the 
vaccine. A post-mortem found it to be due to a malignant mediastinal 
tumour.“ 
 

 - kauzalita musí být vždy prokázána v konkrétním 
případě 



 
Stanovení kauzality na základě 
pravděpodobnosti (probability)  

 • Téměř všechny jurisdikce se kloní k tomu, že pro 
stanovení příčinné souvislosti v konkrétním 
případě nestačí  vysoká (statistická) 
pravděpodobnost, ale je nezbytný důkaz ve 
vztahu ke konkrétním skutečnostem 

• Např. BGH (1998 NJW  860) potvrdil  rozhodnutí 
nižší instance, podle nějž 70% pravděpodobnost, 
že by včasná diagnóza zabránila vzniku 
onemocnění, není dostatečným důkazem příčinné 
souvislosti  vzniku onemocnění a opomenutí 
správné diagnózy  



Stanovení kauzality na základě 
pravděpodobnosti (probability) 

• Obdobně italský soud  Cass Civ Sez Un 581 řekl: 
„The mere statistical likelihood that one act or 
omission  caused certain harm is not enough to 
impose liability“ 

• USA, Nejvyšší soud Maine –Day v Boston & Maine 
Railroad : 

• „Quantitative probability , however, is only the 
greater chance. It is not proof, nor even probative 
evidence, of the proposition to be proved.“ 



Stanovení míry důkazu  existence 
příčinné souvislosti 

 
• Příčinná souvislost musí být postavena najisto  
• S převažující pravděpodobností  (übewiegende 

Wahrscheinlichkeit) 
• On the balance of probabilities, more likely then not 

 
• Jedná se o stanovení přesvědčivosti důkazu o existenci 

příčinné souvislosti v konkrétním případě  - statistická 
pravděpodobnost není rozhodující 

• Proto i v USA a GB mají v souvislosti s kauzalitou u 
očkování velké problémy 



Rozložení důkazního břemene, 
presumpce kauzality 

• Důkazním břemenem by měla být zatížena 
procesní strana , která má blíže k důkazu  a pro  
kterou je podání důkazů snadnější (Macur) 
 

• Jistou možností je obdoba pravidel US National 
Childhood Vaccine Injury  Act, kde při splnění 
určitých požadavků  (v rámci Vaccine  Injury 
Table) je kauzalita presumována – v tomto 
případě je na státu, aby domněnku vyvrátil  



Vodítka pro stanovení specifické 
kauzality 

• Potvrzení některých relevantních faktorů 
(např. časová souslednost, atp.) 

• vyloučení všech ostatních relevantních 
faktorů, tj. vyloučíme ostatní faktory, které by 
mohly  újmu způsobit (např. jiná nemoc, již 
preexistující nemoc, atp.)  

•  pak lze využít statistickou kauzalitu ovšem 
modifikovanou pomocí Bayesova teorému  
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