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Pojem předstihující kauzality 

jedna událost reálně způsobí nebezpečí vzniku škody, a poté další, 

na první nezávislá událost, nechá tu samou škodu vzniknout dříve.

Původní (reservní) 
Příčina 

Sekundární – skutečně 
působící příčina 

Následek



Kauzalita a škoda 

− Řešení kauzality musí respektovat účel přičitatelnosti 
− Praktický efekt 

− Trestní právo

− Náhrada škody 

− c.s.q.n.
− Z hlediska náhrady škody se zde reflektuje skutečnost, že škoda je 

výsledkem srovnání stavu, jaký je a jaký by byl, pokud by ke škodní události 
nedošlo. 

− Nutný problém hypotetických kauzálních průběhů 

− teorie zákonné podmínky 



Souběžná kauzalita 

Dvě nezávisle působící příčiny vyvolají tentýž následek, přičemž k 

tomuto následku by vedla jedna každá z nich 

Druhá 
příčina 

První příčina Následek



Varianta

Dvě nezávisle působící příčiny vyvolají tentýž následek, přičemž k 

následek způsobí jedna z nich, avšak jiná by následek způsobila 

ve stejném okamžiku též

Druhá 
příčina 

První příčina Následek



Odlišení od dalších případů kauzality 

První příčina vyvolá skutečně následek. Následně se uskuteční jiná 

okolnost, který by vyvolala tentýž následek

Druhá 
příčina 

První příčina Hypotetický stejný 
následek

Následek



jedna událost reálně způsobí nebezpečí vzniku škody, a poté 

přistoupí další, na první nezávislá událost, nechá vyvolá nebezpečí 

vzniku té samé škody, avšak k následku vedla prvotní příčina

Původní (reservní) 
Příčina 

Sekundární – skutečně 
působící příčina 

Následek



Objektové a u následní škody

− Přičtení jen druhé příčině? 

− Tzv. teorie skutečné příčiny 

− Pb.: hodnota poškozeného zájmu v době realizace druhé 

příčiny? 

− Jak se na ní projevilo ohrožení ze strany první příčiny 

− Řešení: příbuznost s kategorií souběžné kauzality 

− První příčina: bezprostřední ohrožení zde ve smyslu: formule 

zákonné podmínky (jistě by vedla k danému následku) 



Objektová a následná škoda při předstihující 

kauzalitě 

Původní (reservní) 
Příčina 

Sekundární – skutečně 
působící příčina 

Primární následek; 
vyvolaný sek. př.
Objektová škoda

Následné škody 

Účinek náhodné 
příčiny (např. 
předpokládaný věk 
dožití)



Děkuji za pozornost!


