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Alternativní kauzalita

• o alternativní kauzalitě hovoříme, jedná-li se o
situaci, kdy oběti byla způsobena újma, která byla
určitě způsobena událostí c1 nebo c2, ale není
možné reálně určit nebo prokázat, která
z událostí byla ve skutečnosti příčinou vzniklého
následku.

• V právu bývá pak problém alternativní kauzality
tradičně spojován se situacemi, kdy přichází
v úvahu více osob jako škůdci, není však možné
zjistit, který z nich konkrétně byl skutečným
škůdcem



Conditio sine qua non

• V případě alternativní kauzality s určitostí 
nevíme, které z jednání (událostí) je conditio
sine qua non, na druhou stranu víme, že 
alespoň jedno z nich podmínkou sine qua non 
a tedy skutečnou příčinou je, zatímco druhé 
nikoliv. Žádné jiné jednání ale následek 
způsobit nemohlo.  

• Bydlinski v těchto případech hovoří o 
potenciální kauzalitě



Přičitatelnost nikoliv kauzalita

• Na rozdíl od jiných problematických typů 
kauzality se v tomto případě jedná vysloveně o 
otázku právní, ve filosofické literatuře se tímto 
tématem autoři nezabývají.

• problém je v tomto případě ryze praktický 
(nekauzální) a vede pouze ke zjištění, komu má 
být přičítána odpovědnost. 



Římské právo + kanonisté a legisté

• Digesta

D. 9,2,51,1 –Julián

D.9,2,11,2 -Ulpián

• Azo –Summa Codicis

• „… Si autem non appareat cuius ictu
perierit,omnes quasi occiderint tenentur: ne 
impunita sit malitia ab eis admissa.“



Klasické případy 

• Případ horolezce 

• Případ střelců  (Summers v. Tice)



Odpovědnost

• Solidární 

• Proporcionální 

• Žádná 

• autořise většinou shodují, že je vhodnější, aby 
v případě nejisté kauzality nesli riziko raději 
možní škůdci, než samotná oběť



OZ, BGB, PETL 

• § 2915 odst. 1 : „Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu 
společně a nerozdílně; je-li některý ze škůdců povinen podle jiného zákona 
k náhradě jen do určité výše, je zavázán s ostatními škůdci společně a 
nerozdílně v tomto rozsahu. To platí i v případě, že se více osob dopustí 
samostatných protiprávních činů, z nichž mohl každý způsobit škodlivý 
následek s pravděpodobností blížící se jistotě, a nelze-li určit, která osoba 
škodu způsobila.“ 

• § 830 odst.1 BGB: „Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich 
begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für 
den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln
lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung
verursacht hat.“

• PETL: Článek 3:103. Alternativní příčiny
• (1) V případě více jednání, z nichž každé by bylo samo dostatečnou příčinou 

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



Problematické případy 

• O jaké případy jde? 

- Ne vždy se musí jednat o souběh  dvou či více 
protiprávních jednání, ale mohou nastat i 
souběhy jednání protiprávního a jednání po 
právu nebo jednání protiprávního a náhody 
(události) + souběh protiprávních jednání, u 
nichž ovšem zcela jistě jedno nemohlo být 
příčinou škodlivého následku

• Nelze aplikovat zákonnou úpravu 



Příklady 

• máme tři střelce A, B a C a každý jednou 
vystřelí. Y je zasažen jednou střelou, u níž 
nevíme, od koho pocházela. Jednání A a B bylo 
protiprávní, jednání C však bylo v souladu 
s právem.

• Souběh postupu non-lege artis a progrese 
nemoci, případ horolezce 

• A a B jsou postřeleni každý jednou kulkou. X , Y 
a Z vystřelili každý jednu kulku. 



Odpovědnost

• Tři možné varianty řešení:

• 1) celou újmu hradil škůdce; toto řešení by však 
představovalo nepřijatelnou zátěž pro škůdce, neboť 
jeho protiprávní jednání je pouhou potenciální 
příčinou. 

• 2) újmu by nesl sám poškozený, neboť obě příčiny jsou 
pouhými potenciálními příčinami a v případě nejistoty 
je nutno upřednostnit zásadu casum sentit dominus.   

• 3)  proporcionální rozdělení odpovědnosti mezi škůdce 
a poškozeného (možnost využít § 2918 OZ) 



Market shared liability

• DES - Jednalo se o lék, který se  užíval jako orální kontraceptivum
(hormonální antikoncepce) a také s cílem zabránit potratu. V roce 1971 se 
zjistilo, že má teratogenní účinky a zvyšuje možnost výskytu rakoviny prsu 
zejména u dcer pacientek, které DES užívaly.

• Sindell v. Abbott Laboratories - žalovaný vyráběl a uváděl na trh léčivo DES 
(diethylstilbestrol).  V tomto případě šlo ale o modifikovaný přístup k 
probabilistické proporcionální odpovědnosti, který bývá označován jako 
„market share liability“, tj. odpovědnost podle podílů na trhu – z určitého 
pohledu je možno chápat tuto situaci jako případ alternativní kauzality. 

• V tomto případě šlo o situaci, kdy paní Sindell tvrdila, že byla vystavena 
působení DES in utero. V důsledku této expozice se u ní objevil nádor na 
močovém měchýři. Po chirurgickém odstranění tohoto nádoru se u ní 
rozvinula adenóza pochvy. Paní Sindell podala hromadnou žalobu proti 
pěti výrobcům léčiva DES.



Děkuji za pozornost!
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