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1. Vymezení pojmů

• Proporcionální odpovědnost je pravidlem kauzality, která boří zažité chápání tzv. faktické kauzality

• Standardní pojetí vychází z určité míry důkazů, které je poškozený povinen splnit, aby prokázal faktickou 

kauzalitu mezi protiprávním (deliktním) jednáním škůdce a konkrétní újmou poškozeného. 

• Proporcionální odpovědnost na rozdíl od této situace, dovoluje založit částečnou odpovědnost, která je 

založena na principu pravděpodobnosti.



1. Vymezení pojmů

Definice:

Proporcionální odpovědnost je deliktní odpovědností uloženou poškozenému za újmu nebo na část této 

újmy, kterou utrpěl poškozený, v souladu s kauzální pravděpodobností, že škůdcovo deliktní jednání mohlo 

způsobit újmu, nebo způsobilo část této újmy.



1. Vymezení pojmů

Vztah k dalším institutům - spoluzpůsobení škody poškozeným a účast jednotlivých škůdců

• Proporcionální odpovědnost vychází z premisy, že existuje pravděpodobnost, že škůdcovo deliktní 

jednání mohlo způsobit újmu, nebo způsobilo část této újmy (existuje tedy kauzální nejistota), 

• V případě spoluzpůsobení škody či podílu účasti je situace opačná. Pravidla pravděpodobnosti jsou 

aplikována poté, co je prokázáno, že jednání škůdce bylo nutnou podmínkou vzniku újmy poškozeného, 

bez níž by nevznikla (causa sine qua non). Odpovědnost je dělena mezi strany ne proto, že existuje 

nejistota v kauzalitě, ale proto, že všichni z nich způsobili celou újmu svojí nedbalostí a spravedlnost 

vyžaduje, aby nesli břemeno újmy.



2. Mezinárodní projekty

• Obecná tendence k zeslabení míry důkazů, resp. k proporcionální odpovědnosti škůdců. 

• PETL čl. 3:102 – 3:106 a 

• DCFR v čl. 3:206 odst. 1, 4:103.



2. Mezinárodní projekty

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.

(2) Pokud v případě více poškozených zůstane nejistým, zda konkrétní škoda poškozeného byla způsobena 

určitým jednáním, přičemž je zřejmé, že toto jednání nezpůsobilo škodu všem poškozeným, musí být 

takové jednání považováno za příčinu škod utrpěných všemi poškozenými v rozsahu pravděpodobnosti, 

v jaké mohlo způsobit škodu konkrétnímu poškozenému.



2. Mezinárodní projekty

Článek 3:105. Neurčitá dílčí kauzalita

V případě více jednání, kdy je jisté, že žádné z jednání nezpůsobilo celou škodu ani její určitelnou část, se 

předpokládá, že ta jednání, která zjevně [minimálně] přispěla ke škodě, ji způsobila rovným dílem.



2. Mezinárodní projekty

čl. 4:103 VI. Knihy DCFR 

Where legally relevant damage may have been caused by any one or more of a number of occurrences for

which different persons are accountable and it is established that the damage was caused by one of these 

occurrences but not which one, each person who is accountable for any of the occurrences is rebuttably

presumed to have caused that damage.



2. Mezinárodní projekty

Požadavek spravedlnosti - ani malá pravděpodobnost způsobení škody by neměla zůstat upozaděna 

přístupem vše nebo nic.

Z hlediska účelu spravedlnosti je zásadním principem spravedlivá a férová alokace újem vzniklých v 

minulosti. Náklady újem by měly být alokovány mezi škůdce a poškozené způsobem, který podporuje jak 

„korektivní spravedlnost“, tak „distributivní spravedlnost“. 

Odstrašení - vidina budoucí odpovědnosti může ovlivňovat zájem škůdců angažovat se v činnostech, které 

vytvářejí riziko, jsou nespravedlivé, nepoctivé a které jsou neefektivní.



3. Česká úprava

Skutková podstata § 2915 ObčZ

• V případě několika škůdců platí solidární odpovědnost, tj. že ji nesou společně a nerozdílně.

• Je-li někdo odpovědný podle jiného zákona v určité míře, je zavázán společně s ostatními jen 

v tomto rozsahu.

• Případ alternativní kauzality, kdy více osob se dopustí jednání, která by mohla být příčinou každé 

újmy, ale není zřejmé které. 

• Soud může určit dílčí odpovědnost, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, a to podle 

účasti na škodlivém následku (třetí výjimka). To neplatí, a je třeba uplatnit solidární odpovědnost 

v případě, že někdo (pomocník) škůdce podněcoval či podporoval nebo má-li škůdce hradit škodu 

způsobenou pomocníkem a škoda vznikla též pomocníkovi (výjimka z výjimky, platí základní 

pravidlo solidární odpovědnosti).



3. Česká úprava – Základní pojetí

• Pojetí § 2915 ObčZ je tedy založeno na preferenci solidární odpovědnosti a umožnění dílčí 

odpovědnosti pouze ve výjimečných případech

• Solidární odpovědnost ale apriori neznamená, že škůdce je ji ve svých důsledcích povinen sám nahradit, 

neboť i ve vztahu k solidárně zavázanému platí zásady přičítání

• Přiznáním solidární odpovědnosti není odpovědnost každého ze solidárně zavázaných rozšiřována; je jim 

pouze odepřeno dobrodiní dílčí odpovědnosti. 



3. Česká úprava – Základní pojetí

• Předpoklad pro dílčí odpovědnost - existence důvodů zvláštního zřetele hodných, tedy relativně velmi 

přísný předpoklad, který bude ne vždy možné naplnit. 

• Navzdory tomu, že tak nelze ani s pravděpodobností blížící se k absolutní nule určit, který ze 

spolupachatelů (která osoba) škodu způsobil (§ 2915 věta druhá ObčZ).



3. Česká úprava – Pravděpodobnost

• Dvojí použití: 

• v nejvyšším stupni (pravděpodobnost blížící se jistotě) jako měřítko nezpůsobilosti určit způsobení 

škody jedou z více osob jednajících samostatně protiprávně

• při stanovení přesného určení účasti jednotlivých škůdců na škodlivém následku.

• Pravděpodobnost je třeba vykládat v každém konkrétním případě vzdor tomu, že ve většině případů 

neexistují statistiky, které by měly sloužit ke zjištění jejího objektivního stupně. 

• Míra pravděpodobnosti v případě stanovení proporcionální odpovědnosti musí být nutně nižší než ta, 

která se blíží jistotě. Zpravidla 60 až 80 %.



3. Česká úprava – Proporcionální odpovědnost

• definice proporcionální odpovědnost je plně naplněna v § 2915 odst. 1 věta 2. 

• Případ alternativní příčinnosti, který předpokládá, že existuje více příčin, které jsou schopné způsobit 

škodlivý následek, ale není zřejmé, která to tzv. byla. Všechny příčiny jsou tedy ve vztahu k následku csqn

a pouze z externích příčin nejsme schopni určit příčinu adekvátní.

• Převzetí z DCFR? DCFR používá pojem established, tedy v překladu „dáno“, český text vychází ze 

způsobení škodlivého následku s pravděpodobností blížící se jistotě, tedy z požadavku na hodnocení 

příčiny z hlediska pravděpodobnosti. 



3. Česká úprava – Další případy

• Nejsou výslovně upraveny 

• Řešením je doktrína ztráty naděje? Podle této doktríny je podíl škůdce na riziku újmy kvalifikován jako 

újma sama o sobě a jedná se tak o sekundární (odvozenou) újmu. Soudy volí mezi primární újmou, 

kterou utrpěl poškozený a další újmou, sekundární újmou, která odpovídá účasti škůdce na 

pravděpodobnosti, že poškozený by utrpěl primární újmu. 

• Jedná se tak o pomoc poškozeným, kteří nemohou prokázat příčinnou souvislost a poskytují jim určitou 

kompenzaci namísto zamítnutí nároku.

• Pojetí v českém právu – § 2956 nebo 2910?



3. Závěr

• Proporcionální odpovědnost je alternativa k tradiční doktríně „vše anebo nic“ v případech, ve kterých je 

nejasné, zda činnost škůdce, která je protiprávní, byla příčinou újmy nebo jen její části. Proporcionální 

odpovědnost je přitom třeba odlišovat o d spoluzpůsobení škody poškozeným či podíl více škůdců, 

neboť v těchto případech není sporná kauzalita, ale toliko rozsah. 

• Používání pojmu proporcionální odpovědnost pro dílčí odpovědnost je bohužel nepřesné.

• Proporcionální odpovědnost bude představovat výhodu pro poškozeného v případech, kdy by při 

tradičním přístupu neobdržel žádné plnění a jeho nárok by byl zamítnut.

• NOZ bohužel upravuje toliko jednu dílčí otázku, a to případ alternativní příčiny. Bohužel nenabízí řešení 

pro případ obtížného prokazování kauzality, kde je a bude existovat tendence v hledání alternativních 

řešení, jako je doktrína ztráty šance apod.


