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Seznam použitých zkratek
•

CPA = Consumer Protection Act 1987

•

CRA = Consumer Rights Act 2015

•

ČNB = Česká národní banka

•

ČR = Česká Republika

•

ECU = Evropská zúčtovací jednotka

•

EU = Evropská Unie

•

NBA = National Blood Authority

•

OSŘ = zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

•

OZ = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

•

odst. = odstavec

•

s. = strana

•

SDEU = Soudní dvůr Evropské Unie

•

SGA = Sale of Goods Act 1979

•

Směrnice 85/374/EHS = Směrnice Rady ze dne 25. července 1985, o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné
výrobky (85/374/EHS)

•

TSS = syndromu toxického šoku (TSS)

•

VB = Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Seznam použitých anglických pojmů s českým překladem
•

Case law = judikatura, právo soudních rozhodnutí

•

Claim in contract = žaloba ze smlouvy

•

Claim in negligence = žaloba z nedbalosti

•

Claim under statute = žaloba podaná z důvodu porušení britského zákona

•

Common law = právní systém používaný v angloamerických zemích

•

Consumer = spotřebitel

•

Defences = možnost liberace, obrany

•

Design defect = vada v konstrukci/v návrhu
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•

Development risk defence = možnost liberace z odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku poukázáním na skutečnost, že stav vědeckých a technických znalostí v
době, kdy výrobce výrobek uvedl do oběhu, nebyl takový, aby umožnil odhalit vadu

•

Implied Terms = zákonná ustanovení, která jsou automaticky součástí každé kupní
smlouvy

•

Joint and several liability = společná a nerozdílná odpovědnost

•

Learned intermediary = poučený zprostředkující

•

Liability = odpovědnost

•

Manufacturing defect = výrobní vada

•

Marketing defects = marketingová vada

•

Negligence = nedbalost

•

Neighbour principle = sousedské pravidlo

•

Product = výrobek

•

Product liability = odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

•

Pure economic loss = čistá ekonomická ztráta

•

Statutory Rights = zákonná práva

•

Tort = občanskoprávní delikt

•

Trader = obchodník
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Úvod
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je právním institutem, se kterým
může každý z nás dennodenně přijít do styku. Vadné výrobky se bohužel vyskytují všude
kolem nás a každý se tak kdykoliv může dostat do situace, kdy mu díky vadě obsažené ve
výrobku vznikne bez jeho zavinění škoda. Tato práce pak poskytuje osobám, kterým takováto
škoda díky vadnému výrobku vznikla, jednak vysvětlení toho, po kom a v jakých případech se
mohou domáhat náhrady škody, a také jaká je šance, že budou se svým nárokem na odškodnění
úspěšní.
Práce se primárně věnuje britské úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku (v angloamerické terminologii je ustálen výraz „Product liability“). Důvodem, proč
jsem se rozhodla věnovat primární část této diplomové práce právní úpravě ve Velké Británii,
je moje studijní zkušenost v zahraničí. Díky programu Erasmus+ jsem jeden semestr studovala
v Anglii na Northumbria University, kde jsem měla možnost načerpat potřebné zdroje a
zkušenosti nutné k analýze a popsání britské úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku (dále též jen „Product liability“).
Dalším důvodem, proč jsem si vybrala právní tématiku právě britské úpravy Product
liability je fakt, že se jedná o institut s kořeny v angloamerickém právu. Ve Velké Británii a
Spojených státech amerických je odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku relativně
běžným předmětem podání žaloby. Často se lze v angloamerických zemích setkat až s poněkud
bizarními situacemi, kdy se poškození snaží po výrobcích domoci náhrady škody způsobené
dle jejich názoru „vadnými“ výrobky (světově známými jsou situace typu vložení kočky do
mikrovlnky a následné žalování výrobce mikrovlnky za škodu, která ohřátím kočky v
mikrovlnce vznikla). Oproti angloamerickým státům, v České Republice je odpovědnost za
škodu způsobenou vadou výrobku institutem využívaným poškozenými osobami poměrně
zřídka a na rozdíl od angloamerických zemí lze tak v České Republice najít žalob na náhradu
škody způsobené vadným výrobkem opravdu málo. Jedním z důvodů, proč tomu tak může být,
je i nedostatečná informovanost české široké veřejnosti o možnosti uplatnění odpovědnosti po
povinné osobě a možnosti domoci se tak náhrady způsobené škody. Cílem práce je tedy přinést
tuto oblast do povědomí více osob, ukázat poškozeným osobám praktické situace, kdy se lze
domoci náhrady škody, a implicitně tak působit na výrobce, aby dbali na výrobu bezpečných
výrobků.
Účelem této práce je pak nejen teoretické popsání úpravy Product liability, ale
především vysvětlení praktického použití tohoto institutu v praxi. Podstatná část práce se proto
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věnuje analýze britských soudních rozhodnutí, která jsou ve Velké Británii závazná a tvoří
součást jejího právního systému. Vzhledem k tomu, že úprava Product liability, kterou
obsahuje britský zákon na ochranu spotřebitele, stejně jako česká právní úprava obsažená v
zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, vychází z evropské směrnice Rady ze dne 25.
července 1985, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS), mohou britská soudní rozhodnutí silně působit
jako inspirační zdroj pro české soudy. Primárním důvodem, proč tomu tak je, je fakt, že britská
soudní rozhodnutí v této oblasti Product liability musí být v souladu s uvedenou směrnicí. Pro
české soudy se tak otevírá možnost aplikovat směrnici stejně či podobně, jak tomu dělaly
britské soudy ve stejných skutkových stavech při rozhodování sporů z Product liability.
Práce je strukturálně rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola představuje obecný úvod
do problematiky odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Jednak vysvětluje, jak se
tento institut historicky vyvíjel, a to od římskoprávní doby až po dobu současnou, dále
poskytuje základní vysvětlení účelu právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku a jejich cílů. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola práce pojednává o britské úpravě Product
liability s tím, že na konci každé kapitoly dochází ke srovnání české právní úpravy dané oblasti
s úpravou britskou. Britský právní řád umožňuje poškozené osobě, které byla vadným
výrobkem způsobena škoda, bránit se proti škůdci třemi různými druhy žalob, a to žalobou z
titulu smluvního vztahu („claim in contract“), žalobou z titulu nedbalosti výrobce („claim in
negligence“) a konečně pak i žalobou podle britského zákona na ochranu spotřebitele („claim
under statute“). Třem druhům žalob pak odpovídá i rozčlenění práce na druhou, třetí a čtvrtou
kapitolu.
Cílem práce je tedy představit problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku z více úhlů pohledu. Jednak zmínit evropskou úpravu a transformaci evropské úpravy
do českého a britského právního řádu, dále popsat vývoj české a britské právní úpravy a
současnou českou a britskou právní úpravu a konečně komparovat právní úpravu dané
problematiky ve Velké Británii s tou v České Republice a upozornit na rozdíly a případné
nejasnosti právních úprav obou zemí.
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1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – obecný
úvod do problematiky
1.1. Obecně o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Pojem odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je pojmem, se kterým jsme
se mohli do poloviny 60. let dvacátého století setkat jen zřídka. Od konce 60. let dvacátého
století se pojem rozšířil a v dnešní době se běžně uplatňuje téměř po celém světě. 1 Obecně lze
říci, že pojmem odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku se rozumí odpovědnost
výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným
výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob.

2

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je právní oblastí, jejíž důležitost se stále
zvyšuje, a může se dotknout života každého člověka. Každodenně každý z nás nakupuje a
přichází do styku s produkty vyrobenými jinými osobami a je tak vystaven riziku, že některý
z výrobků v jeho blízkosti bude vadný, a způsobí mu újmu (ať už majetkovou či
nemajetkovou). V moderním světě je tak nezbytné, aby existovaly mechanismy, které osobám
poškozeným v důsledku vady výrobku umožní domoci se náležité náhrady škody.

1.2. Vývoj právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
v římském právu a Středověku
Úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v římském právu
nalezneme jen na minimální úrovni. V nejstarší kodifikaci římského práva, tj. v zákoně
dvanácti desek z poloviny 5. století př. n. l., není o této právní oblasti ani zmínka. Předpokládá
se tak, že v oné době převládal princip tzv. „caveat emptor“, který lze volně přeložit jako
„nechť si dá pozor ten, kdo kupuje“3, tedy že kupující nesl sám odpovědnost za vady výrobku,
který zakoupil, a vylučovala se tak odpovědnost prodávajícího za vady výrobku, s výjimkou
vad, které prodávající před kupujícím ve zlém úmyslu zakryl. 4 První zmínkou o regulaci
odpovědnosti za vadný „výrobek“ v římském právu nalezneme v Justiniánových Digestech

ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL. Odpovědnost za výrobek v Evropské unii, České republice a Slovenské
republice. Praha: Hamigo, 2016, ISBN 978-809-0644-304, s. 11.
2
Tamtéž.
3
Caveat emptor, Iuridictum [online]. Poslední aktualizace 2006-11-08. [cit. 2018-02-26]. Dostupné z:
https://iuridictum.pecina.cz/w/Caveat_emptor.
4
Tamtéž.
1
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z r. 533 n. l., které odkazují na prétorský edikt, který stanovoval, že prodejci otroků měli
povinnost v okamžiku prodeje odhalit kupujícím všechny otrokovy skryté vady.5
Ve Středověku pak obecně právo spojené s obchodem upadlo a v období od 5. do 9.
století tak byla odpovědnost výrobce za vadný výrobek oblastí neznámou. To se změnilo
s rozvojem obchodu ve 13. století, kdy zároveň rostl počet řemesel a spolu s ním i nutnost
regulace veřejného trhu. Bylo nutné řešit situace, kdy pekaři prodávali tvrdé chleby, obchodníci
prodávali zkažené jídlo smíchané s nezkaženým apod. 6 V knize Summa Theologica z 13.
století pak Tomáš Akvinský poskytl jakési standardy obchodního chování, připomínající
pravidla v Justiniánových Digestech – pokud prodávající o vadě výrobku věděl a neupozornil
na ni kupujícího, koupě byla neplatná; pokud prodávající o vadě výrobku nevěděl, a tedy na ni
neupozornil, kupující měl právo na náhradu jeho ztráty. 7
Postupně byla jednotlivá řemesla regulována skrze cechy, které vydávaly vlastní regule,
upravující chování svých příslušníků, z nichž některá tato pravidla později města přijala jako
obecné vyhlášky. Obchody pak často měly své vlastní čestné a důvěryhodné dozorce, kteří
kontrolovali obchody a kvalitu zboží.8 V následku na regulaci skrze cechy vznikla i národní
kontrola obchodu, která vyplňovala rozdíly mezi lokálními právy na různých místech. Byla
např. stanovena povinnost, že výrobky musí být měřeny, zapečetěny a opatřeny značkami
obchodníka a úředníka předtím, než byly prodány. 9
V raném britském právu se s principem „caveat emptor“ lze poprvé setkat v 17. století.
Tento princip se postupně přetransformoval do doktríny povinné záruky kvality 10 . Až do
r. 193211 však v Anglii nebylo možné domoci se náhrady škody způsobené vadným výrobkem,
pokud mezi poškozeným a prodávajícím chyběl smluvní vztah.12

5

BORRA, Katrina. Products liability in the 21 st century. Juridical Review [online]. Westlaw.uk, 2013(3), s. 199200
[cit.
2017-10-08].
Dostupné
z:
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad8289e0000015efc7d68f51c75db5b&docguid
=I4CE2B12094D411E48660B51292A50CF3&hitguid=I4CE2B12094D411E48660B51292A50CF3&rank=1&s
pos=1&epos=1&td=518&crumb-action=append&context=22&resolvein=true.
6
Tamtéž.
7
Tamtéž.
8
HAMILTON, Walton, The Ancient Maxim Caveat Emptor. 40 Yale L.J. [online]. 1931, 1150–1151 [cit. 201802-26]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/4a26/b6b8dc9099e053266ec7c7a55ed8a0b6ebd6.pdf.
9
HAMILTON, Walton, s. 1155.
10
Gray v. Gardner S. Ct. Mass. [1821].
11
Viz rozhodnutí Donoghue v Stevenson (1932) AC 562.
12
BORRA, Katrina, s. 201.
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1.3. Úprava v evropské směrnici o sbližovaní právních a správních předpisů
členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS)
1.3.1. Směrnice Rady ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS)
Do přijetí směrnice Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (dále též jen „směrnice 85/374/EHS“) panovala
v členských státech EU nejednotná úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadu výrobku.
S přijetím směrnice 85/374/EHS tak došlo k završení nelehkého proces harmonizace této
problematiky v právních řádech jednotlivých členských států EU. Směrnice 85/374/EHS
zavazovala členské státy EU promítnout její obsah do svých právních řádů, pokud jde o
výsledek, kterého má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků k jejímu dosažení byla
ponechána vnitrostátním orgánům. 13 Projevem převzetí směrnice 85/374/EHS členskými státy
pak bylo buď vydání zvláštního nového zákona transponující obsah směrnice 85/374/EHS nebo
doplnění již existujících ustanovení vnitrostátních právních předpisů o závazky plynoucí ze
směrnice 85/374/EHS. 14
Za hlavní přínos směrnice 85/374/EHS lze pak považovat zavedení jednotného režimu
odpovědnosti za škody způsobené vadnými výrobky. Při přijímání směrnice 85/374/EHS byly
vedeny dlouhé diskuze o tom, jaký režim odpovědnosti je vhodné zvolit, kdy se rozhodovalo
mezi zavedením režimu subjektivní 15 či objektivní 16 odpovědností. Režimem, který byl
nakonec zvolen, je režim objektivní odpovědnosti, která na jedné straně automaticky zakládá
odpovědnost výrobce za škody způsobené vadou jeho výrobku, na druhé straně však umožňuje,
aby se výrobce, na základě taxativně stanovených důvodů, této odpovědnosti částečně či úplně
zprostil.17
Původní znění směrnice 85/374/EHS zůstalo po celou dobu její existence téměř
nezměněné. Její jediná drobná novela byla uskutečněna v květnu 1999. 18
1.3.2. Cíle úpravy ve směrnici 85/374/EHS
Z preambule směrnice 85/374/EHS lze dovodit, že účelem směrnice je naplnit několik
cílů. Jednak je cílem zabránit narušování hospodářské soutěže v důsledku rozdílného zatížení
Čl. 189 První Římské smlouvy
ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL, s. 18.
15
Režim odpovědnosti založený na prokázání zavinění výrobců.
16
Režim odpovědnosti zakládající odpovědnost výrobců bez nutnosti prokázat zavinění.
17
ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL, s. 22.
18
Směrnicí č. 1999/34/ES.
13
14
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jednotlivých výrobců náklady spojenými s náhradou škody způsobené vadným výrobkem.
Ideálním stavem by dle preambule směrnice 85/374/EHS bylo, aby všichni výrobci v EU
prováděli svou činnost na jakémsi rovném poli, co do úrovně bezpečnosti výrobků. Měla by
tedy existovat jednotná pravidla, aby výrobky v jedné zemi nebyly posuzovány nižšími nebo
vyššími bezpečnostními normami než ty, které jsou v jiné zemi. 19
Dále směrnice 85/374/EHS cílí k odbourání překážek ve formě rozdílných právních
úprav bránící volnému pohybu zboží uvnitř EU. Směrnice 85/374/EHS tím logicky navazuje
na obdobný postup u členských států, pokud jde o zrušení celních poplatků, vytvoření
společného celního sazebníku a odstranění kvantitativních omezení dovozu do členských
států.20
Třetím cílem směrnice 85/374/EHS je také harmonizovat úroveň ochrany spotřebitele
při vzniku škody v důsledku vadnosti výrobku. 21 Hlavní snahou bylo zajistit, aby byla
spotřebitelům poskytnuta mnohem snadnější právní ochrana proti škodám způsobenými
vadnými výrobky, a neopakovalo se tak neštěstí kolem thalidomidové události22, především
pak aby oběti nehod nemusely čelit takovému „boji“ k dosažení spravedlivého odškodnění.
Problém však může vyvstat v souvislosti se skutečností, že směrnice 85/374/EHS nechává na
uvážení států, zdali do svých právních řádů zakomponují tzv. „development risk defence“, tj.
možnost liberace z odpovědnosti poukázáním na skutečnost, že stav vědeckých a technických
znalostí v době, kdy výrobce výrobek uvedl do oběhu, nebyl takový, aby umožnil odhalit
vadu 23 . Právě tato možnost liberace pak s sebou nese riziko, že při podobném neštěstí se
původce škody bude moci na tuto okolnost vylučující odpovědnost spolehnout, či minimálně
vysoce ztížit možnost obětí domoci se náhrady, vzhledem k táhnoucím se soudním sporům. 24
Na tomto místě je vhodné odbočit a upozornit na negativum směrnice 85/374/EHS,
kterým je rozhodně to, že neobsahuje žádnou úpravu či navrhovaný postup k odškodnění těch,
kteří byli zraněni v děloze (v české terminologii tzv. nasciturů). Ochrana poškozených v děloze
je ponechána na vnitrostátní legislativě. 25

19

JOHNSTON, Christopher. A personal (and selective) introduction to Product liability law. Journal of Personal
Injury Law [online]. 2013, s. 2 [cit. 2017-11-24].
20
ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL, s. 17.
21
BEZOUŠKA, Petr. § 2939 [Výrobek, výrobce, kvazivýrobce, dovozce]. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský
zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014,
s. 1648. ISBN 978-80-7400-287-8.
22
Thalidomide byl lék, který byl určený jako prášek na spaní i pro těhotné ženy. Obsahoval však škodlivé látky a
jeho konzumace těhotnými ženami způsobila, že narozené děti se narodily s poškozenými končetinami.
23
Čl. 7. písm. e) směrnice 85/374/EHS.
24
JOHNSTON, Christopher, s. 26.
25
JOHNSTON, Christopher, s. 26.
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Konečně jako cíl směrnice 85/374/EHS lze chápat i snahu zabránit tomu, aby byli
případní poškození zákazníci nuceni podat žalobu proti výrobcům v právním řádě cizího státu.
Proto je tedy odpovědnost uvalena i na dovozce vadného výrobku do zemí EU. Podle čl. 7
odst. 2 nařízení EP a Rady EU č. 1215/2012, ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávaní́
a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „nařízení Brusel I
bis“) je poškozený zákazník oprávněn podat žalobu proti dovozci (či jiné osobě se sídlem v
zemi EU) u soudu toho státu, ve kterém vznikla škodná událost. Jakákoliv rozhodnutí vydaná
v některém z členských států EU jsou v ostatních členských státech EU uznávána, aniž je
vyžadováno zvláštní řízení 26 . Stejně tak rozhodnutí, které je vykonatelné v některém
z členských států EU, je vykonatelné́ i v jiném členském státě EU, aniž je vyžadováno
prohlášení o vykonatelnosti. V tomto ohledu lze poukázat na případ C-45/13, Andreas Kainz v
Pantherwerke AG (2015), kde Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) rozhodoval o žalobě pana
Kainze, který žaloval německého výrobce vadného kola u rakouských soudů. Pak Kainz
zakoupil auto v Rakousku od rakouského dodavatele a byl zraněn při jízdě v Německu. Soudní
dvůr EU již dříve rozhodl, že pro účely nařízení Brusel I, dochází ke škodné události buď tam,
kde vznikla událost, která zapříčinila vznik škody, či tam, kde škoda vznikla.27 Pokud se tato
dvě místa nenacházejí v jedné zemi, žalobce může podat žalobu u soudů jakékoliv země.
V rozhodnutí Kainz soud rozhodl, že u žalob z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku je místem, kde vznikla událost vedoucí ke škodě, místo, kde se událost, která
poškodila výrobek, přímo stala, tedy obyčejně místo, kde byl výrobek vyroben. Rakouské
soudy tedy neměly pravomoc projednat žalobu, jelikož kolo bylo vyrobeno v Německu, které
bylo také místem nehody. 28
1.3.3. Články, které členské státy nemají povinnost implementovat
Směrnice 85/374/EHS obsahuje dvě (v minulosti tři) oblasti, ve kterých mohou členské
státy EU samostatně rozhodnout, kterou z možností zařadí do svého vnitrostátního
zákonodárství. Prvotní možností volby bylo ne/zahrnutí prvotních zemědělských produktů a
zvěřiny (produkty lovu) do pojmu „Výrobek“. Původně směrnice 85/374/EHS prvotní
zemědělské výrobky a zvěřinu z definice pojmu „Výrobek“ vylučovala a umožnovala, aby
členské státy příslušný článek derogovaly, a pod pojem „Výrobek“ tyto věci zahrnuly. Většina

Čl. 36 nařízení Brusel I bis.
C-189/08 Zuid Chemie BV v Philippo’s Mineralenbrick.
28
BASKIND, Eric, OSBORNE, Greg a ROACH lee. Kapitola 18: Product liability. In: Commercial law. 2 nd ed.
Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016, s. 471. ISBN 9780198729358.
26
27
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států EU 29 této možnosti nevyužila a prvotní zemědělské výrobky a zvěřinu z definice výrobku
vyloučila. Čtrnáct let po přijetí směrnice 85/374/EHS došlo k její novelizaci a směrnicí
č. 99/34/EC byla členským státu jednoznačně uložena povinnost zahrnout ve svých právních
řádech prvotní zemědělské produkty a zvěřinu pod pojem „Výrobek“, a to do 4. prosince
2000.30
Druhým článkem směrnice 85/374/EHS, u kterého dává EU členským států na výběr,
zdali článek do svého právního řádu promítnou či nikoliv, je umožnění výrobců liberovat se z
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku tím, že prokáží, že v době uvedení
konkrétního výrobku na trh jim všeobecný stav vědeckých a technických znalostí neumožňoval
zjistit vadu výrobku (obrana obecně známá jako „development risk defence“)31.32 O použití
této obrany bude práce hlouběji pojednávat v dalších kapitolách. Hodí se ale poznamenat, že
z 28 členských států EU se pouze 2 státy rozhodly výrobci tuto možnost liberace neumožnit 33.
34

Třetí oblastí s možností volby implementace, je omezení odpovědnosti odpovědné
osoby v případě škody způsobené smrtí nebo škodou na zdraví a zároveň způsobené stejnými
výrobky se stejnými vadami částkou 70 milionů ECU. Pro toto omezení se doposud rozhodlo
jen 5 členských států EU, ČR ani VB však omezení do svých právních řádů nezakomponovaly.

1.4. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – úprava v České
Republice
1.4.1. Vývoj právní úpravy v ČR
Až do roku 1998 nebyla v ČR problematika odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku legislativně výslovně upravena a tato forma odpovědnosti byla do té doby pro české
subjekty často pojmem vzdáleným až exotickým a s nejasným obsahem. 35 V právním systému
ČR byla náhrada škody způsobené vadou výrobku poprvé upravena zákonem č. 59/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon byl účinným v období od 1. 6.
1998 do 31. 12. 2013 a za dobu své účinnosti byl jednou novelizován. 36 Celý zákon se skládal
pouze z dvanácti paragrafů. Dalo by se říci, že starší úprava je podobná s úpravou nynější.
Včetně ČR a VB.
Viz nyní čl. 2 směrnice 85/374/EHS.
31
Čl.15 odst. 1 písm. b) směrnice 85/374/EHS.
32
ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL, s. 71.
33
K těmto státům patří Lucembursko a Finsko.
34
ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL, s. 73.
35
ZÁRUBA, Petr a Martin POSPÍŠIL, s. 11.
36
Novela provedena zákonem č. 209/2000 Sb.
29
30
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1.4.2. Současná právní úprava
Současnou úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze nalézt
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2939 a násl.) (dále jen „OZ“). Kromě toho je
nutné pamatovat i na speciální ustanovení vztahující se pouze k odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku, která jsou „roztroušená“ po celém OZ37, a samozřejmě se uplatní
i obecná ustanovení OZ. 38 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je pak v českém
právním řádu chápána jako zvláštní forma deliktní odpovědnosti. 39

Např. § 620 odst. 2 a § 637 OZ o běhu promlčecích lhůt.
Např. rozdělení věcí v § 496 OZ, definice součásti věci v § 505 OZ, apod.
39
Viz její strukturální zařazení v OZ.
37
38
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2. Britská úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku – žaloba z titulu smluvního vztahu („claim in contract“)
2.1. Obecně o možnosti obrany při vzniku škody způsobené vadou výrobku
ve Velké Británii
Britský právní řád obecně umožňuje osobě, které byla vadou výrobku způsobena škoda,
zahájit v oblasti občanskoprávní sféry soudní řízení celkem třemi způsoby. Jednak může
poškozený podat žalobu z titulu porušení smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím
vadného výrobku. Dále může podat žalobu založenou na odpovědnosti z občanskoprávních
deliktů (tzv. „Torts“), kdy žalobce musí prokázat, že výrobce byl nedbalý a jeho nedbalost
vyústila v poškození oběti. 40 Třetí cesta je pak podání žaloby podle speciální zákonné úpravy,
která upravuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, a to podle Consumer
protection Act 1987 (dále též jen „CPA“). Často se pak žalobce, kterému výrobek způsobil
vadu, může uchýlit k podání několika žalob a žalovat jednak podle CPA, tj. namítat vadnost
výrobku, dále žalovat výrobce z nedbalosti a do třetice i namítat porušení tzv. „Implied terms“
či „Statutory Rights“ výrobcem. Z rozhodnutí britských soudů je pak zřejmé, že žalovaný
může být shledán neodpovědným z nedbalosti za škodu, kterou vadný výrobek žalobci
způsobil, ale zároveň odpovědným za vadný výrobek podle CPA. 41
Je ovšem nutné také zmínit, že mimo občanskoprávní úpravu odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku, nalezneme v britském právním řádu také trestněprávní předpisy,
které upravují povinnost, aby byly výrobky prodávané zákazníkům bezpečné. Povinnosti jsou
kladeny na výrobce a dovozce, kteří mají zajistit, že výrobky budou pro lidi bezpečné, a to
pomocí:
a) varování spotřebitelů o možných rizikách spojených s užíváním výrobku;
b) poskytování informací, které spotřebitelům pomohou porozumět rizikům;
c) sledování bezpečnosti výrobků;
d) včasné reakce při nalezení bezpečnostního problému u výrobku. 42

40

BORRA, Katrina, s. 212.
Viz např. rozhodnutí Abouzaid v Mothercare (UK) Ltd (2000) All ER (D) 2436.
42
WILSON, Lisa a SHERVINGTON, Peter. Product liability: safety and labelling [online]. Westlaw.uk, bod 27,
poslední
změna
2017-11-21
[cit.
2018-01-07].
Dostupné
z:
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad82d0800000160d21a4742867e5f4a&docguid
=I4B4DD5C0460111E2B274F99DB3FAD7CB&hitguid=I4B4DD5C0460111E2B274F99DB3FAD7CB&rank
=1&spos=1&epos=1&td=1209&crumb-action=append&context=5&resolvein=true.
41
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Právními předpisy, které ve VB upravují trestněprávní oblast Product liability, jsou pak
především Obecné nařízení o bezpečnosti výrobků 2005/1803 (General Product Safety
Regulations 2005/1803), Druhá část CPA, zákon z roku 1974 o zdraví a bezpečnosti na
pracovišti (Health and Safety at Work etc. Act 1974), nařízení o kontrole zdraví škodlivých
látek (Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002/2677), apod. 43 Pro ilustraci
lze zmínit, že např. podle Obecného nařízení o bezpečnosti výrobků 2005/1803 je uvedení
nebezpečného výrobku na trh přestupkem 44, nebo že § 11 CPA zmocňuje ministra zahraničí k
přijetí nařízení, které bude zajišťovat, že výrobky budou bezpečné, že nebudou na trhu
existovat žádné nebezpečné výrobky, a že uživatelé budou mít k dispozici vhodné informace
ve formě pokynů a varování týkající se výrobků. Porušení těchto předpisů je rovněž
přestupkem.45
Předmětem této práce je však ochrana z pohledu civilního práva, tudíž trestněprávní
ochraně bezpečnosti výrobků nebude v této práci dále věnována pozornost. Práce se bude
zabývat pouze třemi výše uvedenými možnostmi obrany proti škodě způsobené vadným
výrobkem v občanskoprávní sféře britského právního řádu.

2.2. Porušení „Implied Terms“ či „Statutory Rights“
První z možností obrany, kterou britská právní úprava poskytuje osobě, které byla
vadou výrobku způsobena škoda, je podaní žaloby proti prodávajícímu z titulu smluvního
vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. 46 Nezbytnou podmínkou proto, aby byl žalobce
oprávněn k podaní žaloby tohoto typu, je uzavření kupní smlouvy 47 mezi žalobcem jako
kupujícím a žalovaným jako prodávajícím, a následným porušením některých zákonem
stanovených „Implied Terms“ či „Statutory Rights“ prodávajícím. Žalovaný tedy musí být
prodávajícím vadného zboží. Oproti ostatním dvěma typům žalob, které budou zmíněny dále,
žaloba z porušení „Implied Terms“ / „Statutory Rights“ nevyžaduje vznik škody na straně

Tamtéž, body 30, 67.
§ 5 odst. 1 Obecného nařízení o bezpečnosti výrobků 2005/1803.
45
Tzv. offence, viz § 12 CPA.
46
MCBRIDE, Nicholas a BAGSHAW Roderick. Kapitola 12: Product liability. In: Tort Law. 5 th ed. Harlow:
Pearson Education Limited, 2015, s. 393. ISBN 1292071230.
47
Tzv. „Contract of sale of goods”, který britský zákon definuje jako smlouvu, kterou prodávající převádí nebo
souhlasí, že převede, vlastnictví k věci na kupujícího za peněžité protiplnění, které se nazývá cena. Viz § 2 odst.1
Sale of Goods Act 1979.
43
44
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žalobce. Hlavním důvodem podání této žaloby je „pouze“ to, že výrobek nefunguje tak, jak
má.48 Nebezpečnost výrobku není podmínkou pro podání žaloby tohoto druhu.
V případě, že obě strany kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti, je
základním právním předpisem, který umožňuje podaní této žaloby „Sale of Goods Act 1979“
(dále jen „SGA“). V britské právní úpravě se ustanoveni SGA až na výjimky aplikuji pouze na
tzv. „Trader to Trader“ nebo „Business to Business“ smlouvy, kde obě strany spadají pod
definici „Obchodníka“ (tzv. „Trader“) tak, jak ji obsahuje Consumer Rights Act 2015 (dále jen
„CRA“). 49 Poškozený kupující má možnost žalovat prodávajícího z titulu porušení tzv.
„Implied Terms“, což jsou zákonná ustanovení, která jsou automaticky součástí každé kupní
smlouvy (i přesto, že smlouva tak výslovně nestanovuje, „Implied Terms“ obsažené v § 12 –
15 SGA jsou vždy dovozovány jako součást kupní smlouvy.) 50 Jedná-li se o prodej zboží, které
bylo předtím nějak popsáno, jedním z „Implied term“ takovéto smlouvy je to, ze zboží bude
odpovídat poskytnutému popisu.51 Druhým „Implied Term“, které může prodávající porušit, je
povinnost dostatečné kvality zboží. 52 To, zdali zboží je či není dostatečně kvalitní, je pak
posuzováno očima tzv. rozumné osoby, berouc v potaz popis zboží, cenu a další okolnosti.
Aspekty kvality, podle kterých je posuzováno, zdali výrobek je či není kvalitní, pak zahrnují:
způsobilost ke všem účelům, pro které je zboží dotčeného druhu běžně dodáváno, vzhled a
konečnou formu výrobku, ne/přítomnost drobných vad, bezpečnost a trvanlivost. 53 Třetím
„Implied Term“, je povinnost, aby bylo zboží vhodné k použití k účelu, ke kterému je
kupováno. 54 Účel musí být prodávajícímu buď výslovně dán najevo, či o něm musí vědět
implicitně. 55 Konečně poslední „Implied Term“ klade na prodávajícího povinnost, aby při
prodeji na základě vzorku dodaný výrobek odpovídal poskytnutému vzorku.56
Nebude-li výrobek odpovídat výše uvedeným náležitostem, tedy nebude-li odpovídat
popisu, nebude-li dostatečně kvalitní, nebude-li způsobilý pro konkrétní účel či nebude-li
odpovídat vzorku, dojde tím k porušení smluvních „Implied Terms“, což zakládá nárok
48

NOLAN, Donal. Common Law Series: The Law of Tort: Chapter 19 Product liability [online]. Lexis Nexis,
19.1
[cit.
2017-10-14].
Dostupné
z:
https://www.lexisnexis.com/uk/legal/results/enhdisplayunit.do?level=1&linkValue=0&docViewState=defaulte
49
§ 2 odst. 2 CRA definuje „Obchodníka” jako osobu jednající za účelem spojeným s jeho obchodování,
podnikáním, řemeslem nebo povoláním, ať už jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, která jedná primo
jménem obchodníka nebo na jeho účet.
50
BASKIND, Eric, OSBORNE, Greg a ROACH lee, s. 333.
51
Viz § 13 odst. 1 SGA.
52
Viz § 14 odst. 2 SGA.
53
Viz § 14 odst. 2B písm. a), b), c), d), e) SGA.
54
Viz § 14 odst. 3 SGA.
55
U zboží, které má je jeden obvyklý cil použití, se předpokládá, že onen důvod je prodávajícímu implicitně znám.
Viz rozhodnutí Priest v Last (1903) 2 KB 148.
56
Viz § 15 odst. 2 SGA.
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k podání žaloby. Prodávající je v takovém případě povinen nahradit kupujícímu veškerou
škodu, která mu byla způsobena jako následek toho, že výrobek byl vadný57, včetně nákladů
na opravu výrobku a všech ekonomických ztrát, které by žalobce neutrpěl, pokud by výrobek
nebyl vadný.58 Odpovědnost ze smluvního vztahu je zpravidla absolutní, tj. žalobce nemusí
prokazovat žádný znak nedbalosti na straně žalovaného. 59
U smluv, kdy jedna ze stran nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tedy kdy jedna
ze stran spadá pod definici „Spotřebitele“ tak, jak ji obsahuje CRA60, bude stěžejním právním
předpisem, na základě, kterého mohou kupující (spotřebitelé) podat žalobu z titulu smluvního
vztahu, Consumer Rights Act 2015.61 Consumer Rights Act 2015 obsahuje podobné náležitosti
na předmět kupní smlouvy jako SGA. Consumer Rights Act 2015 definuje tzv. Zákonná práva
(„Statutory Rights“), která mají kupující při koupi zboží, a která pokud nejsou dodržena,
zakládají nárok na podaní žaloby z titulu jejich porušeni smluvní stranou. Jedná se o práva,
která jsou téměř identická s „Implied Terms“ v SGA62 a prodávající je povinen nahradit škodu
ve stejném rozsahu, jako u žaloby podané podle SGA mezi podnikatelskými subjekty.
Nutno ovšem upozornit, že vztah mezi prodávajícím a kupujícím se bude vždy primárně
řídit podle uzavřené kupní smlouvy, která případně u smlouvy mezi dvěma podnikatelskými
subjekty (tzv. Business to Business) může odpovědnost v určitém ohledu omezit či vyloučit. 63
Omezení či vyloučení odpovědnosti za porušení Zákonných práv dle CRA vůči spotřebitelům
je však téměř nemožné. 64
Problematika této žaloby však tkví v tom, že se žalobce nemusí domoci náhrady své
škody po prodávajícím, který se dostane do insolvence nebo který nebude k nalezení. Stejně
tak pokud vadný výrobek poškodí nějakou jinou osobu než kupujícího, tato osoba nebude moci
využít žaloby z titulu smluvního vztahu, neboť není jednou ze smluvních stran. V těchto

Stěžejní rozhodnuti, podle kterého se posuzuje rozsah škody, která se nahrazuje, je rozhodnuti Hadley v
Baxendale (1854) EWHC J70.
58
MCBRIDE, Nicholas a BAGSHAW Roderick, s. 393.
59
SAMUELS, Thomas, Gough Square Chambers, 2017. Product liability. Westlaw.uk [online]. 2017-06-29, bod
7
[cit.
2017-10-05].
Dostupné
z:
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?&srguid=i0ad6ada700000160dc71412336ab64db&docgui
d=I75E02600F8FB11E29D0BDA3262CD4175&hitguid=I75E02600F8FB11E29D0BDA3262CD4175&rank=2
&spos=2&epos=2&td=3&crumb-action=append&context=7&resolvein=true
60
§ 2 odst. 3 CRA definuje Spotřebitele jako osobu, která jedná za účelem, který je zcela nebo převážně mimo
obchodovaní, podnikání, řemeslo nebo povolání teto osoby.
61
Nicméně pro smlouvy uzavřené před 1. 10. 2015 bude vždy stěžejním předpisem Sale of Goods Act, nehledě
na to, zdali se jedná o podnikatelské či nepodnikatelské subjekty.
62
Viz § 9 CRA (zboží musí být dostatečně kvalitní), § 10 CRA (zboží musí být vhodné k určitému účelu), § 11
CRA (zboží musí odpovídat popisu), § 13 CRA (zboží musí odpovídat vzorku) a § 14 CRA (zboží musí odpovídat
vystavenému či prohlednutému modelu).
63
BASKIND, Eric, OSBORNE, Greg a ROACH lee, s. 458.
64
Viz § 31 CRA
57
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případech se pak žalobce může spolehnout pouze na ochranu skrze právo občanskoprávních
deliktů (tzv. „Tort law“) či psaný zákon.65

2.3. Srovnání s právní úpravou v České Republice
I v české úpravě samozřejmě nalezneme úpravu odpovědnosti za škodu v případě
vadného zboží, které je předmětem kupní smlouvy. Konstrukce úpravy je však zcela odlišná
od úpravy britské, nicméně cílí k dosažení stejného výsledku, tj. odškodnit kupujícího, kterému
prodávající prodal vadný (ale ne nebezpečný) výrobek a kterému díky tomu vznikla škoda.
V českém OZ nalezneme úpravu koupě movité věci v § 2085 a násl., obecnou definici kupní
smlouvy pak v § 2079 OZ66.
Česká právní úprava nezná podobné instituty jako jsou britské „Implied Terms“ či
„Statutory Rights“, ani co do obecné úpravy kupní smlouvy nerozlišuje mezi smlouvou
uzavřenou mezi dvěma podnikateli a mezi spotřebitelem s podnikatelem.67 Český občanský
zákoník „pouze“ obecně říká, že věc, která je předmětem koupě, je vadná, nemá-li vlastnosti
stanovené v § 2095 a 2096 OZ. K tomu dodává, že za vadu se považuje i plnění jiné věci, či
vady v dokladech nutných pro užívání věci. 68 Z ustanovení § 2095 OZ plyne, že předmět koupě
je vadným, pokud není dodán ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Nesjednají-li si
strany kupní smlouvy jakost a provedení, platí, že prodávající plní kupujícímu v jakosti a
provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Paragraf 2096 OZ
pak stanovuje, že při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy
musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze.
Dalo by se tedy říci, že OZ v sobě obsahuje všechny čtyři „Implied Terms“ / „Statutory
Rights“ podobně, jak tomu je v SGA/CRA, a v něčem je dokonce podrobnější (viz. vada
v dokladech nutných pro užívání věcí). De facto lze říci, že povinnosti, které klade OZ na
movitý předmět kupní smlouvy, ve své podstatě plní stejnou funkci jako britské „Implied
Terms“ / „Statutory Rights“, jelikož podmínky, kdy jsou výrobky vadné jsou stanoveny
zákonem, a platí pro všechny kupní smlouvy jejichž předmětem je movitá věc. Také lze
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BASKIND, Eric, OSBORNE, Greg a ROACH lee, s. 458.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu
nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
67
Zvláštní ustanovení týkající se smluv uzavíraných se spotřebitelem nalezneme v § 1810 OZ a násl., které
přiznávají spotřebitelům některá další práva, nicméně obecná úprava kupní smlouvy platí pro všechny kupní
smlouvy, nehledě na strany, které ji uzavírají.
68
§ 2099 odst. 1 OZ.
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dovodit, že tyto povinnosti jsou implicitně součástí každé smlouvy, i přesto že tak smlouva
výslovně nestanovuje, neboť se jich vždy jde dovolat.69
Je-li plněno vadně, OZ obsahuje několik možností nápravy vady a je vždy důležité,
zdali je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. 70 To, že se kupující
jako žalobce může po prodávajícím domáhat i náhrady škody, která mu v souvislosti s vadností
výrobku vznikla, nalezneme v jiné části OZ, a to v § 2910 OZ. Toto ustanovení je obecným
pravidlem, které přikazuje škůdci nahradit poškozenému škodu, kterou mu způsobil tím, že
vlastním zaviněním 71 porušil povinnost stanovenou zákonem, a zasáhl tak do absolutního
majetkového práva 72 poškozeného. Česká právní úprava smluvní odpovědnosti za vadu
výrobku tak na rozdíl od britské vyžaduje zavinění prodávajícího. K tomu však obsahuje tzv.
„Domněnku nedbalosti“ 73, která zavádí vyvratitelnou domněnku, dle které se má za to, že
škůdce, který nejedná tak, jak lze od osoby průměrných vlastností rozumně očekávat, jedná
nedbale. U většiny prodávajících průměrných vlastností lze očekávat, že dodrží náležitosti na
předmět kupní smlouvy stanovený OZ (jakost, kvalitu apod.), tudíž porušení předmětných
ustanovení bude zakládat nedbalost prodávajícího, a tedy možnost kupující domáhat se náhrady
škody.
Česká úprava smluvní odpovědnosti je pak stejně jako britská založena výlučně na
smluvním vztahu stran kupní smlouvy. Náhrady škody se tedy může domáhat pouze poškozený
kupující, a stejně jako v UK důvodem podání této žaloby není nebezpečnost daného výrobku.
Pro pořádek je vhodné upozornit, že výše uvedeným není nijak omezeno právo
kupujícího žalovat prodávajícího z titulu porušení smlouvy, tj. toho, co si strany mezi sebou
výslovně sjednaly.

Nedojde-li výslovně stranami k jejich vyloučení.
§ 2106 a § 2107 OZ.
71
Ve formě úmyslu či nedbalosti.
72
Vlastnické právo je jedním z absolutních majetkových práv.
73
§ 2911 a 2912 OZ.
69
70

23

3. Britská úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku – žaloba z titulu nedbalosti výrobce („claim in
negligence“)
3.1. Product liability „in negligence“ obecně
Druhou z možností obrany, kterou poskytuje britský právní řád osobě, které byla vadou
výrobku způsobena škoda, je žalovat výrobce vadného výrobku z titulu výrobcovi nedbalosti.
Žalobce je při podání této žaloby povinen prokázat zavinění ve formě nedbalosti na straně
žalovaného, což může být někdy obtížné a většinou tak může být pro žalobce snazší podat
žalobu podle CPA, kde zavinění není nutno prokazovat (či podat obě žaloby). V některých
případech, jako např. pokud výrobek způsobí škodu na věci, která nebyla zamýšlena k použití
pro soukromé účely74, či způsobená škoda je nižší než £275, atd. se však naopak poškozený
může spoléhat pouze na žalobu z nedbalosti či žalobu z porušení smlouvy.
Žaloba založená na nedbalosti vychází z principů britského Tort law, tedy tzv. Práva
občanskoprávních deliktů. Britské Tort law je obecným souhrnem práv a povinností, které
soudy aplikují v občanskoprávních řízeních k odškodnění těch, kteří utrpěli škodu v důsledku
škodlivého jednání jiných. Obecně ve všech žalobách Tort law musí žalobce prokázat tři
základní prvky. Jednak, že měl žalovaný zákonnou povinnost jednat určitým způsobem, dále
že žalovaný tuto povinnost svým chováním porušil, a dále že žalobce v důsledku porušení
povinnosti žalovaného utrpěl újmu.

75

Tort law je založeno především na soudních

precedentech, neexistuje žádný komplexní zákoník, který by tuto širokou oblast reguloval.
Dále zmíněná pravidla jsou tak vyvozena ze soudní praxe britských soudů.

3.2. Pravidlo obsažené v rozhodnutí Donoghue v Stevenson (1932) AC 562
Než došlo k přelomovému soudnímu rozhodnutí Donoghue v Stevenson (1932) AC 562,
neexistovalo žádné obecné pravidlo v právu občanskoprávních deliktů, které by se zabývalo
bezpečností zboží. V rozhodnutí Donoghue v Stevenson však bylo formulováno pravidlo, že
výrobce potraviny má vůči svým zákazníkům povinnost náležité péče, a došlo tak
k formulování pravidla tzv. „neighbour principle“76, které poskytuje obecné pravidlo pro vznik
povinnosti vůči třetím osobám. Povinnost výrobce vztahující se k jeho výrobku je pak
74

Viz § 5 odst. 3, 4 CPA.
Tort Law, 2008. West's Encyclopedia of American Law [online]. The Gale Group [cit. 2018-02-05]. Dostupné
z: https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Tort+Law.
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Donoghue v Stevenson (1932) AC 562, odst. 580.
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obyčejným příkladem toho, jakou mají obecně osoby povinnost vůči těm, kteří mohou být
jejich nepozorností poškozeni. 77
Skutkový stav rozhodnutí Donoghue v Stevenson byl založen na skutečnosti, kdy se
Donoghue (žalobkyně) sešla s kamarádkou, která jí donesla láhev (neprůhlednou) zázvorového
piva. Poté, co se Donoghue piva napila, jí její kamarádka chtěla dolít zbytek, načež z plechovky
piva vypadly části rozloženého hlemýždě. Donoghue pak tvrdila, že přítomnost a spatření
hlemýždě v plechovce jí způsobilo šok, a navíc onemocnění žaludku a střev jako důsledek
vypití kontaminovaného piva. Donoghue tedy podala proti výrobci piva (Stevenson) žalobu z
nedbalosti. Britská sněmovna lordů rozhodla, že výrobce má vůči svým zákazníkům tzv.
povinnost péče78. Podle Lorda Atkina bylo v takovým situacích nutné řídit se následujícím
pravidlem: „Výrobce, který prodává své výrobky v takovém stavu, kdy dává najevo, že má
v úmyslu, aby výrobky dosáhly konečného spotřebitele právě v tom stavu, v němž opustily sféru
výrobce, bez rozumné možnosti bezprostřední prohlídky zákazníkem a s vědomím, že absence
přiměřené péče při přípravě nebo uvádění výrobků na trh může mít za následek újmu na životě
nebo majetku zákazníka, dluží zákazníkovi povinnost tuto náležitou péči vynaložit.“ 79 Většina
sněmovny lordů pak z dané situace vyvodila obecné pravidlo, dle kterého má každý výrobce
nebo opravář jakéhokoliv předmětu povinnost vynaložit při výrobě či opravě náležitou péči
vůči všem, kteří jeho výrobek používali. 80
Toto rozhodnutí pak s sebou přineslo i formulování tzv. „neighbour principle“, které
bylo vneseno do britského case law opět Lordem Atkinem. Pravidlo se opírá o tvrzení, dle
kterého v reálném světě není možné, aby každá osoba, které byla způsobena škoda či
nemajetková újma, požadovala odškodnění za jakákoliv jednání či opomenutí, které zakazují
morální kodexy. Proto existují právní pravidla, která omezují rozsah možných nároků a
možnosti nápravy. Morální pravidlo „měj rád svého souseda“ je zobrazeno v právním světě
jako „nepoškozuj svého souseda“. Každý by tedy měl vynaložit náležitou péči, aby se
vyvaroval jednání nebo opomenutí, o kterém lze odůvodněně předpokládat, že může poškodit
svého souseda. Sousedem se pak rozumí osoba, která je tak úzce a přímo ovlivněna jednáním
jiné osoby, že tato osoba měla rozumně předpokládat, že její jednání může souseda zasáhnout. 81
Principy vyjádřené v Donoghue v Stevenson jsou klíčovými „stavebními kameny“ oblasti
Product liability in negligence. Jak bude dále v práci vysvětleno, tyto principy se postupně
77
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konkretizovaly s vývojem britského case law a celé společnosti, nicméně základy stanovené
tímto rozhodnutím vedly k tomu, že Donoghue v Stevenson je jedním nejslavnějších britských
soudních rozhodnutí a slova lorda Atkina jsou nesčetně citována.82

3.3. Výrobce
Pojem „Výrobce“ v pojetí práva občanskoprávních deliktů v sobě zahrnuje jakoukoli
osobu v dodavatelském řetězci, která hraje určitou roli související s kvalitou výrobku. Výrobce
není chápán pouze jako osoba, která výrobek opravdu vyrobila, ale zahrnuje např. i osoby,
které omylem výrobek postavily83, či ho opravily84, apod. Odpovědnost se ovšem nevztahuje
na dodavatele výrobku, jako je např. distributor či zprostředkující prodávající, pokud o vadě
nevěděli, nezpůsobili ji a nemohli ji ani rozumně předvídat. 85
Za určitých okolností má však i osoba, která hraje pouze distributivní roli, povinnost
výrobek prohlédnout a ujistit se, že je bezpečný, pokud lze kontrolu provést.86 Ilustrativním
rozhodnutím, které se podobnou situací zabývalo, je rozhodnutí Watson v. Buckley, Osborne,
Garrett & Co Ltd (1949) 1AII ER 174 (KB). Skutkový stav tohoto případu byl založený na
situaci, kdy kadeřnice uzavřela s distributorem smlouvu o dodání barvy na vlasy. Distributor
barvu na vlasy prezentoval tak, že obsahuje 4 % nebezpečné kyseliny, nicméně ve skutečnosti
barva obsahovala 10 % kyseliny. Kadeřnice barvu použila na vlasy pana Watsona přesně podle
návodu a prezentace distributora. V důsledku vysokého procenta kyseliny v barvě se však u
pan Watsona objevil zánět kůže. Pan Watson následně podal žalobu na náhradu utrpěné újmy
proti dvěma osobám. Jednak žalobu z porušení smlouvy proti kadeřnici a jednak žalobu
z nedbalosti proti distributorovi. Výrobce barvy mezi tím upadl do insolvence. Soud vyhověl
žalobě proti kadeřnici a shledal ji odpovědnou z titulu smluvního vztahu mezi ní a panem
Watsonem, neboť při používání výrobku implicitně zaručovala zákazníkovi, že používá
obchodovatelnou a bezvadnou barvu na vlasy. Při projednávání druhé žaloby proti
distributorovi se soud zabýval otázkou, zdali má distributor, který výrobek propaguje jako
bezvadný, povinnost náležité péče vůči konečnému zákazníkovi produktu i přesto, že ho
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nevyrobil. V rozhodnutí pak soud shledal distributora odpovědným z nedbalosti, neboť tím, že
inzeroval a veřejně uváděl, že výrobek je naprosto neškodný a nevyžadující žádné testování,
úmyslně vyloučil další prověřování výrobku spotřebitelem, a tím se dostal do přímého vztahu
se spotřebitelem. Výrobek byl sám o sobě nebezpečný, jelikož dokonce i 4 % kyseliny je
nebezpečné množství, a s výrobkem tak bylo nutno zacházet opatrně. Distributor tedy dlužil
spotřebitelům povinnost náležité péče a na základě toho odůvodnění byl distributor uznán
odpovědným za žalobcovu utrpěnou újmu.87
Rozhodnutí Watson v. Buckley, Osborne, Garrett & Co Ltd názorně ilustruje, že nejen
konání, ale i opomenutí může vyústit v odpovědnost z nedbalosti. Zároveň toto rozhodnutí
rozšiřuje závěr vyslovený v Donoghue v Stevenson, když stanovuje, že distributoři stejně tak
jako výrobci dluží konečnému spotřebiteli povinnost náležité péče. Pojem „Výrobce“ pak
nezahrnuje pouze osoby, které výrobek prodávají za peníze, ale jak ukazuje britské case law,
žalovaným z Product liability in negligence může být i výrobce, který za obchodním účelem
rozesílá vadné bezplatné vzorky, které následně způsobí škodu.88

3.4. Žalobce
I přesto, že většinou je žalobcem, a tedy poškozenou osobou, právě ta osoba, která
výrobek užívala, principy Product liability in negligence se vztahují na jakoukoliv osobu, které
může být předvídatelně výrobkem způsobena škoda. Jak je vidět v rozhodnutí Stennet v
Hancock and Peters (1939) 2 All ER 578, žalobcem může být i náhodný kolemjdoucí, který je
zraněn kolem nákladního automobilu, které se za jízdy utrhne a kolemjdoucího zraní. Žalobce
v tomto případě tedy i přesto, že výrobek sám nezakoupil ani neužíval, úspěšně zažaloval
opraváře automobilu, který vůz nedostatečně opravil, a žalobci se tak dostalo náležitého
odškodnění.89
K tomu, aby žalobce uspěl se svou žalobou, nejen že musí prokázat, že výrobce má vůči
němu povinnost náležité péče, ale zároveň musí i prokázat, že výrobce náležitou péči
nevynaložil. Jak bylo vysvětleno v rozhodnutí Donoghue v Stevenson, důkazní břemeno leží
vždy na poškozené straně, která musí prokázat, že vada, díky které škoda vznikla, byla
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přítomna ve výrobku v době, kdy výrobek opustil ruce výrobce. Obecně tedy nedbalost musí
být prokázána. Nicméně, jak bude dále rozebráno, v praxi, pokud žaloba směřuje proti
vadnému výrobku, kde vada vznikla v průběhu výrobního procesu, pak poté, co je vada
prokázána, je jen na výrobci, aby se z odpovědnosti liberoval a vyhnul se tak povinnosti
nahradit škodu.90

3.5. Vada
Vada výrobku může spočívat ve více faktorech. Typy vad lze rozdělit do několika
skupin, a to na:
-Výrobní vady (tzv. „Manufacturing defects“);
-Vady v konstrukci/v návrhu (tzv. „Design defects“);
-Marketingové vady (tzv. „Marketing defects“).91
Případně se lze často setkat i s rozdělením na tzv. „vadné nestandardní výrobky“ a
„vadné standardní výrobky“.92

3.5.1. Výrobní vada
Výrobek má výrobní vadu, pokud vada spočívá v nebezpečném odchýlení se od
zamýšleného návrhu93, tedy pokud škoda vznikla jako důsledek špatného postupu při výrobním
procesu. Žalobci pak k úspěšnosti žaloby v praxi postačí prokázat, že výrobek byl vadný, když
opustil sféru působiště žalovaného. 94 Je tomu tak pravděpodobně proto, že pro žalobce by
v takové situaci bylo téměř nemožné, aby prokázal přesný důkaz toho, jak přesně výrobce
porušil svou povinnost náležité péče. 95 Ilustrativním rozhodnutím, které se zabývá namítáním
vady výrobku, která vznikla jako důsledek vadného výrobního procesu, je rozhodnutí Grant v
Australian Knitting Mills (1936) AC 85. V tomto rozhodnutí soud posuzoval případ, kdy
žalobce zakoupil spodní prádlo vyrobené žalovaným, a po několika nošeních se u žalobce
objevil zánět kůže. Zánět byl způsobený sulfidy, které byly přítomny v látce, ze které bylo
spodní prádlo ušito. I přesto, že dalších pět milionů párů spodního prádla bylo prodáno a
následně užíváno bez jakýchkoliv stížnosti, britská Soukromá rada (tzv. „Privy Councel“)
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dovodila nedbalost výrobce. Lord Wright v rozhodnutí řekl, že pokud v oděvu zůstalo nadbytek
sulfidů, mohlo tomu tak být pouze proto, že někdo je za to odpovědný. „Žalovaný není povinen
ukázat prstem přesně na osobu v celém řetězci, která je za vadu odpovědná, ani nemusí
specifikovat, co přesně osoba udělala špatně. Nedbalost je zjištěna jako důsledek existence vad
vzniklých v souvislosti se všemi známými okolnostmi: i pokud by výrobci byli schopni pomocí
vhodných důkazů vyvrátit tento důsledek, neudělali tak.“96
Na druhé straně, pokud je výrobek vystavený manipulaci, pro žalobce může být obtížné
prokázat, že vada vznikla už při výrobním procesu. Tak tomu bylo např. v rozhodnutí Evans v
Triplex Safet Glass Co Ltd (1936) 1 ALL ER 283 (KB), kde si žalobce zakoupil auto, jehož
čelní sklo, které bylo vyrobeno žalovanou společností, se rozbilo a zranilo žalobce a jeho
spolucestujícího v autě. Žalobce se svou žalobou proti výrobci skla neuspěl, neboť dle soudu
mohlo být čelní sklo zničeno při své instalaci do rámu auta či mohlo být poškozeno v průběhu
jednoho roku, kdy žalobce auto užíval. Soud zopakoval výše zmíněný závěr, dle kterého
obecně platí, že pokud žalobce prokáže, že vada existovala, když výrobek opustil sféru
působnosti výrobce, vznikne domněnka nedbalosti, a žalovaný musí prokázat, že vada nebyla
důsledkem vadného postupu zaměstnance, nebo vadného výrobního procesu. Žalovaná
společnost však v průběhu řízení předložila důkazy, že čelní sklo bylo vyrobeno pořádku a
nebylo náchylné k rozbití. Žalovaný, který nebyl schopen prokázat vadu ve výrobě, ani
nevyloučil všechny možné jiné příčiny vzniku škody, proto se svojí žalobou neuspěl.97

3.5.2. Vady v konstrukci/návrhu
Výrobek má vadu v konstrukci/návrhu, jestliže je neodůvodněně nebezpečný i přesto,
že je vyroben přesně dle zamýšleného plánu. 98 Nebezpečí může vzniknout např. pokud je
výrobek vyroben z nevhodného materiálu, neobsahuje bezpečnostní prvek, či je chybně
popsán. Klasickými příklady výrobků, které obsahují konstrukční vadu, mohou být nejen např.
sekačka, která má nádrž na benzín umístěnou těsně vedle své baterie 99, ale také např. léky
s nepředvídatelným vedlejším účinkem100.

96

Grant v Australian Knitting Mills (1936) AC 85, odst. 101.
BASKIND, Eric, OSBORNE, Greg a ROACH lee, s. 465; NOLAN, Donal, 19.20.
98
MILLER and GOLDBERG, Product liability, odst. 11.10-11.62 a 14.48-14.77 in MILLER, Christopher.
Product liability and Safety Encyclopaedia: Division III Liability in Tort [online]. 113. vydání. UK: LexisNexis,
2017,
odst.1-281
[cit.
2018-02-05].
ISBN
0406998329.
Dostupné
z:
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/results/tocBrowseNodeClick.do?rand=0.3426274243111226&tocCSI=2746
30&clickedNode=TAAD
99
Nicholson v John Deere Ltd (1986) 34 DLR (4th) 542.
100
Viz Thalidomidová katastrofa.
97

29

Obecně lze shrnout, že na výrobek je nahlíženo jako obsahující konstrukční vadu, a
jako na neodůvodněně nebezpečný, pokud nebezpečí, které výrobek s sebou nese převažuje
jeho užitečnost.101 Nejjednodušší způsob, jak toto prokázat, je poukázat na to, že bylo možné
vyrobit bezpečnější alternativu konstrukce výrobku, a to s minimálními či žádnými
dodatečnými náklady. 102
Od konstrukční vady výrobku je ovšem nutné rozlišit situaci, kdy je výrobek, který je
přizpůsobený ke svému obvyklému užívání, zákazníkem nesprávně používán. Pokud lze
předvídat, že výrobek bude nesprávně použit, výrobek bude považován za nebezpečný, tj.
vadný, pokud výrobce nepodnikne vhodná bezpečnostní opatření. 103 K takovým opatřením
mohou patřit např. bezpečnostní zámky, ochranné obaly, uzávěry zabraňující otevření dítětem,
apod. Nicméně pokud zákazník výrobek použije nesmyslným způsobem, který výrobce
nemůže rozumně předvídat či pokud by bylo neúměrně nákladné nebo dokonce nemožné
nevhodnému užití zabránit, výrobce nemá povinnost před škodou varovat a ani nenese
případnou odpovědnost za škodu.104 Pokud by například došlo k připevnění pneumatiky určené
na osobní automobil namísto automobilu na autobus, a tato pneumatika by za jízdy autobusu
praskla a způsobila škodu na autobusu a cestujících, taková pneumatika logicky nemůže být
shledána vadnou, neboť byla využita nesprávným způsobem a výrobce racionálně nemůže
tomuto nevhodnému užití nijak zabránit. 105

3.5.3. Marketingové vady
Třetím druhem vady výrobku je vada marketingová, volněji přeloženo vada
v prezentaci výrobku. Výrobek má marketingovou vadu, pokud neobsahuje vhodné varování
či instrukce k použití. Výrobce má povinnost poskytnout zákazníkům takové informace, které
jim umožní bezpečné používání výrobku. Pokud výrobce ví nebo měl vědět, že jeho výrobek
s sebou nese nebezpečí vzniku škody, pokud bude nevhodně používán, bude nedbalostně
odpovědný, když nepodnikne vhodná opatřené k tomu, aby své zákazníky na toto nebezpečí
upozornil.106
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3.5.4. „Vadné nestandardní výrobky“ a „vadné standardní výrobky“
V rozhodnutí A v National Blood Authority se lze setkat také s rozdělením výrobků na
vadné standardní a vadné nestandardní. Vadný standardní výrobek je takový, který vypadá a
funguje tak, jak jeho výrobce zamýšlí. Nestandardní výrobek je pak takový, který je poškozený
nebo horší co do ohledu bezpečnosti, než je standardní výrobek, a kde je to právě ona vadná
vlastnost přítomná v nestandardním výrobku, a ne v standardním výrobku, která způsobila
zranění či škodu. 107 Toto rozdělení v určité míře určuje to, jaké okolnosti se berou v potaz při
rozhodování o vadnosti výrobku.
S rozhodnutím Wilkes v DePuy International Limited (2016) je však toto rozdělení
zpochybňováno a nejspíše tedy překonáno.

3.6. Výrobek
Z britských soudních rozhodnutí lze vypozorovat, že u žalob z Product liability in
negligence je pojem výrobek nutno chápat široce. V rozhodnutí Grant v Australian Knitting
Mills bylo řečeno, že princip vyjádřený v Donoghue v Stevenson se vztahuje i na jiné výrobky
než pouze na potraviny. Jak již bylo zmíněno, v rozhodnutí Grant v Australian Knitting Mills
se soud zabýval situací, kdy došlo k újmě na zdraví díky vadného spodnímu prádlu, obsahující
škodlivé sulfidy, které způsobily osobě, která spodní prádlo nosila těžké zdravotní problémy.
I v tomto případě bylo shledáno, že výrobce má vůči svým zákazníkem povinnost náležité
péče. Postupem soudní praxe se pak ukázalo, že princip ustanovený v Donoghue v Stevenson
není omezen pouze na nějaký konkrétní předmět, ale lze ho aplikovat obecně i na jiné druhy
výrobků.108

3.7. Škoda
Žalobce, který podává žalobu z nedbalosti, musí prokázat, že vadný výrobek způsobil
buď přímo jemu osobní zranění, či nějak poškodil jeho majetek. 109 Výrobce pak může být
uznán odpovědným za škodu způsobenou vadou výrobku pouze pokud byl výrobek vadný jeho

107

A and Others v National Blood Authority and another (2001) 3 All E.R. 289, odst. 36.
Např. na chemikálie (Vacwell Engineering Co Ltd v BDH Chemicals Ltd (1971) 1 QB 88), léky (Prendergast
v Sam & Dee Ltd (1989) 1 Med LR 36), barva na vlasy (Parker v Oloxo Ltd (1937) 3 All ER 524; Watson v
Buckley (1940) 1 All ER 174), výtah (Haseldine v CA Daw & Son Ltd (1941) 2 KB 343), atd., viz NOLAN,
Donal, 19.9.
109
NOLAN, Donal, 19.11.
108

31

zaviněním, a pokud bylo rozumně předvídatelné, že někdo jako žalobce může utrpět škodu na
zdraví či majetku, v případě že bude výrobek obsahovat vadu.110
Škoda, která vznikla v důsledku selhání vadného výrobku k ochraně osoby nebo
majetku, je také žalovatelná. Jako klasický příklad může sloužit neúčinný opalovací krém,
který způsobí spálení, neúčinný pesticid, který způsobí zahynutí plodiny, či vadný alarm proti
vloupání, který nezačne zvonit při násilném vniknutí do domu. 111
Žalobce však na rozdíl od žaloby z titulu smluvního vztahu může požadovat pouze
náhradu za předvídatelnou fyzickou újmu či škodu na majetku, který vlastní. Náklady, které
žalobce vynaložil pro obstarání náhradního výrobku a čistá ekonomická ztráta (tzv. pure
economic loss), kterou by žalobce neutrpěl, nebyl-li by výrobek vadný, se u žaloby z titulu
nedbalosti výrobce nenahrazuje. 112
Stejně tak pokud spotřebitel užije výrobek takovým způsobem, který nemohl výrobce
rozumně předvídat, výrobce nebude odpovědný za škodu způsobenou při použití výrobku
takovýmto neobvyklým způsobem. 113 Proto, jak již bylo naznačeno v předchozím bodu (6.5.2.
Vady v konstrukci/návrhu), v souvislosti s nedbalostními žalobami hrají důležitou roli
varování či návody k použití uvedené či přiložené k výrobkům. Výrobci a dodavatelé mají
neustále trvající povinnost věnovat přiměřenou péči sledování bezpečnosti výrobků a případně
upozornit uživatele na nevhodná rizika spojená s jejich výrobky. Informace, které vyjdou
najevo po dodání produktu zákazníkům, by jim měly být vhodným způsobem předány a měly
by být podniknuty kroky k minimalizaci rizika zranění. Neexistuje však žádná povinnost
upozorňovat uživatele na nebezpečí, která jsou zřejmá nebo která jsou obecně známá. 114
Logicky výrobce ostrých nožů nebude odpovědný za škodu, kterou nůž způsobí při pořezání
se, neboť se jedná o nebezpečí obecně známé.
Škoda způsobená na samotném výrobku se taktéž nenahrazuje. Pouze fyzická škoda na
majetku žalobce jiném, než je sám vadný výrobek, může být nahrazena. Mohou se však
vyskytnout situace, kdy není úplně jasné, zda škoda způsobená vadným výrobkem má být
chápána jako poškození jiného majetku žalobce (a tudíž žalovatelná) nebo jako čistá
ekonomická ztráta na majetku samém (a tudíž neuplatnitelná). Problém může vzniknout, pokud
vadná součást komplexní movité věci poškodí zbytek produktu, jako např. pokud se
pneumatika auta za jízdy vyfoukne a poškodí celé vozidlo, na které je namontováno. Je toto
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poškození „samotného výrobku“ nebo škody na „jiném majetku“ žalobce? Britská soudní praxe
situace posuzuje tak, že pokud je vadná součástka získána zvlášť a následně připojena ke
komplexní movité věci, která již náleží žalobci, pak je jakákoli škoda způsobená vadnou
součástkou na oné movité věci škodou na „jiném majetku“. 115 Pokud však žalobce získá
movitou věc již s vadnou připojenou součástkou, je nutno zvážit, jak moc je součást fyzicky
začleněna do větších položek. Čím větší je stupeň začlenění, tím méně realistické je hovořit o
poškození „jiných“ věcí. Často se používá test, zdali může být součást odstraněna, aniž by
došlo k poškození zbylých částí movité věci. Pneumatika namontovaná na vozidle je „jinou
věcí“116, stejně jako je „jinou věcí“ např. korek v láhvi vína. Ale náhradní deska svařená s
vozem nebo náplast všitá na opotřebované oblečení už jako jiná věc pojímána není. 117

3.8. Srovnání s právní úpravou v České Republice
Lze konstatovat, že britské Tort law je tak unikátním systémem, že jeho srovnání
s českým právem je téměř nemožným úkolem, neboť v ČR nelze najít stejný ani podobný
institut jako je britské Tort law, ze kterého Product liability in negligence vychází. Soudní
rozhodnutí v právním řádu ČR netvoří pramen práva118a působí pouze silou autority. Oproti
tomu soudní rozhodnutí („cases“, odtud pojem „britské case law“) mají v Tort law zásadní
význam, protože pokud žalobce v návaznosti na spáchání britského „Tort“ podá žalobu a bude
s ní chtít uspět, musí naplnit formální znaky skutkové podstaty některého z již existujících
Torts nebo musí najít vztah k případu již v minulosti rozhodnutému. 119 V ČR se tedy
s odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku, která by byla založena výlučně na
nedbalosti a nepsaném právu, nesetkáme. Jedná se o výlučný institut zemí common law.
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Viz dále rozhodnutí Aswan Engineering Establishment Co v Lupdine Ltd (1987) 1 WLR 1 (CA) nebo Nitrigin
Eireann Teoranta v Inco Alloys Ltd (1992) 1 All ER 854.
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Viz rozhodnutí Aswan Engineering Establishment Co v Lupdine Ltd (1987) 1 WLR 1 (CA).
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právní předpis nebo jeho část, viz. GERLOCH, Aleš, 2013. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství
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4. Britská úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku – žaloba podle Consumer Protection Act 1987 („claim
under statute“)
4.1. Zákonná odpovědnost („liability under statute“) obecně
Třetí možnost, která se naskýtá osobě, které byla vadou výrobku způsobena škoda, je
podání žaloby z důvodu porušení britského zákona o ochraně spotřebitele, tj. Consumer
Protection Act 1987. První část CPA je promítnutím evropské směrnice 85/374/EHS do
britského právního řádu a s CPA tedy do britského právního řádu vstoupil institut absolutní
odpovědnosti osoby odpovědné za vadný výrobek. 120 První část CPA vešla v účinnost 1.
března 1988 a vzhledem k čl. 13 směrnice 85/374/EHS, který stanovuje, že směrnice se
nedotýká žádných práv, která může poškozená osoba mít podle právních předpisů o smluvní
nebo mimosmluvní odpovědnosti nebo na základě zvláštního systému odpovědnosti existujícího
v okamžiku oznámení této směrnice, Product liability podle práva common law, jak ze smlouvy,
tak z nedbalosti, stále paralelně existuje vedle Product liability implementované směrnicí
85/374/EHS. Consumer Protection Act 1987 je pak ale možné aplikovat pouze na škodu, která
byla způsobena výrobky, které byly dodány jejich výrobci po účinnosti tohoto zákona, tj. po
1. březnu 1988.121
Směrnice 85/374/EHS spolu s implementovaným CPA fundamentálně změnily pozici
do té doby zavedenou v common law, když zavedly režim objektivní odpovědnosti, a tím
zbavily žalobce povinnosti prokázat jakoukoliv formu zavinění u žalovaného.122

4.2. Consumer Protection Act 1987
Spojené království bylo prvním z členských států EU, které implementovalo směrnici
85/374/EHS do svého právního řádu, a to skrze přijetí Consumer Protection Act 1987 (tj.
Zákona o ochraně spotřebitele). 123 V práci budou dále rozebrána vybraná klíčová ustanovení
CPA a jejich praktická aplikace při soudních řízeních o žalobách z Product liability under
statute.
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4.3. Výrobek
Na počátek je nutno vymezit, co vůbec britský právní řád chápe pod pojmem
„Výrobek“. Consumer Protection Act 1987 obsahuje definici výrobku v § 1 odst. 2, kde
stanovuje, že výrobkem se rozumí jakékoliv zboží nebo elektřina, a (s výhradou odst. 3)
definice zahrnuje i výrobek, který je zakomponován v jiném výrobku, ať již jako jeho součást
nebo surovina nebo jinak. Paragraf 1 odst. 3 CPA pak stanovuje, že pro účely Části 1 CPA,
osoba, která dodá výrobek, v němž jsou obsaženy jiné výrobky, ať již jako součásti nebo
suroviny nebo jinak, se dodáním výrobku nepovažuje za osobu dodávající jakýkoliv výrobek
ve finálním výrobku obsažený. Z definice tedy plyne, že např. budovy pod definici výrobku
podle CPA nespadají. Nicméně stavební materiál, ze kterého jsou budovy postaveny (cihly,
trámy, okna,..) pod definici výrobku jednoznačně spadají. 124 Jak lze vidět dále v rozhodnutí A
and Others v National Blood Authority and another (2001) 3 All E.R. 289, jako výrobek je
nutno chápat i krev, a tedy pravděpodobně i orgány lidského těla a jiné tělní tekutiny. Stejně
tak je jako na výrobky nutno nahlížet i na prvotní zemědělské výrobky a produkty lovu. 125
Potencionální problémy mohou přinést výrobky, které v sobě obsahují nějakou
informaci, jako například knihy, mapy, počítačové softwary atd. Tyto druhy zboží zpravidla
nemohou samy o sobě přímo způsobit fyzickou škodu (když vyjmeme případy typu kniha
s ostrými rohy o které se zraní malé dítě, atd.), ale na druhou stranu spoléhání se na špatnou
informaci obsaženou v nich, může mít dokonce i katastrofální následky. 126 Představme si
například atlas hub, který by obsahoval obrázek ve skutečnosti smrtelně jedovaté houby,
s popiskem, že houba je výborná na smažení. Nebo učebnici chemie, která bude obsahovat
popis laboratorního cvičení pro studenty, při dodržení jehož postupu může dojít k obrovské
explozi ve třídě. Můžeme v takovém případě dovodit odpovědnost podle CPA za škodu
způsobenou vadnou informací ve výrobku? Většina autorů se přiklání k závěru, že nikoliv. 127
Jedním z argumentů bývá tvrzení, že pokud by bylo možné dovodit odpovědnost v takových
případech, pak by to znamenalo, že objektivní odpovědnost se váže k návodu stanovujícímu,
jaké houby jsou jedlé, obsaženém v knize, ale např. ne k návodu obsaženém na webové stránce,
124

CASTLEY, Simon a NEWSTEAD, Alison (Shook, Hardy & Bacon). Defective Products [online]. Lexis Nexis,
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Je tomu tak od účinnosti britského nařízení č. SI 2000/2771, The Consumer Protection Act 1987 (Product
liability) (Modification) Order 2000. Na všechny prvotní zemědělské výrobky a produkty lovu dodané do VB po
4. 12. 2000 je tedy nutno nahlížet jako na výrobky ve smyslu CPA.
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Viz např, Howells (ed) The Law of Product liability (2 nd edn, 2007) odst. 4.58ff; Clerk and Lindsell on Torts
(20th edn, 2010) odst. 11-50; Winfield & Jolowicz on Tort (19th edn, 2014) odst. 11-023. Cf Mullis and Oliphant
Torts (4th edn, 2011) 192 in NOLAN, Donal, 19.43.
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jelikož webová stránka nespadá pod pojem výrobek. Dále bývá poukazováno na to, že pokud
se odpovědnost váže ke knize o houbách, pak by byl pravděpodobně shledán odpovědným za
škodu tiskař, který de facto knihu vyrobil, namísto autora nebo vydavatele, i přesto, že tiskař
pravděpodobně za obsah díla nijak neodpovídá. 128 Lze se tedy přiklonit k závěru, že na
výrobky, které v sobě obsahují nějakou informaci, se CPA nemusí pokaždé vztahovat, nicméně
v právních předpisech pro tento závěr neexistuje žádný jasný právní základ.
Konečně nutno zdůraznit, že CPA se nikdy nevztahuje na vadné poskytnutí služby.
Pokud tedy například dojde k roztrhnutí pneumatiky v důsledku výrobní vady či vady
v konstrukci, výrobce bude objektivně odpovědný za vzniklou škodu. Nicméně pokud
pneumatika exploduje v důsledku přefouknutí, které způsobil zaměstnanec automobilové
prodejny, žalovat na náhradu škody podle CPA možné není, neboť ke škodě došlo v důsledku
vadné služby.129

4.4. Vada
Definice vady výrobku a její chápání soudy je často viděna jako jedna
z nejproblematičtějších části práva Product liability. 130 Consumer Protection Act 1987
obsahuje definici „Vady“ v § 3 odst. 1, kde stanovuje, že výrobek je vadný, pokud bezpečnost
výrobku není taková, jakou mají lidé obecně právo očekávat. „Bezpečnost“ výrobku je pak dle
zákonné dikce chápána jako zahrnující bezpečnost ve vztahu k výrobkům obsaženým v tomto
výrobku, stejně tak jako bezpečnost v souvislosti s rizikem poškození majetku, jakož i v
souvislosti s rizikem úmrtí nebo zranění. Je tedy nutné si uvědomit, že vadnost výrobku se
posuzuje co do ohledu bezpečnosti, a ne kvality. Pokud je tedy výrobek „nekvalitní šmejd“, ale
není nebezpečný, nelze podat žalobu podle CPA, nýbrž žalobce se musí spolehnout na žalobu
z porušení smlouvy.131
Při posuzování toho, co mají lidé obecně právo očekávat ve vztahu k výrobku, CPA v § 3
odst. 2 poskytuje demonstrativní výčet okolností, který mají být brány v potaz. K těmto
okolnostem pak patří:
a) způsob a účel, pro který byl výrobek uváděn na trh, jeho celkový vzhled, použití
jakékoliv označení ve vztahu k výrobku či pokynům nebo upozornění týkající se toho,
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jak má být s výrobkem či ve vztahu k němu zacházeno, a čeho se naopak při manipulaci
s výrobkem vyvarovat;
b) co lze důvodně očekávat, že bude prováděno s výrobkem nebo ve vztahu k výrobku;
c) dobu, kdy výrobek dodal jeho výrobce jinému dodavateli.
Důležitá je pak poslední věta § 3 CPA, která stanovuje, že vadnost výrobku nebude
vždy dovozena pouze z faktu, že je k dispozici novější bezpečnější verze výrobku. Výrobcům
se tak otvírá možnost tvrdit, že jejich výrobek nebyl vadný v době uvedení na trh, ale stal se
vadným až později v důsledku technologického vývoje nebo změny nahlížení na přijatelnou
bezpečnost konkrétního produktu. Typickým příkladem jsou auta vyrobená v 50. letech 20.
století, která neměla bezpečnostní pásy. V takových situacích je vždy nutné, aby si soud položil
otázku, zda byli lidé v dané době technologického rozvoje společnosti oprávněni očekávat
existenci bezpečnějšího výrobku, zvážit proveditelnost bezpečnější verze a jaký byl
převládající postoj společnosti k výrobku.132
Pojem „uvedení na trh“ či ve znění směrnice 85/374/EHS „uvedení do oběhu“ byl
vysvětlen v rozhodnutí SDEU ve věci C-127/04, Declan O'Byrne. v. Sanofi Pasteur MSD Ltd.
Soudní dvůr EU zde upřesnil, že výrobek je uveden do oběhu v okamžiku, kdy je výrobní
proces provedený výrobcem ukončen, a výrobek vstupuje do procesu, kdy je nabízen veřejnosti
za účelem jeho používání nebo spotřeby. Vymezení okamžiku uvedení na trh je důležité nejen
pro účely nalezení okamžiku, ke kterému se posuzuje ne/bezpečnost výrobku, ale je podstatné
např. i pro účely počátku běhu prekluzní lhůty či aplikace liberačních důvodů.
Nutno také upozornit, že bezpečnost je pak chápána v relativním, nikoliv v absolutním
smyslu. Ostrý nůž nikdy nemůže být vyroben absolutně bezpečný, pokud má být užíván v
kuchyni. Pokud by však nůž byl prodáván jako dětská hračka, pak by nebyl tak bezpečným
výrobkem, jaký mají lidé obecně právo očekávat. 133
Stejně jako u Product liability in negligence, i u zákonné úpravy Product liability se lze
setkat s dělením vad na výrobní/konstrukční/marketingové 134 , případně dříve i na vadné
standardní výrobky a vadné nestandardní výrobky135. Dále zmíněná vybraná soudní rozhodnutí
soudů Spojeného království, poskytnou detailnější informace ohledně toho, jak soudy na vadu
výrobku nahlíží v jednotlivých situacích.
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4.4.1. Rozhodnutí Worsley v Tambrands (2000) PIQR P95 – přítomnost varování,
označení, návodů
Jak již bylo výše zmíněno, důležitou roli při posuzování toho, zdali je výrobek vadný,
hrají varování, označení, nápisy na výrobku či návody přiložené k výrobku. Ilustrativním
rozhodnutím, na kterém lze ukázat rozhodovací praxi britských soudů týkající se tohoto
aspektu vady, je rozhodnutí Worsley v Tambrands (2000) PIQR P95, kde soud posuzoval
povahu a dosah varování a informací dodaných ke krabičce vaginálních tampónů v souvislosti
s možností reakce toxického šoku po použití tampónu.136 Žalobkyně v tomto případě namítala,
že krabička tamponů je vadná, neboť obsahovala úplné varování před možností nebezpečí
syndromu toxického šoku (TSS) z užívání tamponů pouze na letáku umístěném vevnitř
krabičky, a krabička samotná obsahovala jen sdělení, že je nutné pročíst leták, ale samotné
varování už neobsahovala. Pokud byl tedy leták vyhozen, krabička by sama o sobě nebyla
dostatečným varováním pro uživatelky, že používání tamponů může vyústit v syndrom
toxického šoku. Žalobkyně se snažila podpořit svoji žalobu s poukazem na tampony, které jsou
k dispozici v USA, jejichž krabička obsahuje větší a plnohodnotnější varování před možností
nebezpečí TSS.
Soud však žalobu žalobkyně zamítl. V dokazování zjistil, že vnější strana příslušné
krabičky tamponů obsahovala jasné a čitelné upozornění, které nasměrovalo uživatelky
k letáku. Leták byl pak čitelný, přehledný a jednoznačný a obsahoval veškeré informace
potřebné k rozeznání varovných znamení vzniku TSS, a poučení, jak se zachovat, pokud se
některý ze znaků objeví. To, že může být leták vyhozen, nemůže výrobce nijak ovlivnit, a dle
soudu tak výrobci nemůže být škodlivý následek přičítán. Výrobce nemůže v takovéto situaci
automaticky obstarat ztracené letáky a to, že si uživatelky, které leták vyhodí, neobstarají leták
nový a nemají tak potřebné informace, není vinou výrobce.

4.4.2. Rozhodnutí A and Others v National Blood Authority and another (2001) 3 All E.R.
289 – chápání pojmu „Vada“
Rozhodnutí A and Others v National Blood Authority and another (2001) 3 All E.R.
289 (dále též jen „A v National Blood Authority“) bylo až donedávna hlavním soudním

Tzv. Syndrom toxického šoku je vzácné život ohrožující onemocnění, které z 90 % souvisejí s používáním
vaginálních tampónů – viz více na http://www.kalisek.cz/syndrom-toxickeho-soku.php [cit. 2018-01-10].
136
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rozhodnutím v oblasti Product liability při nahlížení na to, co je a co není „Vada“ výrobku
podle CPA.137
Předmětem rozhodnutí byla žaloba podaná celkem 117 žalobci, kteří byli nakaženi
virem žloutenky C, jako důsledek krevní transfuze obdržené po březnu 1988 (tedy po účinnosti
CPA) žalovanou společností (National Blood Authority, dále též jen „NBA“)138. V době, kdy
byli žalobci nakaženi, neexistoval žádný test, který by dokázal odhalit, zdali byla darovaná
krev nakažena virem žloutenky C či nebyla. Nicméně v době, kdy žalobci transfuze obdrželi
(1988-1991), bylo obecně známé, že transfuze s sebou nese riziko, že krev může být virem
žloutenky C nakažena. Žalobci žalovali National Blood Authority na náhradu škody podle CPA
tvrdíc, že obdržená krev byla vadná podle CPA, jelikož obsahovala virus žloutenky C. Žalobci
pak svou žalobu opřeli o argument, že měli obecné právo předpokládat, že dodaná krev bude
bezpečná a nebude obsahovat žádné infekční látky.
Žalovaná společnost na podanou žalobu oponovala, že až do dubna 1991 neexistoval
žádný test, který by mohl pomoci odhalit přítomnost viru žloutenky C krvi. Dále pak na svou
obhajobu uvedla, že krev s sebou nese přirozené nebezpečí nákazy virovou infekcí a v lékařské
společnosti bylo obecně známé, že toto nebezpečí existuje, a že se mu v oné době nedalo nijak
vyhnout. Pokud bylo nebezpečí nevyhnutelné, veřejnost dle žalované neměla právo očekávat
stoprocentní bezpečnost výrobku. Konečně pak dle žalované samotné znění směrnice
85/374/EEC v čl. 6 uvádí, že vadu výrobku je nutno posuzovat k přihlédnutím ke všem
okolnostem. Soudce by tedy měl být povinen vzít v potaz i to, zdali šlo infekci nějak zabránit,
a tedy zabývat se i tím, zdali bylo chování žalované racionální.
Soudce však v tomto rozhodnutí žalobě žalobců vyhověl a argumentaci žalované
neuznal. Ve svém rozhodnutí se zabýval výkladem pojmu „Vada“ ve znění směrnice
85/374/EEC (čl. 6 směrnice 85/374/EHS). Dle soudce okolnosti, na které odkazuje čl. 6
směrnice 85/374/EHS, neobsahují skutečnosti, zda výrobce mohl či nemohl vadě zabránit či
zda lékařská společnost o možném riziku nákazy žloutenkou C z krevních produktů věděla.
Dle soudce byla krev vadná ve smyslu čl. 6 směrnice 85/374/EEC, neboť veřejnost byla
oprávněna očekávat, že krev, která bude transfuzí podána, nebude obsahovat infekční látky.
Otázka vadnosti musí být vždy posuzována co do stupně nebo úrovně bezpečnosti, které osoby
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obecně mají právo očekávat. Nejedná se o individuální hodnocení, ale o obecné očekávání lidí
či široké veřejnosti. 139 Veřejnost měla právo očekávat stoprocentní bezpečnost v souvislosti s
krví a neměla být vystavena „ruské ruletě“.140
Dále pak bylo soudcem poukázáno na to, že zásady směrnice 85/374/EEC a CPA
vyžadují, aby byla žalovaná v pozici NBA objektivně odpovědný za škodu způsobenou jí
dodaným vadným výrobkem. Pokud žalovaná argumentuje, že výrobek nebyl vadný její vinou,
tento argument jí nemůže být ku prospěchu. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
podle CPA a podle směrnice 85/374/EEC není odpovědností subjektivní, nýbrž je
odpovědností objektivní. Zavinění žalované tedy není podstatné. Stejně tak to, že se riziku
nešlo nijak vyhnout, bylo dle soudu nepodstatné.
Dle soudce se žalobce ani nemohl „liberovat“ 141 odkazem na skutečnost, že stav
vědeckých a technických znalostí v době, kdy byl výrobek uveden do oběhu, nebyl takový, aby
umožnil odhalit vadu 142 . Žalovaná totiž o možnosti nákazy věděla a dle soudce bylo
nepodstatné, že společnost nemohla krev zkontrolovat, nemohla krev odmítnout darovat ani
nemohla podniknout jiné kroky k tomu, aby k nákaze nedošlo. Samotný fakt, že společnost o
nebezpečí věděla, bylo dle soudce dostačující proto, aby se žalovaná nemohla z odpovědnosti
liberovat. Konečně soudce zdůraznil, že pokud obecně jakýkoliv výrobce ví o existenci vady
v kterémkoliv výrobku, který vyrábí či dodává, je tím potenciálně upozorněn na vadu, kterou
výrobek obsahuje, a výrobek tak dodává na vlastní riziko. 143
Toto rozhodnutí je a bylo odbornou veřejností často přijímáno s výhradami. Kritika
byla vznášena především v souvislosti s tím, že výše uvedené argumenty žalované měly být
součástí oněch „všech okolností“, které soud bere v potaz při posuzování, zdali výrobek je či
není vadný144, a shledání krve jako vadné bylo v tomto případě příliš striktní. Překonání tohoto
rozhodnutí však přináší nedávné převratné rozhodnutí Wilkes v DePuy International Limited
(2016) EWHC 3096 (QB), které bude důkladněji rozebráno dále.
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Rozhodnutí A v National Blood Authority bylo přelomové také v tom, že s sebou
přineslo rozdělení výrobků na standardní a nestandardní. Standardní výrobek je výrobkem,
který je v takovém stavu, který výrobce zamýšlel, a i funguje tak, jak výrobce zamýšlel (a
přesto způsobí škodu). Nestandardní výrobek byl pak definován jako takový, který je odlišný,
zjevně proto, že je nevyhovující nebo horší co do bezpečnosti, od standardního výrobku, a kde
je to právě ona škodlivá vlastnost či vlastnosti přítomné v nestandardním výrobku, ale nikoliv
ve standardním výrobku, které způsobily škodu či fyzickou újmu.145 Zjednodušeně lze pak říci,
že nestandardní výrobek je takový výrobek, který obsahuje nějaký znak X, který není přítomný
ve standardním výrobku (např. virus), a který způsobí škodu, či kterému chybí nějaký znak Y,
který se očekává, že mít bude.146 To, kdy může i standardní výrobek být považován za vadný,
bude dále rozebráno v rozhodnutí Sam Bongle v McDonald’s Restaurants Ltd (2002) EWHC
490 (QB).
Některé členské státy EU pak při implementaci směrnice 85/374/EHS do domovských
práv speciálně stanovily, že všechny nestandardní výrobky budou automaticky vadné podle čl.
6 směrnice 85/374/EHS.147
Nutno ovšem upozornit, že s rozhodnutím Wilkes v DePuy International Limited je toto
rozdělení zpochybňováno a nejspíše překonáno. 148

4.4.3. Rozhodnutí Tesco Stores Limited & Another v Connor Frederick Pollard (2006)
EWCA CIV 393
Dalším zajímavým rozhodnutím, které je záhodno detailněji rozebrat, je rozhodnutí
Tesco Stores Ltd v Pollard (2006) EWCA CIV 393. Podle klasifikace v A v National Blood
Authority by toto rozhodnutí spadalo jednoznačně pod případ „nestandardního výrobku“, neboť
finální verze výrobku byla odlišná od standardu, který výrobce zamýšlel k užití pro zákazníky.
Předmětným výrobkem, o kterém byla v tomto rozhodnutí namítána vada, byla láhev
obsahující prášek do myčky nádobí. Vršek lahve obsahoval uzávěr, který měl zabraňovat
otevření lahve dětmi (tzv. child resistant closure lock). Třinácti měsíčnímu dítěti se však
podařilo lahev otevřít a prášek pozřít, což u něj způsobilo závažné zdravotní komplikace.
Jednalo se o tzv. případ znaku Y – obsah žaloby tvrdil, že lahev byla vadná, jelikož uzávěr
lahve nebyl tak odolný proti otevření dítětem, jak měl být.
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Odvolací soud pak v tomto rozhodnutí rozhodoval o odvolání společnosti Tesco Stores
Ltd (prodávající výrobku, který výrobek označil svým vlastním jménem) a zároveň i o odvolání
výrobce výrobku, proti rozhodnutí prvostupňového soudu, který obě entity shledal
odpovědnými za škodu způsobenou dítěti „vadnou“ lahví s práškem do myčky. Odvolací soud
však rozhodnutí prvostupňového soudu změnil. To, zda lahev byla či nebyla vadná, soud opět
posuzoval podle pravidla stanoveného v § 3 odst. 1 CPA, tj. podle toho, co jsou lidé obecně
oprávněni od výrobku očekávat. Soud uznal, že lidé jsou obecně oprávněni očekávat, že
předmětné uzávěry zabraňující otevření dětmi ztěžují otevření lahve dětmi více než obyčejné
lahve bez bezpečnostního uzávěru. Uzávěry v tomto případě dle soudu opravdu byly hůře
otevíratelné než běžné uzávěry, nicméně obtížnost otevření nesplňovala britskou normu běžně
používanou pro bezpečnostní uzávěry. Odvolací soud však rozhodl, že dodržování britského
standardu není v očekávání veřejnosti. I přesto že tedy uzávěr nesplňoval britskou normu, i tak
bylo obtížnější otevřít předmětnou láhev než otevřít jinou standardní láhev bez bezpečnostního
uzávěru. Odvolací soud tedy uzavřel, že výrobek není vadný podle § 3 odst. 1 CPA, a láhev
s bezpečnostním krytem tedy nebyla vadným výrobkem ve smyslu CPA, neboť lidé obecně
neočekávají, že uzávěr zabraňující otevření dítětem bude silnější, než v daném případě byl.
Okolnost, že výrobce lahve očekával a chtěl, aby byl uzávěr silnější, zde bylo nepodstatné.149
4.4.4. Rozhodnutí Sam Bongle v McDonald’s Restaurants Ltd (2002) EWHC 490 (QB)
Oproti tomu rozhodnutí Sam Bongle v McDonald’s Restaurants Ltd (2002) EWHC 490
(QB) je klasickým příkladem tzv. standardního výrobku, který způsobil škodu, tj. výrobku,
který neobsahuje žádný znak X, který by neměl mít, a ani mu nechybí žádný znak Y, který se
očekává, že mít bude. Naopak se jedná o výrobek nacházející se v takovém stavu, který
výrobce zamýšlel, a se všemi znaky, které dle výrobce má mít.150
V tomto rozhodnutí soud projednával žalobu dítěte, které žalovalo společnost
McDonald‘s na náhradu škody, způsobené opařením rozlitou kávou. Žalobce v žalobě namítal,
že pokud by káva byla namísto skutečných 90 °C servírována při 55 °C, žalobce by se tolik
neopařil. Soud však neshledal, že by káva byla vadná podle CPA, jelikož konzument horkého
nápoje je obecně oprávněn očekávat, že nápoj bude horký, a tedy že se může nápojem opařit.
Dle soudu by káva servírovaná mezi 55 °C a 60 °C pro zákazníky McDonald’s nebyla
přijatelná. Veřejnost naopak chce kupovat horkou kávu, která bude mít teplotu alespoň 65 °C
149
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(teplota, při níž může káva při rozlití na těle způsobit popáleniny), i přesto že ví, že je zde
možnost, že se popálí, pokud se na něj káva vylije. Je sice pravda, že lidé obecně očekávají, že
budou přijata opatření k ochraně před rizikem z opaření, ale nikoliv do té míry, že by jim tím
byla odepřena možnost zakoupit si horký nápoj a vypít si ho v prostorách restaurace bez
nasazeného víčka. Žalobce tedy se svou žalobou neuspěl. 151
Z rozhodnutí lze tedy odvodit závěr, že u standardních výrobků se to, zdali takové
výrobky jsou či nejsou vadné, posuzuje podle toho, jestli by pro výrobek ve svém zamýšleném
stavu bylo žádoucí, aby neměl žádný nebezpečný znak X či naopak aby měl nějaký
bezpečnostní znak Y, berouc v potaz náklady a výhody při odstraňování nebo přidávání
takového znaku. 152 Servírování kávy při teplotě nižší než 60 °C by zcela jistě vedlo k poklesu
zákazníků, jelikož ti sami očekávají, že zakoupená káva bude horká a zahřeje je. Náklady na
odstranění nebezpečného znaku X (tj. teploty) a důsledky z toho plynoucí by tak výrazně
převážily výhody, které „studená“ káva přináší. Z tohoto důvodu na horkou kávu nelze nahlížet
jako na vadný výrobek ve smyslu CPA.

4.4.5. Rozhodnutí Abouzaid v Mothercare (UK) Ltd (2000) All ER (D) 2436
Pro účely práce je rovněž přínosné popsat rozhodnutí Abouzaid v. Mothercare (UK) Ltd
(2000) All ER (D) 2436, ve kterém se odvolací soud zabýval případem žalobce, který byl
zraněn, když ho spona elastického upevňovacího systému na kočárku zasáhla do oka. Žalobce
(12 let) pomáhal své matce připoutat svého mladšího bratra do kočárku, když mu z ruky
vyklouzla přezka a vážně mu poranila oko. Žalobce se domáhal náhrady škody po spol.
Mothercare (prodávající kočárku, který tím, že na výrobek uvedl své jméno, vstoupil do pozice
výrobce dle § 2 odst. CPA) jak žalobou z nedbalosti, tak žalobou podle CPA.
Prvostupňový soud přiznal žalobci náhradu škody na základě toho, že (i) výrobek
neobsahoval pokyny, jak s ním má být zacházeno; (ii) výrobek byl nebezpečný, protože nemohl
být bezpečně používán (spona nemohla být bezpečně zavírána); (iii) bylo zde nebezpečí, že
osoby, které výrobek budou používat obvyklým způsobem, zejména mladší děti, se mohou
vážně zranit, jak se také stalo; a (iv) bylo zde tedy zřejmé riziko a nebezpečí, které byl žalovaný
jako výrobce povinen vzít v potaz. Dle soudu tak byl výrobek vadný dle CPA. Žaloba
z nedbalosti však byla zamítnuta, neboť nedbalost na straně žalované společnosti nebyla
prokázána.
Viz více text rozhodnutí Sam Bongle v McDonald’s Restaurants Ltd (2002) EWHC 490 (QB); CASTLEY,
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Odvolací soud pak odvolání žalované zamítl a potvrdil tak závěry prvostupňového
soudu. Odvolací soud se zabýval především tím, zdali byl výrobek vadný podle CPA, což je
nutno posuzovat podle toho, co mají lidé obecně právo od výrobku očekávat. Výrobek byl
shledán vadným, jelikož konstrukce, se kterou byl dodán, s sebou nesla nebezpečí poranění bez
jakéhokoliv varování, a uživatel tak neměl možnost se nebezpečí poranění vyhnout. Široká
veřejnost měla právo očekávat, že výrobek bude bezpečný a nebude s sebou nést riziko
poranění sponou. 153 Podle odvolacího soudu je irelevantní, zdali nebezpečí, které způsobilo
škodu, bylo žalované známo, či jí mohlo rozumně být známo, předtím, než došlo k nehodě.154

4.4.6. Wilkes v DePuy International Limited (2016) EWHC 3096 (QB)
Konečně je nezbytné věnovat pozornost i nedávnému rozhodnutí Wilkes v DePuy
International Limited (2016) EWHC 3096 (QB) (dále jen „Wilkes v DePuy“), které jak již bylo
zmíněno výše v textu práce, přichází s novými názory na jisté oblasti problematiky Product
liability under statute.
Rozhodnutí se opírá o následující skutkový stav: V lednu r. 2007 podstoupil žalobce
v nemocnici v Manchesteru operaci a byl mu voperován umělý kyčelní kloub. Umělý kloub se
skládal ze součástek vyrobených společností De Puy International Limited (žalovanou), z nichž
jednou ze součástek byla ocelová stehenní násada pojmenovaná zkratkou „C-Stem“. Žalobce
pracoval jako zedník a instalatér, vážil okolo 120 kilo a bylo mu lékaři opakovaně
doporučováno, aby zhubl. V lednu r. 2010 se ocelová násada zlomila, žalobci byly umělé
součástky vyměněny, nicméně bylo prokázáno, že došlo k uvolnění kovových úlomků do
žalobcova těla, jejich rozložení kolem kloubu a vznikem s tím spojené metallózy155. Žalobce
podanou žalobou tvrdil, že zlomenina v r. 2010 spolu s utrpěnou metallózou byla způsobena
vadou výrobku, konkrétně násady „C-Stem“, která dle žalobce obsahovala výrobní a/nebo
designové vady.156 Dožadoval se tedy náhrady škody podle CPA (mimo to podal i nedbalostní
žalobu). V tomto rozhodnutí se pak soudce Hickinbottom zabýval otázkou, zdali byl žalobce
za škodu podle CPA odpovědný.
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To, jak soudce Hickinbottom v tomto rozhodnutí rozhodl, bylo pro velkou část britské
společnosti překvapivým, avšak vítaným a racionálním posunem v nahlížení na problematiku
Product liability. V mnohém se případ Wilkes v DePuy podobal případu A v National Blood
Authority, avšak v textech rozhodnutí se lze setkat s několika odlišnými názory na věc. Už to,
že i přes podobnost obou případů, došlo k odlišnému výsledku rozhodnutí, je jistě
pozoruhodné. V rozhodnutí Wilkes v DePuy totiž soudce na rozdíl od rozhodnutí A v National
Blood Authority žalobu na náhradu škody zamítl, neboť neshledal, že by došlo k naplnění
podmínek dle CPA. Nyní budou představeny důvody, které vedly soudce Hickinbottoma
k zamítnutí žaloby, a bude také upozorněno na odlišnosti v nazírání na určité problémy oproti
A v National Blood Authority.
Na počátek soudce Hickinbottom nesouhlasil s tvrzením soudce Burtona v A v National
Blood Authority, že prvním krokem při posuzování vadnosti výrobku má vždy být identifikace
škodlivých vlastností, které způsobily škodu, tedy že se má přednostně posoudit příčinná
souvislost. Dle soudce Hickinbottoma je tento postup špatný, neboť prokázání příčinné
souvislosti mezi vadou a škodou nemůže být rozumně ani koncepčně uděláno před tím, než
dojde k prokázání toho, zdali zde je či není vada a o jakou vadu případně jde. 157
Soudce Hickinbottom se v rozhodnutí tedy primárně obšírně zabýval pojmem „Vada“
ve znění CPA. Zdůraznil, že důraz při posuzování vadnosti výrobku podle CPA a směrnice
85/374/EEC je kladen především na bezpečnost výrobku, přičemž ne/bezpečnost výrobku je
relativním pojmem. Soudce zdůraznil, že žádný zdravotnický výrobek nikdy nebude naprosto
bezpečný a že nemůže existovat rozumné očekávání, že by byl zcela bezrizikový. „Při
posuzování toho, zdali výrobek má či nemá vadu, musí soud posoudit přiměřenou úroveň
bezpečnosti, a při rozhodování vzít v potaz informace a okolnosti, které zde byly, bez ohledu
na to, zdali skutečný nebo potencionální pacient, nebo dokonce jiný člen veřejnosti ve
skutečnosti zvážil některé z těchto okolností a informací.“ 158 Tento náhled na věc je
jednoznačně něčím novým oproti dřívějšímu náhledu v rozhodnutí A v National Blood
Authority. Použití výrazu „legitimní očekávání“ v A v National Blood Authority tak nebylo dle
soudce Hickinbottoma příliš „šťastné“, jelikož posuzování toho, co mají lidé obecně právo
očekávat, nevyžaduje žádný speciální pojem.159
Následně se soudce zabýval okolnostmi, které je nutné brát v potaz při posuzování
bezpečnosti výrobku. Soudce uvedl, že vzhledem k široké škále produktů, na které se směrnice
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85/374/EHS a CPA vztahují, nelze stanovit striktní kategorizaci nebezpečných faktorů, ale je
naopak nutné, aby si soud zachoval pružný přístup k posouzení přiměřené úrovně bezpečnosti,
včetně posouzení relevantnosti váhy jednotlivých okolností. Okolnosti uvedené v § 3 odst. 1
písm. a) CPA, podle kterých má být posuzována bezpečnost výrobku, nejsou dle soudce
taxativním výčtem, ale pouze výčtem demonstrativním 160 (viz znění CPA „Shall include“).
Stanovení nebezpečných faktorů vždy závisí na konkrétních skutečnostech každého případu.
Faktory, které soudce bral v potaz v tomto případě byly:
-poměr rizika a přínosnosti a možné vyloučení/předcházení vzniku vady;
-dodržování/nedodržování příslušných norem a předpisů při výrobě výrobku;
-varování a další instrukce k použití a role jakýchkoli zprostředkovatelů. 161
Pokud jde o možné předcházení vzniku vady, soudce Hickinbottom dospěl k závěru, že
to, zdali jde určitému riziku předcházet, není otázkou, kterou by bylo možno vyřešit odděleně,
ve vakuu nebo jako samu o sobě určující problém vady. Otázku je vždy nutno chápat v kontextu
celého případu a skutkových okolností, a ne izolovaně. Dle soudce tak v určitém případě a bez
nevhodného odvracení pozornosti, snadnost a rozsah, ve kterém může být riziko vyloučeno
nebo zmenšeno, může být jen jednou z okolností ovlivňující úroveň bezpečnosti, kterou mají
lidé obecně právo očekávat.162
Soudce Hickinbottom dále vyslovil důrazný nesouhlas s tvrzením vyjádřeným v A
v National Blood Authority, kde byla obtížnost identifikace a nápravy vady výrobku, stejně tak
jako veřejný prospěch výrobku, shledány jako irrelevantní okolnosti, a kde byl popřen
jakýkoliv možný vyvažovací mechanismus mezi veřejným užitkem a rizikem vzniku škody. V
rozhodnutí Wilkes v DePuy byla naopak okolnost obtížnosti identifikace vady a možnost jejímu
předcházení zmíněna jako důležitá faktor, který je nutno brát při posuzování vadnosti výrobku
v potaz, stejně tak, jako je nutné brát v potaz prospěšnost výrobku. Soudce Hickinbottom dále
uvedl, že určitý léčivý přípravek (například očkovací látka) může vyžadovat zvážení širšího
spektra rizik a přínosů, včetně veřejného zájmu.163
Co do dalšího faktoru, dle soudce bylo nesporné, že nesoulad výrobku s jakýmikoliv
povinnými normami či předpisy, poskytne žalobci důkaz o vadě výrobku. Naopak dodržování
těchto norem nebo předpisů, i když neposkytuje výrobci úplnou obranu, poskytne alespoň
důkaz o tom, že úroveň bezpečnosti požadovaná CPA byla splněna. 164
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Dalším zajímavým závěrem, které s sebou toto rozhodnutí přineslo, byl výrok soudce
Hickinbottoma, že zasahující zdravotník či lékař (tzv. „learned intermediary“) vystupující jako
prostředník ve vztahu mezi výrobcem výrobku a pacientem je podstatnou okolností pro účely
poskytování informací o bezpečnosti výrobku, a tedy o možné vadě. 165 Dle soudce bylo
podstatné, že mezi žalobcem a žalovaným nebyla žádná interakce, a že varovaní a informace o
operaci spolu s dalšími poučeními poskytoval pacientovi ošetřující lékař. Výrobce umělého
kloubu neměl žádnou povinnost přímo informovat pacienta ohledně svého výrobku. 166 Tento
závěr je odlišný od tvrzení v A v National Blood Authority, kde soudce Burton okolnost, že
mezi výrobcem a poškozeným vystupoval ještě třetí zprostředkující subjekt, brát v potaz
odmítl.
Rozhodnutí Wilkes v DePuy je inovativní dále v tom, že odmítá klasifikaci výrobků na
standardní a nestandardní 167 . Soudce Hickinbottom v rozhodnutí nesouhlasí s přístupem
vyjádřeným v A v National Blood Authority a klasifikaci označuje jako zbytečnou a nežádoucí:
„Podle mého názoru to, zda je určitý výrobek vyroben podle záměru výrobce a je v souladu s
příslušnými normami ... může být relevantní okolností v souvislosti s posouzením úrovně
bezpečnosti, kterou jsou obecně lidé oprávněni očekávat; ale chápat rozlišování jako rigidní
kategorizací je nepotřebné a potenciálně i nebezpečné.“ 168 Dospěl k závěru, že takové
rozlišování by bylo odvrácením pozornosti od výkonu činnosti, kterou má soud provádět, a to
posuzování přiměřené úrovně bezpečnosti s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem.
„Při posuzování bezpečnosti výrobku by soud měl vhodným způsobem zohlednit příslušné
okolnosti: nic víc a méně.“169
Po aplikaci uvedených premis soudce ihned došel k závěru, že výrobek netrpěl žádnou
výrobní vadou, a většina rozhodnutí se pak zaobírala posouzením, zdali byl výrobek vadným
v konstrukci, tj. zdali trpěl designovou vadou. Po důkladném rozboru soudce rozhodl, že ani
design/konstrukce „C-Stem“ kloubu nebyla vadnou ve smyslu CPA, neboť úroveň bezpečnosti
výrobku neklesla pod úroveň, kterou měli lidé obecně právo očekávat, když byl výrobek
uveden na trh. K tomuto závěru přivedlo soudce mnoho faktorů. Jednak to, že „C-Stem“ kloub
vyhovoval všem příslušným závazným normám a požadavkům, včetně bezpečnostních
požadavků. Existovaly také expertní analýzy, které stanovovaly, že riziko selhání kloubu „CStem“ bylo „přirozené“, a to ne v tom smyslu, že výrobek nemohl být bez tohoto rizika
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vyroben, ale v tom smyslu, že odstranění možného rizika by mohlo vést k nevýhodám, které
by převážily praktické výhody výrobku. 170 Důležité bylo dle soudce také to, že instrukce
k používání kloubu výslovně a dle soudce i dostatečně varovaly před rizikem zlomeniny
násady, a upozorňovaly, že určité okolnosti jako např. obezita či vysoká úroveň aktivity
pacienta mohou vést ke zhoršení tohoto rizika. Konečně bylo nutno vzít v úvahu i šance, že
ke vzniku nežádoucí události dojde, a její případné důsledky. Předně bylo vzato v potaz, že
pravděpodobnost zlomeniny je malá – u příslušného modelu byla 0,195 % a v případě zlomení
přímo na násadě 0,004 %. 171 Tyto okolnosti pak vedly k neúspěšnosti žaloby.
Nové pojetí chápání vybraných problémů Product liability tak, jak bylo prezentováno
soudcem Hickinbottomem je rozhodně rozumným, nutným a realistických krokem vpřed, a
odbornou veřejností je pozitivně přijímáno. 172 Je nutno si přiznat, že i přesto, že rozhodnutí jde
ku prospěchu výrobcům, a spotřebitele tak dalo by se říci omezuje v jejich právech, je toto
rozhodnutím logickým a dle autorčina názoru zcela vhodným judikaturním posunem.

4.5. Žalobce
Dalším pojmem CPA, který je nutno si ujasnit, je pojem žalobce. Žalobcem nemusí být
pouze osoba, která si výrobek, který způsobil škodu zakoupila, či je jejím vlastníkem. Žalobu
na náhradu škody podle CPA může podat kdokoliv, komu byla vadou výrobku způsobena
žalovatelná škoda. 173 Například i uživatelé fitness center, kterým byla vadou některého ze
strojů ve fitness centru, způsobena škoda, mohou žalovat odpovědnou osobu podle CPA na
náhradu škody způsobené vadným strojem. 174 Jediné omezení lze spatřovat v nemožnosti
žalobců obchodníků žalovat na náhradu škody na výrobku, který nebyl určen k soukromému
užívání.175

4.6. Žalovaní (odpovědné osoby)
Výčet osob, které mohou nést odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku podle
CPA nalezneme v § 2 odst. 2, 3. K těmto osobám patří výrobce, osoba, která výrobek označila
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svým jménem, dovozce a dodavatel. Co se jednotlivými osobami chápe bude vysvětleno dále
v textu. Pokud lze nalézt dvě či více osob odpovědných za škodu způsobenou vadou výrobku,
pak jsou tyto osoby odpovědné společně a nerozdílně (tzv. „joint and several liability“).176 Je
pak jen na žalobci, proti komu z možných žalovaných podá žalobu. 177 Žalovaný, který měl
povinnost nahradit žalobci škodu, pak může po ostatních odpovědných osobách požadovat
náhradu pomocí Civil Liability (Contribution) Act 1978178. Výše částky, kterou lze po ostatních
požadovat, se posuzuje podle toho, co je spravedlivé a oprávněné co do rozsahu odpovědnosti
dané odpovědné osoby na vzniku škody. 179 Je-li například míra odpovědnosti na vzniku škody
dvou odpovědných osob stejná a žalobce se rozhodne zažalovat jen odpovědnou osobu A, má
odpovědná osoba A následně právo požadovat tzv. regresem po odpovědné osobě B polovinu
nákladů, které vynaložila na náhradu škody žalobci.

4.6.1. Výrobce - § 1 odst. 2, § 2 odst. 2 písm. a) CPA
K první skupině osob odpovědných za škodu způsobenou vadou výrobku podle CPA
patří výrobci. Zákonná definice výrobce obsahuje tři „typy“ výrobců. Jednak je jako výrobce
chápána osoba, která výrobek vyrobila180. Dále v případě hmoty/látky, která nebyla vyrobena,
ale byla vytěžena nebo oddělena, je za výrobce považována osoba, která výrobek vytěžila nebo
oddělila181 – např. osoba, která vytěžila uhlí ze země.182 Konečně v případě, kdy výrobek nebyl
ručně vyroben ani vytěžen ani oddělen, ale jehož podstatné znaky lze přičíst průmyslovému
nebo jinému procesu, který byl proveden (např. zemědělský proces), je za výrobce považována
osoba, která proces provedla. 183 Písmeno c) se snaží zachytit všechny osoby, které výrobek
zpracovaly, ale u kterých úroveň zpracování nutná k dosažení podstatných znaků procesu není
úplná. Tak např. zemědělec, který pouze sklidí hrášek a uskladní ho do pytlů, pravděpodobně
nespadá pod dosah písmena c) a nebude považován za výrobce ve znění CPA. Nicméně otázka
pak zní, zdali by byl jako výrobce chápán, pokud by hrášek např. zmrazil. V takové situaci je
nutno se ptát, jaké jsou podstatné znaky zmraženého hrášku? Je jimi to, že se jedná právě o
176
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hrášek, či je podstatným znakem to, že je zmražený, nebo jsou základními znaky oba
faktory? 184 Při posuzování takového příkladu by nejspíše záleželo na ostatních okolnostech
případu, nicméně vzhledem k dikci § 1 odst. 2 písm. c) CPA je možné, aby i taková osoba, byla
chápána jako výrobce výrobku. Učebnicovými příklady osob, které budou pod písmeno c)
spadat, pak patří např. osoby, které zpasterizovaly mléko, či osoby, které zmrazily a uskladnily
maso.185

4.6.2. Osoba, která výrobek označila svým jménem - § 2 odst. 2 písm. b), § 45 odst. 1 CPA
Odpovědnými za škodu způsobenou vadou výrobku jsou i ti, kteří na výrobek uvedli
své jméno, či použili ochrannou známku nebo jiný odlišovací znak v souvislosti s výrobkem,
a dali tak najevo, že jsou výrobci výrobku.186 Takovými osobami jsou např. ti, kteří si nechají
výrobek vyrobit jiným výrobcem, ale na finální výrobek umístí své jméno, nebo majitelé
franšízy, jejichž jméno je umístěno na fast food produktech. Pokud však výrobek bude opatřen
označením „vyrobeno pro obchodníka X“, není možné dovodit, že obchodník X dává najevo,
že je výrobcem výrobku, tudíž zasažen rozsahem § 2 odst. 2 písm. b) CPA.187

4.6.3. Dovozce - § 2 odst. 2 písm. c) CPA
Třetí skupinou osob, které mohou být odpovědné za škodu způsobenou vadou výrobku
podle CPA, jsou ti, kteří výrobek dovezli (importovali) do země některého z členských států
EU z místa, které se nachází mimo prostor členských států EU.188 Nutnou podmínkou však je,
aby se dovoz realizoval v rámci podnikatelské činnosti dovozce. Účelem tohoto ustanovení je
zajistit, aby vždy existovala nějaká osoba uvnitř společného prostoru EU, která bude
odpovědná za škodu způsobenou vadou výrobku, a ušetřit tak žalobcům možné komplikace při
žalování odpovědných osob mimo prostor členských států EU. 189

4.6.4. Dodavatelé - § 2 odst. 3 CPA
Odpovědnými jsou za určitých okolností i dodavatelé výrobků, ať už jde o
velkoobchodníky, distributory nebo maloobchodníky. Dodavatelé mohou nést odpovědnost za
škodu způsobenou vadou výrobku, pokud v přiměřené lhůtě po vzniku škody a na žádost osoby,
184
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které byla výrobkem způsobena škoda, neidentifikují některou z osob uvedených v § 2 odst. 2
CPA (tj. výrobce či osobu, která výrobek označila svým jménem, či dovozce) nebo osobu, která
jim výrobek dodala190. Dodavatelé tedy zůstávají „v nebezpečí“, že budou žalováni osobou,
které výrobek dodali, pokud nebudou schopni ukázat na jinou povinnou osobu, a odpovědnosti
se tak zprostit.
Význam pojmu dodání je nutno chápat v širokém smyslu, zahrnujíc nejen prodej
výrobku, ale i jeho výměnu, půjčení, prodej na splátky či dokonce darování. Nutno je také
poukázat na to, že ona „druhotná“ odpovědnost dodavatele se dovozuje pouze pokud dodání
vadného zboží dodavatelem následovalo po dřívější dodávce výrobku výrobcem nebo
zprostředkovatelem, tj. dárce krve tak není chápán jako dodavatel krve podle CPA. 191
Pro žalobce je ustanovení § 2 odst. 3 CPA praktické v tom smyslu, že může sledovat
posun výrobku po distribučním řetězci až do té doby, než bude moci označit někoho
odpovědného podle § 2 odst. 2 CPA. Pokud nikoho nenajde, může se uchýlit k podání žaloby
proti dodavateli, který není sám schopen označit žádného ze svých dodavatelů či osob
odpovědných podle § 2 odst. 2 CPA.192

4.7. Odpovědnost
Co se týče pojmu odpovědnost a jejího prokazování, pro úspěšnou žalobu je nutné, aby
poškozená osoba prokázala tzv. „on the balance of probabilities“193, že výrobek obsahuje vadu,
a že existuje příčinná souvislost mezi vadou a utrpěnou škodou. Odpovědnost za škodu
způsobenou vadou výrobku podle CPA je objektivní a není tedy nutné, aby žalobce prokázal
zavinění žalovaného. 194
V rozhodnutí Wilkes v DePuy International Limited (2016) bylo zdůrazněno, že ačkoli
žalobce musí prokázat příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a způsobenou škodou, může
být užitečné, pokud bude zároveň prokázána nedostatečná bezpečnost výrobku, která
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zapříčiňuje jeho vadnost. Žalobce však už není povinen prokázat příčinu této nedostatečné
bezpečnosti či důvod, proč produkt selhal. 195

4.8. Škoda
Škoda je dle CPA definována jako smrt či lidské zranění či jiná ztráta nebo škoda na
majetku (včetně pozemku). 196 Lidské zranění zahrnuje jakoukoliv nemoc či jiné poškození
fyzického či psychického stavu člověka 197, takže psychická újma způsobená vadou výrobku je
také žalovatelná podle CPA. I novorozené dítě, které se narodí s prenatálním poškozením
způsobeným vadným výrobkem se může domoci náhrady škody.198 Stejně tak zákon myslí i na
situace, kdy vadný výrobek způsobí smrt, a umožňuje příbuzným zemřelého žalovat na náhradu
škody a domoci se tak přiměřeného zadostiučinění.199
Dále zákon stanovuje, že odpovědnost se nevztahuje na zničení nebo poškození
samotného výrobku nebo na zničení nebo poškození celé či kterékoli části výrobku, který byl
dodán s příslušným výrobkem a zabudován v něm.200 Nenahrazuje se také škoda, která bez
úroků nepřesahuje £275. 201 Konečně podle § 5 odst. 3 CPA nevzniká odpovědnost ani
v případě, kdy vznikne škoda na majetku, který není obecně určen pro soukromé užívání,
obývání či spotřebě a zároveň není také osobou, které byla způsobená škoda primárně určen
k soukromému užívání, obývání či spotřebě. Náhrada škody na nesoukromém/obchodním
majetku je tedy vyloučena.
Britský zákonodárce nevyužil možnosti omezení celkové odpovědnosti výrobce za
škodu vzniklou úmrtím nebo úrazem a způsobenu stejným druhem zboží se stejnou vadou.
Článek 16 odst. 1 směrnice 85/374/EHS nechává v diskreci států, zdali tuto odpovědnosti
omezí minimální částkou, a stanoví, že pokud tomu tak bude, tato částka nesmí být nižší než
70 milionů ECU. Ve Spojeném království je však tato odpovědnost neomezená.

4.9. Možnosti obrany
Na základě § 7 CPA nemůže žalovaný omezit či vyloučit odpovědnost žádným
smluvním ujednání, oznámením či jiným ustanovením. Žalovaný, který vadný výrobek vyrobil,
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označil svým jménem, dovezl do prostoru EU, či dodal další osobě, se může bránit pouze
pomocí obran stanovených zákonem. V ustanovení § 4 CPA nalezneme šest možností, pomocí
kterých může odpovědná osoba vyloučit svoji odpovědnost za škodu způsobenou vadou
výrobku (tzv. „Defences“).

4.9.1. Dodržování zákonných požadavků
Žalovaný se může zprostit odpovědnosti jednak pokud prokáže, že vada je následkem
dodržování požadavků stanovených zákonným předpisem či povinností vyplývajících z práva
EU.202 Pro žalovaného je k úspěšnému použití této obrany nutné prokázat, že pro něj nebylo
možné dodržovat zákonná ustanovení bez toho, aby se jeho výrobek stal vadným. 203 Pokud se
však žalovaný řídí pouze dobrovolnými dispositivními normami, je velice nepravděpodobné,
že by se tato okolnost vylučující protiprávnost dala aplikovat. 204 Pokud zákon například
dovoluje použití chemických látek při výrobě výrobku v takové úrovni, která je známá, že
způsobuje škodu, žalobce se nebude moci bránit tvrzením, že při výrobě dodržoval zákonné
požadavky.205

4.9.2. Nedodání výrobku
Žalovaný se může liberovat také pokud prokáže, že nikdy výrobek nedodal jiné
osobě.206 Pojem dodání výrobku, je zákonem definován velmi široce207, proto k nejčastějším
případům využití tohoto liberačního důvodu, patří jen situace, kdy byl výrobek např. ukraden
z továrny, vyhozen jako odpad, používán jako modelový prototyp určený k testování,
lékárenský výrobek používaný v laboratořích k výzkumu nebo pokud výrobek způsobil škodu
zaměstnanci při jeho výrobě. 208
Tento liberační důvod vychází z čl. 7 písm. a) směrnice 85/374/EHS, jejíž znění zní
poněkud odlišně, a zbavuje odpovědnosti výrobce, který prokáže, že výrobek neuvedl do
oběhu.209 I přes jinou formulaci je nutné obě znění chápat ve stejném smyslu.
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4.9.3. Výroba nebo dodání výrobku za neobchodním účelem
Třetím způsobem, který může žalovaný dodavatel použít pro svou obranu, je
prokázání toho, že zboží nedodal v průběhu výkonu své podnikatelské činnosti. Jako příklad
možnosti využití této obrany, lze uvést prodej ojetého auta fyzickou nepodnikatelskou osobou
či prodej oblečení při kostelních sbírkách. Pokud je však žaloba vznesena proti výrobci či
zjevnému výrobci či dovozci, k využití tohoto liberačního důvodu musí takový žalovaný
prokázat, nejen že nedodal výrobek v rámci své podnikatelské činnosti, ale že i konal svou
činnost za jiným účelem, než je zisk. Pekařka, která doma upeče koblihy a bude je prodávat
na charitativní události, kdy výtěžek půjde také na charitativní účely, se jistě bude moci na
možnost liberace v § 4 odst. 1 písm. c) CPA spolehnout. To však nelze říci o domácím výrobci
vína, který prodá své víno sousedům za vyšší cenu, než byla cena jeho nákladů na výrobu. U
výrobce vína je za těchto podmínek pravděpodobné, že zisk byl jedním z účelů výroby vína a
jeho následného prodeje sousedům.

4.9.4. Následná vada
Okolností zbavující žalovaného odpovědnosti je také to, pokud se prokáže, že v
relevantní době vada neexistovala. 210 Je-li žalovaný výrobcem, zjevný výrobcem nebo
dovozcem, „relevantní doba“ je okamžik, kdy výrobek dodal jinému; pokud je žalovaný
dodavatelem, „relevantní doba“ je okamžik, kdy mu byl výrobek naposledy dodán výrobcem,
zjevným výrobcem nebo dovozcem. 211 Klasickými příklady, kdy lze použít tuto obranou jsou
situace, kdy se výrobek stane nebezpečným díky opotřebení zákazníkem, či kdy jídlo otráví
konzumenta, jelikož bylo snědeno po datu určenému ke konzumaci. 212
4.9.5. Nedostatečná vědecká a technická úroveň
Pátá možnost liberace je dle některých autorů tou nejvíce kontroverzní. 213 Je známá
pod názvem „development risk defence“, tj. obrana poukázáním na vývoj a je obsažena v § 4
odst. 1 písm. e) CPA jako důsledek implementace čl. 7 písm. e) směrnice 85/374/EHS. Jak
bylo uvedeno výše, toto ustanovení je jedním z dobrovolných ustanovení, u kterého nechala
Rada na uvážení členských států, zdali ho promítnou do svých právních řádů či nikoliv.214
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Velká Británie se rozhodla ustanovení do svého právního řádu promítnout, nicméně znění
transpozice nebylo úplně šťastné. Znění článku 7 písm. e) směrnice 85/374/EHS zní: „Výrobce
není odpovědný ve smyslu této směrnice prokáže-li, že stav vědeckých a technických znalostí
v době, kdy uvedl výrobek do oběhu nebyl takový, aby umožnil odhalit vadu“215. Oproti tomu
znění § 4 odst. 1 písm. e) CPA říká, že osoba, proti které bylo zahájeno řízení v důsledku vady
výrobku se může liberovat odkázáním na skutečnost, „že stav vědeckých a technických znalostí
v relevantní době nebyl takový, aby bylo možné od výrobce výrobku stejného, jako je předmětný
výrobek, očekávat, že odhalí vadu, pokud existovala v době, kdy byl výrobek pod výrobcovou
kontrolou.“ 216 Pozorný čtenář si všimne, že zatímco směrnice 85/374/EHS hovoří o stavu
vědeckých a technických znalostí – tedy znalosti ve vědecké společnosti – CPA hovoří o
vědeckých a technických znalostech očekáváných ve společnosti daného průmyslového
odvětví – tedy znalosti jakéhokoliv výrobce, který se pohybuje v dané průmyslové oblasti a
prodává stejný výrobek. Pro výrobce je samozřejmě jednodušší prokázat, že od žádného
výrobce podobného výrobku nemohlo být očekáváno, že vadu odhalí, než že nikdo by nemohl
vadu odhalit s ohledem na vědecké a technické znalosti v té době. 217 V případě Evropské
Komise v UK z roku 1997 218 SDEU rozhodl, že znění CPA není v rozporu se směrnicí
85/374/EHS, nicméně stále je nutno, aby byl CPA 1987 vykládán v souladu se směrnicí
85/374/EHS.

4.9.6. Vada v součástce
Poslední možností liberace se naskýtá výrobci součástky, pokud se prokáže, že vada
v součástce je plně přičitatelná konstrukci složeného výrobku, v němž byla součástka
zabudována, nebo dodržování návodu poskytnutého výrobcem finálního složeného výrobku. 219
Pokud je tvrzeno, že vada byla způsobena dodržováním pokynů jiného výrobce, musí výrobce
součástky prokázat, že nebylo možné tyto pokyny dodržet bez toho, aby součástka obsahovala
vadu. V situacích, kdy je tvrzeno, že vada v součástce je plně přičitatelná konstrukci finálního

„The producer shall not be liable as a result of this Directive if he proves that the state of scientific and
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výrobku, lze usoudit, že toto ustanovení je nadbytečné, jelikož pokud by tomu tak skutečně
bylo, pak by součástka nebyla považována jako vadný výrobek.220

4.10. Prekluzivní lhůta
Všechny žaloby podle CPA podléhají základní tříleté prekluzivní lhůtě.221 Lhůta začíná
běžet okamžikem, kdy došlo ke vzniku žalobního důvodu, nebo od okamžiku, kdy se žalobce
dozvěděl o vzniku škody nebo osobní újmy, podle toho, jaká událost nastane později.222 Při
vzniku osobní újmy vzniká žalobní důvod okamžikem utrpění újmy bez ohledu na to, zda si
žalobce újmu uvědomoval či ne. Při vzniku majetkové škody vzniká žalobní důvod
okamžikem, kdy osoba, která má na věci zájem, získá skutečnou nebo odvozenou znalost223 o
hmotných skutečnostech224 týkající se škody.
Kromě této základní prekluzivní lhůty existuje i desetiletá prekluzivní lhůta, která
začíná běžet okamžikem, kdy byl výrobek naposledy dodán na trh výrobcem, zjevným
výrobcem nebo dovozcem. 225 Pokud tato desetiletá lhůta uplyne, je irrelevantní, zda žalovaný
pokračoval nebo stále pokračuje vyrábět a dodávat stejné výrobky. 226 Po uplynutí desetileté
lhůty zcela zaniká možnost žalovat na náhradu škody způsobené vadou výrobku. 227

4.11. Srovnání s právní úpravou v České Republice
4.11.1. Výrobek
Český občanský zákoník na rozdíl od britského CPA jednoznačnou definici pojmu
„Výrobek“ neobsahuje. Z textu ustanovení § 2939 odst. 1 OZ lze pouze dovodit, že pod definici
spadají movité věci228 určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo
jiného použití. OZ výslovně nezmiňuje, že jako výrobek je chápána i elektřina, nicméně v
souladu s definicí věci movité v § 498 OZ lze elektřinu definovat jako věc movitou, a tudíž
spadající pod ustanovení § 2939 OZ. Nutno také brát v potaz to, že úprava odpovědnosti za
škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje pouze na škodu způsobenou výrobkem, nikoliv
na škodu způsobenou poskytováním služby.
220

NOLAN, Donal, 19.70.
§ 11A odst. 4 Limitation Act 1980.
222
Tamtéž.
223
§ 5 odst. 7 CPA.
224
§ 5 odst. 6 CPA.
225
§ 11A odst. 3 Limitation Act 1980.
226
DOBSON, Paul a STOKES, Robert, s. 172.
227
Dojde k „prekluzi“, tj. zániku práva vymáhat náhradu škody.
228
K vymezeni „movitých věcí“ viz § 498 OZ.
221

56

I dle české úpravy výrobek musí být určen k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu
nebo jiného použití229. Nezáleží však na druhu výrobku a způsobu jeho vytvoření, může se
jednat o výrobek, kterého se denně vyrobí tisíce kusů, stejně tak jako o unikátní výrobek
vyrobený v domácí řemeslné dílně; výrobkem pak jsou nejen věci vyrobené, ale i vytěžené
nebo vypěstované. Stejně tak jsou výrobkem i použité předměty, jelikož zákon nespojuje
povinnost náhrady škody pouze s novými předměty.230 Výrobky i movité věci, které se staly
součástí jiné věci, stejně tak jako prvotní zemědělské výrobky a zvěřina (produkty lovu) 231
spadají pod pojem výrobek stejně, jako je tomu v úpravě ve VB.
Při posuzování případů odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je v praxi
nezbytné zodpovědět si otázku, kdy byl konkrétní výrobek uveden na trh. Striktně vzato lze
totiž říci, že na českém trhu se v současné době pohybují čtyři kategorie výrobků:
-výrobky uvedené na trh před 1. červnem 1998, na které se nevztahuje žádná z úprav
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku;
-výrobky uvedené na trh v období od 1. června 1998 do 31. srpna 2000, na které se
vztahuje zákon č. 59/1998 Sb. v původním znění;
-výrobky uvedené na trh v období od 1. září 2000 do 31. prosince 2013, na které se
vztahuje zákon č. 59/1998 Sb. ve znění novely provedené zákonem č. 209/2000 Sb.;232
-výrobky uvedené na trh od 1. ledna 2014, na které se vztahuje OZ. 233
Praktický důvod k rozdělení výrobků do těchto skupin spočívá především
v odlišnostech, které jednotlivé právní úpravy obsahovaly, jako např. zahrnutí pojmu prvotní
zemědělské produkty a zvěřina pod pojem výrobek, či otázkách prekluze/promlčení práva. Lze
tedy shrnout, že pojem „Výrobek“ je v obou úpravách chápán a vykládán totožně.

4.11.2. Vada
Definice toho, kdy je výrobek vadný, je v české právní úpravě obsažena v § 2941 OZ
– „výrobek je vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke
všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k
předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl
výrobek uveden na trh.“ Ze samotného textu ustanovení lze vypozorovat, že zatímco česká
úprava zmiňuje rozumné očekávání, britská operuje s obecným oprávněním očekávat.
229
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Vzhledem k obecnosti obou frází však lze usoudit, že jejich aplikace bude v praxi stejná. Stejně
tak i okolnosti, ke kterým je nutno přihlížet při posuzování bezpečnosti výrobku jsou dá se říci
stejné, i přesto že britská úprava je popisuje poněkud detailněji. Dále stejně jako v britské
úpravě, i český OZ výslovně stanovuje, že výrobek nelze považovat za vadný jen proto, že byl
později uveden na trh výrobek dokonalejší. 234
Lze si však povšimnout, že český OZ neobsahuje vysvětlení toho, jak je vnímán pojem
„Bezpečnost“. Specifikace vnímání bezpečnosti tak, jak ji obsahuje CPA je jistě vhodným
upřesněním termínu, které v české úpravě chybí.
Česká soudní praxe ani převážná část české odborné literatury se nezmiňuje o
případném dělení vad na výrobní/konstrukční/marketingové, ani o možné kategorii vadných
standardních a vadných nestandardních výrobků. Dělení běžně používané v rozhodovací praxi
britských soudů se v ČR víceméně nepoužívá.
V otázce prokazování vady se britská a česká úprava také úplně neshoduje. V britském
rozhodnutí Ide v ATB Sales Ltd (2008) EWCA Civ 424, odvolací soud rozhodl, že žalobce není
povinen pro prokázání odpovědnosti určit přesný mechanismus vadnosti výrobku. Naproti
tomu v ČR se při prokazování vady postupuje podle obecných procesních pravidel uvedených
v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), a je tak na žalobci, aby
prokázal přesnou povahu vady výrobku v rámci své povinnosti tvrzení (§ 79 odst. 1 OSŘ a §
101 odst. 1 OSŘ) a povinnosti důkazní (§ 120 OSŘ).235 Jinak jeho žaloba nemůže být úspěšná.
Autorka práce se i přes jisté odlišnosti obou právních úprav co do pojetí vady výroku domnívá,
že závěry uvedené v britském case law tak, jak byly výše prezentovány, mohou sloužit jako
případná inspirace pro české soudy.
4.11.3. Žalobce
Nárok na náhradu škody způsobené vadou výrobku vzniká nejen kupujícímu vadného
výrobku, ale také jakékoliv osobě, která bude přímo dotčena škodou vzniklou v příčinné
souvislosti s vadou výrobku. 236 Mezi poškozeným a žalovaným tak nemusí existovat žádný
závazek. Poškozeným může být jak fyzická, tak právnická osoba. 237 Rozsah osob oprávněných
k podání žaloby je limitován ustanovením § 2943 OZ, který vylučuje použití ustanovení o
škodě způsobené vadou výrobku (§ 2939 až 2942 OZ), pokud vada způsobila poškození
234
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vadného výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům.
Lze tedy uzavřít, že pojetí žalobce ve sporech z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku je totožné v právních úpravách obou států.
4.11.4. Žalovaní (odpovědné osoby)
Výčet osob odpovědných za škodu způsobenou vadou výrobku lze nalézt v § 2939 a
2940 OZ. Jednak je jím výrobce, kdy pojem musí být chápán funkčně jako zahrnující nejen
osobu, která výrobek či jeho součást vyrobila, ale i toho kdo ho vytěžil, vypěstoval nebo jinak
získal. Dále se může odpovědnou osobou stát i osoba, která výrobek nebo jeho část označila
svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem, a konečně i osoba, která výrobek
dovezla za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání.
Stejně jako v britské úpravě je odpovědnost těchto tří skupin potencionálních
žalovaných společná a nerozdílná. Zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti je pro
poškozené výhodné, a to zejména v případech, kdy by subjekt nebyl schopen nést finanční
důsledky své odpovědnosti (např. v důsledku platební neschopnosti či nedostatečné pojistné
ochrany). Poškozená osoba se totiž může obrátit se svým nárokem na kteroukoliv odpovědnou
osobu, která je povinna poskytnout náhradu škody způsobené vadou výrobku v plném rozsahu
i za případné další odpovědné osoby.238
I v české úpravě nalezneme „pojistku“, kdy pro případ, že nelze výrobce podle § 2939
OZ určit, je povinen nahradit škodu i každý dodavatel, pokud poškozenému při uplatnění práva
na náhradu škody do jednoho měsíce nesdělí, kdo je výrobcem nebo kdo mu výrobek dodal. U
dovezených výrobků stejně tak hradí škodu každý dodavatel, i když je výrobce znám, pokud
poškozenému ve lhůtě nesdělí, kdo je dovozcem. 239 Český zákonodárce stanovil dodavateli
jednoměsíční lhůtu pro identifikace výrobce; směrnice 85/374/EHS však pouze říká, že
výrobce má být určen v „přiměřené lhůtě“ a nechává bližší určení délky „přiměřené lhůty“ na
vnitrostátních úpravách členských států. Česká Republika pak jako „přiměřenou lhůtu“ zvolila
období jednoho měsíce. Britská úprava oproti tomu „přiměřenou lhůtu“ nijak více nevymezuje
a ponechává tak na soudech, aby vždy v konkrétní situaci posoudily, co lze s přihlédnutím na
skutkové okolnosti případu za „přiměřenou lhůtu“ považovat. Obecně lze konstatovat, že
rozsah odpovědných osob je v právní úpravě ČR i VB totožný.
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4.11.5. Charakter odpovědnosti
Povinnost k náhradě škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 OZ je založena na
objektivní odpovědnosti, které se lze zprostit jen v případech výslovně stanovených v § 2942
OZ. V tomto ohledu je česká úprava stejná s britskou, která stojí na obdobné koncepci. Ostatně
charakter objektivní odpovědnosti s taxativně stanovenými liberačními důvody je základním
kamenem celé směrnice 85/374/EHS a jen těžko si lze v členských státech EU představit
odlišnou úpravu.
4.11.6. Škoda
Způsobí-li vadný výrobek škodu, v § 2939 OZ nenalezneme vymezení toho, co je
škodou rozuměno. Je tedy nutno aplikovat základní ustanovení deliktní odpovědnosti a škodu
chápat ve znění § 2894 OZ, tedy jako zahrnující majetkovou i nemajetkovou újmu. Jen těžko
lze předvídat, proč český zákonodárce vysvětlení pojmu škoda pro účely Product liability do
OZ nepromítl, když v čl. 9 směrnice 85/374/EHS nalezneme definici toho, co lze jako škodu
v pojetí směrnice 85/374/EHS chápat.240 Lze však usoudit, že oblast ochrany v ČR je v souladu
se směrnicí 85/374/EHS omezena na movité věci a tělesnou integritu člověka (jeho život a
zdraví).241
V souladu se směrnicí 85/374/EHS pak OZ stanovuje, že úprava odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku se nepoužije, pokud vada způsobila poškození vadného výrobku
nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům. Nad tímto bodem
je nutné se pozastavit, neboť CPA obsahuje mírně odlišnou úpravu. Zaprvé CPA specifikuje,
že odpovědnost se nevztahuje jednak na zničení a poškození samotného výrobku, a zároveň i
na zničení nebo poškození celé či kterékoli části výrobku, který byl dodán s příslušným
výrobkem a zabudován v něm. Zadruhé OZ hovoří o nemožnosti vynucení odpovědnosti,
pokud vada způsobila poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům.
Consumer Protection Act 1987 242 oproti tomu stanovuje, že odpovědnost nevzniká, pokud
vznikne škoda na majetku, který není obecně určen pro soukromé užívání, obývání či spotřebě
a zároveň není také osobou, které byla způsobená škoda primárně určen k soukromému
užívání, obývání či spotřebě. Z textu ustanovení je tak evidentní drobný rozdíl, jelikož britská
právní úprava požaduje, aby i sama osoba primárně určila, že výrobek nebude používán jen

Z čl. 9 směrnice 85/374/EHS lze jasně vyčíst, že škodou se rozumí škoda způsobená úmrtím nebo úrazem
poškození́ nebo zničení́ majetku za určitých podmínek.
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k soukromému užívání. Český OZ pak kromě otočení celé konstrukce věty tento požadavek
neobsahuje.
Podstatné dále je, že „české právo neomezuje rozsah náhrady škody pouze na skutečnou
škodu, ale může být žalován i ušlý zisk, který utrpí poškozená strana v přímé souvislosti s vadou
výrobku.“243
Rozsah náhrady škody na věci způsobené vadou výrobku je omezen a hradí se jen v
částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou
národní bankou v den, v němž škoda vznikla.244 Je-li škoda na movité věci nižší než uvedených
500 EUR, je náhrada škody podle ustanovení § 2939 OZ vyloučena a poškozený se může
domáhat náhrady škody pouze jinou cestou. 245
Je vhodné se zde zamyslet nad výší hranice minimální škody na věci. V době vydání
původního českého zákona č. 59/1998 Sb. účinného do 30. 4. 2004 bylo 500 EUR/ECU zhruba
17.000,- Kč, což zákonodárce považoval za příliš vysokou částku, a proto ji snížil na částku
5.000,- Kč. Po vstupu ČR do EU se minimální hranice zvedla na 500 EUR, tj. v přepočtu ke
kurzu ČNB k 3. 5. 2004246 (1. 5. 2004 byla sobota) na 16.278,- Kč. K 2. 1. 2018247 by pak
minimální hranice žalovatelné škody byla 12.748,- Kč. Toto nejednoznačné vymezení výše
žalovatelné škody, které je závislé na směnném kurzu koruny k euru, není zcela vhodné. Lze
se setkat i s názorem, že důsledné dodržení OZ v tomto směru znevýhodňuje poškozeného a
neodpovídá duchu směrnice 85/374/EHS.248 I v porovnání s britskou úpravu lze říci, že česká
právní úprava je pro spotřebitele méně příznivá, neboť CPA stanovuje hranici minimální škody
na věci, která se nahrazuje ve výši £275. Částka £275 činí přibližně

249

7.881,- Kč, což je

v porovnání s českou minimální hranicí podstatně nižší hranice.
Český zákonodárce pak stejně tak jako britský nevyužil možnosti omezení celkové
odpovědnosti výrobce za škodu vzniklou úmrtím nebo úrazem a způsobenou stejným druhem
zboží se stejnou vadou částkou, která nesmí být nižší než 70 milionů EUR. 250 Odpovědnost
tedy není ani v ČR nijak finančně omezená.
HRÁDEK, Jiří, bod 33
§ 2939 odst. 3 OZ, pozn. není-li den vzniku škody znám, pak v den, kdy byla škoda zjištěna.
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4.11.7. Možnosti obrany
Česká právní úprava obsahuje možnosti liberace výrobce z odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku v § 2942 OZ. V prvním odstavci OZ opakuje princip objektivní
odpovědnosti, když stanoví, že „Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se
škůdce zprostí, jen prokáže-li, že škodu zavinil poškozený nebo ten, za jehož čin poškozený
odpovídá.“. V odstavcích 3 a 4 pak OZ přebírá znění čl. 7 směrnice 85/374/EHS prakticky
beze změny.
Prvním liberačním důvodem je prokázání, že osoba výrobek na trh neuvedla. Důležitou
podmínkou je uvedení výrobku na trh v rámci běžné, legální obchodní činnosti výrobce (a to
jak úplatně, tak i bezúplatně). Výrobce tak nebude odpovědný za škody způsobené v důsledku
vad zkušebních modelů či neprodejných vzorků. 251 Jak již bylo výše zmíněno, britská úprava
tento liberační důvod do svého řádu promítla ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) CPA obsahující
poněkud odlišné znění252. Cíl tohoto liberačního důvodu má však být v obou úpravách stejný.
Jistou odlišnost mezi úpravami lze však dovodit z rozhodnutí SDEU C-203/99, Veedfald v
Arhus Amtskommune. V tomto rozhodnutí se SDEU zabýval případem, kdy měl žalobce
podstoupit transplantaci ledvin v nemocnici žalované společnosti. Po vyjmutí ledviny z těla
dárce byla ledvina opláchnuta vadnou tekutinou, která znemožnila následné úspěšné fungování
ledviny. Tato tekutina byla vyrobena v lékárně jiné nemocnice, kterou však také provozovala
žalovaná. Žalovaná na svou obhajobu proti podané žalobě tvrdila, že tekutina nikdy nebyla
uvedena do oběhu, jelikož byla určena k využívání výhradně žalovanou a nikdy tak neopustila
její sféru kontroly. SDEU však tuto obranu žalované neuznal, jelikož dle něj obrana v čl. 7
písm. a) směrnice 85/374/EHS cílí primárně k pokrytí případů, kdy osoba jiná než výrobce
způsobila, že výrobek opustil výrobní proces 253 , a dále že by nemělo být podstatné, zdali
výrobek používaný k léčebným účelům byl vyroben přímo v léčebném zařízení či zdali byl
získán od třetí osoby. SDEU tedy dospěl k závěru, že výrobek byl uveden do oběhu, když byl
použit během poskytování lékařských služeb spočívajících v přípravě lidského orgánu
k transplantaci. Toto odůvodnění tak vylučuje ze sféry liberačního důvodu uvedeného v čl. 7
písm. a) směrnice 85/374/EHS veškeré případy, kdy žalobce sám po dokončení výrobního
procesu použije svůj výrobek. V britském právním řádu by ale toto odůvodnění nesnadno
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obstálo, jelikož britský soud by po aplikaci CPA tento případ měl posoudil tak, že výrobce
nedodal výrobek jinému, a tudíž se může z odpovědnosti liberovat254.255
Druhým způsobem, jak se může osoba zprostit odpovědnosti, je prokázat, že
s přihlédnutím ke všem okolnostem vada neexistovala v době, kdy byl výrobek na trh uveden,
nebo nastala později. Pokud tedy výrobce prokáže, že v okamžiku uvedení výrobku na trh vada
jeho výrobku neexistovala, nebude za škodu způsobenou tímto výrobkem odpovědný a
poškozená osoba se bude muset se svým nárokem obrátit na subjekt, který vadu způsobil (např.
dopravce).256 Britská úprava, která tento liberační důvod obsahuje v § 4 odst. 1 písm. b) CPA
má pak stejný dopad jako úprava česká. Opět lze poukázat na odlišné slovní znění, nicméně
totožný dopad ustanovení.
Dalším liberačním důvodem je, pokud osoba předloží důkazy, že výrobek nevyrobila
pro prodej nebo jiný způsob použití pro podnikatelské účely, ani že výrobek nevyrobila nebo
nešířila v rámci své podnikatelské činnosti. Britská úprava tohoto liberačního důvodu je opět
drobně odlišná, neboť stanovuje, že osoba není odpovědná, pokud jsou splněny následující
podmínky: žalovaný dodal výrobek jinému při výkonu činnosti odlišné od jeho podnikatelské
činnosti a výrobce, zjevný výrobce či dovozce jednal za účelem jiným, než je dosažení zisku.257
Vzhledem k tomu, že u české definice podnikání je ziskovost jeden z nezbytných znaků
podnikatelské činnosti 258 , lze uzavřít, že česká právní úprava bude aplikována totožným
způsobem jako úprava britská.
Čtvrtá možnost zbavení se odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku spočívá
v prokázání, že vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, která
jsou pro výrobce závazná. Pokud tedy důvodem vzniku vady výrobku a následné škody je
pouze fakt, že výrobce přesně plnil příkazy a nařízení daná právními předpisy a vyráběl ne
svojí vinou vadné výrobky, odpovědnosti se zprostí. Britská úprava pak v tomto ohledu hovoří
výslovně i o jakýchkoliv jiných závazcích, nejen tedy právních předpisech. Pravděpodobně je
tak výslovně myšleno i na závazky z mezinárodních smluv a povinnosti plynoucí z členství
v EU. Nicméně mezinárodní smlouvy 259 i závazné povinnosti plynoucí z práva EU lze
v českém právním řádu podřadit pod právní předpis. Obě úpravy tohoto liberačního důvodu
jsou tak dá se říci totožné.
254
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Pátým liberačním důvodem je poukázání na to, že stav vědeckých a technických
znalostí v době, kdy byl výrobek uveden na trh, neumožnil zjistit jeho vadu. I český
zákonodárce se tedy rozhodl promítnout dobrovolné ustanovení čl. 7 písm. e) směrnice
85/374/EHS do svého právního řádu. V porovnání s implementací tohoto článku ve VB lze
říci, že česká právní úprava je v tomto ohledu méně detailní a kopíruje znění ve směrnici
85/374/EHS. Britský zákonodárce byl při implementaci sice podrobnější, avšak ne úplně
koherentní se směrnicí 85/374/EHS.260 Jak již bylo výše uvedeno, SDEU 261 neshledal britskou
úpravu v rozporu se směrnicí 85/374/EHS, nicméně v případě sporů je vždy nutné přiklonit se
výkladu v souladu se směrnicí 85/374/EHS a brát v potaz všeobecný stav vědeckých a
technických znalostí a nikdy ne stav znalostí jednotlivého výrobce. 262
Poslední způsob liberace se nabízí výrobci součásti výrobku, který se může zprostit z
povinnosti k náhradě škody, prokáže-li, že vadu způsobila konstrukce výrobku, do něhož byla
součást zapracována, nebo že ji způsobil návod k výrobku. Pro přesnější znění mohl český
zákonodárce specifikovat, že návodem je myšlen návod poskytnutý výrobcem finální výrobku,
nicméně obecně je tak toto ustanovení i tak chápáno. Britská právní úprava toto naopak
výslovně stanovuje a je tak v tomto ohledu právně jistější.
4.11.8. Promlčecí lhůta
Občanský zákoník obsahuje základní tříletou subjektivní promlčecí lhůtu v § 629
odst. 1. K okolnostem rozhodným pro počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty pak u škody
způsobené vadou výrobku patří vědomost o škodě, vadě a totožnosti výrobce. 263 Jak již
naznačuje přívlastek „promlčecí“ lhůta, je zřejmé, že v české úpravě se lze se setkat s institutem
promlčení práva na náhradu škody. Po uplynutí promlčecí lhůty je právo poškozeného na
náhradu škody pouze oslabeno, trvá nadále jako tzv. naturální právo a nezaniká, jak je tomu v
případě prekluze. Pokud dlužník škodu dobrovolně nahradí i po uplynutí promlčecí lhůty,
plnění je chápáno jako plnění po právu a nehledí se na něj jako na bezdůvodné obohacení na
straně věřitele. Promlčení musí dlužník v soudním řízení namítnout, soud k němu, na rozdíl od
prekluze, nepřihlíží z úřední povinnosti. 264
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Česká úprava v OZ se tak odchyluje od směrnice 85/374/EHS a i od CPA, jelikož ty
stanovují prekluzi (tj. zánik) práva poškozeného, zatímco OZ obsahuje ustanovení o promlčení,
které nárok pouze oslabuje. 265 Takový přístup je však z hlediska minimální harmonizace
odůvodnitelný a možný. 266
Vedle subjektivní promlčecí lhůty běží paralelně a nezávisle i objektivní desetiletá
promlčecí lhůta, která počíná běžet od uvedení vadného výrobku výrobcem na trh. 267 Po
uplynutí desetileté lhůty je právo opět pouze promlčeno a nezaniká. V tomto ohledu je vhodné
upozornit na to, že v původním českém zákoně č. 59/1998 Sb., ve znění novely provedené
zákonem č. 209/2000 Sb., právo na náhradu škody po uplynutí deseti let od uvedení vadného
výroku na trh zaniklo. Pro výrobky uvedené na trh v období od 1. září 2000 do 31. prosince
2013 tak existuje prekluzivní desetiletá lhůta, po jejímž uplynutí není možné právo na náhradu
škody vymáhat, bez nutnosti zánik namítat u soudu.

265

Viz § 610 OZ.
HRÁDEK, Jiří, bod 18.
267
§ 637 OZ.
266
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Závěr
Jedním z cílů práce, které byly vytyčeny v úvodu, bylo především popsat britskou
úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a komparovat ji s úpravou českou.
Z práce pak plyne jednoznačný závěr, že odpovědnost z Product liability je ve VB v porovnání
s ČR institutem mnohem častěji využívaným. I přes četné podoby obou úprav je nutno
konstatovat, že britská úprava je oproti té české propracovanější a detailnější, na druhou stranu
pro spotřebitele může být vzhledem k velkému množství soudních rozhodnutí, která tvoří
součást právního systému VB, britská úprava méně přehledná. Úprava Product liability ve VB
je ale zcela určitě příznivější pro osoby, kterým díky vadě výrobku vznikla škoda, neboť je
oproti české úpravě širší a má tak větší rozsah působnosti.
Účelem práce pak bylo nejen pouhé teoretické popsání úpravy Product liability, ale
především vysvětlení praktického použití tohoto institutu v praxi. Byly představeny 3 druhy
žalob, pomocí kterých se lze ve VB domoci náhrady škody v případě vzniku škody způsobené
vadou výrobku.
Jako první práce představila možnost podat žalobu proti prodávajícímu z titulu
smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Podmínkou pro podání žaloby tohoto typu
je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a poškozeným a následným porušením některých
zákonem stanovených „Implied Terms“ či „Statutory Rights“ prodávajícím. Při komparaci
úpravy ve VB a ČR došla práce k závěru, že i přesto, že český právní řád neobsahuje výslovné
instituty jako jsou britské „Implied Terms“ / „Statutory Rights“, jsou právní úpravy v této
oblasti velmi podobné. Povinnosti, které klade OZ na movitý předmět kupní smlouvy, totiž
plní v podstatě téměř totožnou funkci jako britské „Implied Terms“ / „Statutory Rights“.
Jako druhý způsob podání žaloby, který umožňuje britský právní řád, práce představila
možnost žalovat výrobce vadného výrobku z titulu výrobcovy nedbalosti. Pravidla, podle
kterých se oblast Product liability in negligence řídí, se dovozují primárně ze soudní praxe
britských soudů. Práce pak upozornila na převratné a v oné době inovativní rozhodnutí
Donoghue v Stevenson (1932), formulující povinnost náležité péče výrobce vůči svým
zákazníkům a tzv. neighbour principle. Následně bylo vysvětleno, jak britská soudní praxe
chápe klíčové pojmy jako Výrobce, Žalobce, Vada a její druhy, Výrobek a Škoda. Komparace
britské oblasti Product liability in negligence s úpravou českou byla nemožnou, neboť v ČR
institut podobný britskému Tort law neexistuje.
Konečně jako třetí druh žaloby, kterou lze ve VB podat v případě vzniku škody
způsobené vadným výrobkem, je žaloba z titulu porušení zákona (CPA). První část britského
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CPA je pak promítnutím směrnice 85/374/EHS zavádějící režim objektivní odpovědnosti
škůdce, tzn. že není nutné prokazovat zavinění žalovaného. Základem právní úpravy Product
liability under statute je tedy psaný zákon, konkrétně britský CPA. Práce následně popsala, jak
CPA vymezuje základní pojmy. Poukázáno bylo zejména na „nejsložitější“ pojem, kterým je
pojem „Vada“. Vadnost výrobku byla až donedávna posuzována v souladu se závěry
uvedenými v rozhodnutí A and Others v National Blood Authority and another (2001).
Nedávno však bylo toto rozhodnutí v některých oblastech nahlížení na vadnost výrobku
překonáno rozhodnutím Wilkes v DePuy International Limited (2016), které s sebou přineslo
nové, realističtější a modernější nahlížení na posuzování vady výrobku pro účely CPA. Při
komparaci britské a české úpravy Product liability under statute práce ukázala, že definice a
praktické chápání některých pojmů v právních řádech ČR a VB není vždy stoprocentně stejné.
Jisté odlišnosti lze spatřit v nahlížení na pojem Vada výrobku a pojem Škoda. Drobné rozdíly
lze nalézt i v možnostech vyvinění se z odpovědnosti a v plynutí promlčecích/prekluzivních
lhůt. I přesto je vždy nutné brát v potaz přednost evropského práva před národními úpravami a
pamatovat na to, že v případě jakýchkoliv nejasností bude převládat výklad SDEU.
Na závěr by také stálo za to zamyslet se nad tím, zdali právní úpravy obou států naplňují
cíle směrnice 85/374/EHS blíže vymezené v bodě 1.3.2. (Cíle úpravy ve směrnici
85/374/EHS). Po provedené analýze lze konstatovat, že obě úpravy zavádí jednotná pravidla
pro posuzování bezpečnosti výrobků. Vzhledem k množství case law, které je součástí
britského právního řádu, je možné dovodit závěr, že pravidla ve VB jsou přesnější a detailnější.
V ČR, kde existuje jen minimum judikatury k této oblasti, a zdrojem úpravy je „pouze“ zákon
(a eventuálně směrnice 85/374/EHS), jsou pravidla pro posuzování bezpečnosti výrobků méně
přesná, a tudíž zavádí nižší právní jistotu, než je tomu ve VB. Co do cíle, aby byla spotřebitelům
poskytnuta snadnější právní ochrana proti škodám způsobenými vadnými výrobky, a
neopakovalo se tak neštěstí kolem thalidomidové události, je nutné vzít v potaz, že právní
úpravy obou států do svých právních řádů zakomponovaly tzv. „development risk defence“.
Tato možnost obrany pak snižuje okruh situací, kdy se spotřebitelé mohou domoci
spravedlivého odškodnění při vzniku škody způsobené vadným výrobkem. Úplné naplnění
tohoto cíle je proto spíše spekulativní.
Po představení britské úpravy Product liability nelze nezmínit, že v budoucnu po
odchodu Velké Británie z EU je pravděpodobné, že se oblast odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku bude ve VB dále formovat. Rozhodně bude zajímavé do budoucna
sledovat, jak se VB po Brexitu zachová a zdali se britský CPA bude nějak výrazně novelizovat.

67

Název diplomové práce v českém jazyce
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku – srovnání české a britské úpravy se
zaměřením na britské case law.

Název diplomové práce v anglickém jazyce
Liability for damage caused by a defective product - comparison of Czech and British legal
regulation with a focus on British case law.

Klíčová slova
Odpovědnost za škodu způsobenou vadu výrobku, Výrobek, Vada, Škoda, Občanskoprávní́
odpovědnost, Velká Británie, Judikatura

Key words
Product liability, Product, Defect, Damage, Civil Liability, United Kingdom, Case law

68

Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za
škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo
jiných třetích osob. Primární oblast této problematiky, kterou práce zkoumá, je právní úprava
ve Velké Británii (pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je ve VB ustálen
výraz „Product liability“). Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla pro popsání britské úpravy
Product liability, je má studijní zkušenost v Anglii na Northumbria University, kde jsem
studovala v rámci programu Erasmus+. V Anglii jsem měla možnost načerpat veškeré potřebné
zdroje, zkušenosti a podněty přínosné k analýze tamější úpravy Product liability, a tudíž
k napsání této diplomové práce. Cílem této práce je pak nejen popsání britské úpravy Product
liability, ale zároveň i její komparace s úpravou českou. Z práce pak plyne jednoznačný závěr,
že odpovědnost z Product liability je ve VB v porovnání s ČR institutem mnohem častěji
využívaným a britská úprava je oproti té české propracovanější a detailnější. Na druhou stranu
pro britské spotřebitele může být jejich právní úprava vzhledem k velkému množství soudních
rozhodnutí, která tvoří součást právního systému VB, méně přehledná. Účelem práce je pak
nejen pouhé teoretické popsání úpravy Product liability, ale především vysvětlení reálného
použití tohoto institutu v praxi. Práce představuje 3 druhy žalob, pomocí kterých se lze ve VB
domoci náhrady škody v případě vzniku škody způsobené vadou výrobku, tj. žaloba proti
prodávajícímu z titulu smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím („claim in contract“),
žaloba z titulu výrobcovy nedbalosti („claim in negligence“) a žaloba z titulu porušení zákona
(„claim under statute“). Celá práce se pak podstatně opírá o analýzu britských soudních
rozhodnutí v oblasti Product liability, neboť ta tvoří ve VB součást právního řádu, a jsou do
budoucna ve VB ve většině případů právně závazná. Závěry a argumenty, které plynou
z britských soudních rozhodnutí, pak mohou působit jako inspirace pro české soudy při
rozhodování sporů z Product liability, neboť zákonná úprava Product liability v ČR i VB je
transpozicí směrnice Rady ze dne 25. července 1985, o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS).
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Abstract
This thesis deals with the topic of liability for damage caused by a defect in a product,
i.e. liability of a producer (but also of another entity, such as the supplier or importer) for
damage caused by the defective product to the health or property of the user (consumer) or
other third persons. The primary area of this issue that the thesis has examined is the legal
regulation in the UK (liability for damage caused by a defect in a product is in the UK usually
expressed as “Product liability”). The main reason why I have chosen to describe the British
legal regulation is my study experience in the UK at Northumbria University, where I studied
within the program Erasmus+. In the UK, I had the opportunity to find all the resources,
experience and incentives necessary in order to analyze the topic of Product liability and
therefore, to write this thesis. The aim of this thesis is not only the description of the British
Product liability, but also its comparison with the Czech regulation. This thesis then draws a
clear conclusion that Product liability in the UK is as compared to the Czech Republic an
institute much more frequently used and British regulation is compared to the Czech one more
sophisticated and detailed. On the other hand, for the British consumers the British regulation
may be, due to the large number of judicial decisions which constitute the part of the UK legal
system, less clear. The purpose of this thesis is not only a theoretical description of Product
liability, but also an explanation of the real use of this institute in practice. The thesis presents
3 types of actions, which claimants can bring in the UK to assert damages in case of damage
caused by a product, i.e. a claim against the seller arising from the contractual relationship
between the buyer and the seller (“claim in contract”), a claim brought due to the producer’s
negligence (“claim in negligence”) and a claim brought because of a breach of statute (“claim
under statute”). The whole thesis is then based substantially on the analysis of British judicial
decisions in the field of Product liability, since they form a part of the legal system in the UK
and are mostly legally binding there. Conclusions and arguments arising from the British case
law can act as an inspiration for the Czech courts when deciding disputes arising from Product
liability, since the statutory regulation of Product liability in the Czech Republic and the UK is
the transposition of Council directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for
defective products (85/374/EEC).
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