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• „Piji,“ odpověděl pochmurně pijan.

• „A proč piješ?“ zeptal se malý princ.

• „Abych zapomněl,“ řekl pijan.

• „Nač abys zapomněl?“ vyzvídal malý princ a už už ho začínal litovat.

• „Abych zapomněl, že se stydím,“ přiznal se pijan a sklonil hlavu.

• „A zač se stydíš?“ vyptával se dále malý princ, protože by mu

• byl rád pomohl.

• „Stydím se, že piji!“ dodal pijan a nadobro se odmlčel.



1. rozlišení tzv. faktuální (cause-in-fact) a 
právní kauzality (legal causation) 
• bez příčinné souvislosti mezi jednáním a vznikem zpravidla nevznikne škoda
• kauzalita = obecný předpoklad vzniku právní odpovědnosti
• Základ - kauzalita ve vědeckém významu (faktuální kauzalita) ???
• Právní kauzalita = normativní kritéria přičitatelnosti, hledání právně 

relevantní příčiny
• - v právu se běžně používá tzv. duální test  

• 1. test faktuální kauzality, 
• 2. test legální kauzality 

• - faktuální kauzalita v právu – přírodovědecká kauzalita?  - je formulována 
jako CSQN – kontrafaktuální přístup

• premisa – v právu je optimální využít kontextuálního přístupu ke kauzalitě 



2. jednotlivé testy faktuální kauzality

• CSQN test (but-for test)

• test substanciálního faktoru 

• NESS test 

• jiné testy 
• test časovou a kauzální asymetrií 

• vychází z běžné intuice 

• příčina musí časově předcházet následku

• příčina musí být od následku odlišná 



3. CSQN test (but-for test) 

• faktická kauzalita typicky spojována s testem CSQN /podmínka, bez níž 
by následek nenastal

• definice PETL (Článek 3:101)  

• „Jednání nebo opomenutí (dále jen jednání) je příčinnou škody 
poškozeného, jestliže by při neexistenci takového jednání škoda 
nevznikla“

• but-for test  

• „but for the existence of X, would Y have occurred?“



3.2. historie 
• Římské právo – pojem kauzality nezná, teoretický koncept neexistuje, 

přesto lze zaznamenat případy u Ulpiana
• 19. století – německé prostředí – úvahy o kauzalitě – implicitně se objevuje 

v rozhodnutích soudů
• explicitní vyjádření – Julius Glaser (Bedingungstheorie): 
• „Pokud se člověk pokusí v mysli zcela eliminovat (hinwegdenken) 

hypotetického autora jednání od sumy událostí, jež jsou brány v potaz, a 
pokud se ukáže, že i přesto zůstane sled bezprostředních událostí stejný, je 
zjevné, že jednání i důsledky mu nemohou být připsány [...] ale pokud se 
zdá být jasné, že v případě, kdy si odmyslíme osobu ze scény, následky 
nemohou nastat, nebo nastanou zcela odlišným způsobem, pak je člověk 
oprávněn připsat následky takovému člověku a vysvětlit je jako důsledek 
jeho jednání.“

• teorie ekvivalence podmínek – Von Bar



3.3.  metodologické a filosofické problémy konceptu

• obvyklé tvrzení – při posuzování kauzality nejprve zkoumáme 
faktuální kauzalitu (první filtr), následně aplikujeme legální kauzalitu 
(právně relevantní příčinu)

• problém – CSQN test 
• nekonečná řada podmínek (lineárních) vedoucích nazpět (narození je příčinou 

smrti)

• nekonečnost podmínek v případě relativizace „pouhých podmínek“ a příčiny

• =) podle některých autorů – právní kauzality předchází faktuální kauzalitě 

• - 1. intuitivní nereflektivní krok  =) 2. faktuální krok aplikovaný na 
množinu hypotetických podmínek; 3. vědomé normativní usuzování a 
omezení výsledků CSQN



Další problémy 

• srovnávání skutečného a hypotetického průběhu (explanace, nazpět 
hledící x dopředu uvažující, co by se stalo, kdyby) 

• problém generalizace následků (fine-grained test) 

• problém souběžné a předstižné kauzality 

Možné řešení – modifikace CSQN testu? 

• a) Fine-grained teorie – individualizace a specifikace následků 

• b) Test kontribuce ke kauzálnímu řetězci (step-wise counterfactual
dependence)



a) Fine-grained teorie (specifikace času, způsobu a následku)

• Př. Osoba A namíchá smrtelný jed do pití B, mezitím ovšem přijde C a 
zastřelí B (předstižná kauzalita) 

• Z hlediska CSQN – obě jednání nejsou příčinou, protože B by tak jako 
tak zemřel

• Pokus o individualizaci následku – odlišnost smrti kulkou a jedem 
(Lewis – neexistence shodných případů)

• Př. Osoba A stojí za osobou B a chce ji zezadu zastřelit. Opodál stojící C 
zakřičí na B. Ten se otočí jeho směrem. A vystřelí. Na místo toho, aby 
trefil B do temene hlavy, trefí jej do čela. Je výkřik CSQN smrti B? 

• V teorii fine-grained ano



b) test kontribuce ke kauzálnímu řetězci

• Rozděluje kauzální řetězec na jednotlivé mezitimní události, na nichž 
je následek kontrafaktuálně závislý

• kauzální sekvence = bod v sekvenci, který předchází následku a není 
společný oběma jednáním



4. Test substanciálního faktoru 

• USA – doplněk k but-for testu, pokud jeho výsledky jsou protiintuitivní

• Restatement of Torts

• Německá teorie – Karl von Birkemeyer – příčinou je podmínka s 
nejvyšší mírou účinnosti na následek (nejvyšší podíl na vzniku 
následku)

• Př. Zaměstnanec nosí v práci těžké pytle, kromě toho ale posiluje a 
hraje ragby – vše může být dostačující podmínkou, ale řeší se 
podstatná podmínka (faktor) 

• Problém – vyprázdněnost pojmu, více „politické“ než faktuální 
hledisko





5. NESS test
• Odpověď na kauzální skepsi Maloneho a kauzální „euforii“ Harta 

Honorého

• Rozlišuje 
• Odpovědnostní podmínky – právně-politická úvaha

• Čistá faktuální kauzalita – kauzální úvaha

• Legální kauzalita – právně-politická úvaha

• Nemístné směšování kauzálních a nekauzálních faktorů

• NESS = konkrétní podmínka je příčinou specifických následků tehdy a 
pouze tehdy, když je nutným prvkem z množiny antecedentů 
aktuálních podmínek, která je dostačující pro výskyt následku



• Př. jednoduchý model s jednoduchou množinou příčin. Máme baterii 
(B), vypínač (S) a žárovku (L). Každý komponent musí být funkční, aby 
bylo světlo.



6. Aplikace testu na jednotlivé „problematické 
případy“ 
• Souběžná kauzalita – případ dvou lovců, oba vystřelí a zasáhnou C, 

který zemře 

• CSQN test – selhává, ani jeden lovec není nutnou podmínkou

• Substanciální faktor – nedává odpověď 

• NESS test – specifické řešení – i střela A i střela B jsou nutným prvkem 
z množiny dostačujících podmínek pro vznik následku

• Oba výstřely jsou příčinou smrti C



• Př. NESS test 

• Funkční jsou obě baterie, žádná z nich ale není CSQN, přesto jsou 
příčinou. 

• NESS test – příčinou jsou obě baterie, jsou prvkem množiny 
dostačující pro následek



• Preemptivní kauzalita -jedna o situaci, kdy vedle reálné příčiny máme 
ještě tzv. hypotetickou příčinu, která by za určitých okolnosti mohla 
rovněž způsobit škodlivý následek

• c1 způsobí e, ale kdyby c1 nezpůsobilo e, jedna nebo vice „záložnich“ 
příčin c2, c3… cn by způsobily nasledek e tak jako tak, i kdyby 
podmínka c1 absentovala

• CSQN – selhává, podobně i substanciální faktor

• NESS test – funguje? 



• Př. D zastřelí P zrovna v okamžiku, kdy se P chystá vypít otrávený šálek 
čaje, který byl otráven C. 

• CSQN – ani jeden není příčinou

• NESS test - Střelba D je nutným prvkem pro dovršeni dostatečnosti 
podmínek v množině antecedentů, které v sobě nezahrnují otrávený 
čaj

• otrávení čaje ze strany C není nutným prvkem jakékoliv množiny 
dostačujíci pro následek smrti. 



Závěr

• NESS test je vhodnější pro použití pro případy tzv. souběžné i 
předstižné kauzality (má však řadu vlastních problémů)

• Lze jej použít v ČR? – termín způsobit umožňuje aplikaci NESS systému


