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Úvod
Společnost, ve které žijeme, prošla teprve nedávno zásadní proměnou. Tato proměna
spočívala v přechodu tradiční industriální společnosti ve společnost informační, která se
vyznačuje

rozvinutým

informačním

průmyslem

a vysokým

množstvím

informací

a informačních služeb k nim poskytovaným. Dnešní společnost se rozvíjí pomocí užívání
informací a znalostí, které je nově schopna mnohem efektivněji zachycovat a uchovávat.
Tato změna měla a má nespočetné klady, nicméně s nimi přichází i zápory. Nesporným
kladem informační společnosti je možnost každého jedince flexibilně reagovat, např. na
změny ve struktuře trhu práce pomocí včasné, vhodné a snadné rekvalifikace. Tato kvalita
současného stavu společnosti nesmí být nahlížena bez vědomí toho, že fenomén dostupnosti
informací a schopnosti efektivnějšího výběru mezi jednotlivými variantami zjevně zvýšil
konkurenceschopnost na trzích se všemi druhy informací, znalostí a umu.
Sám výkladový slovník1 popisuje pojem informace (information) jakožto „poznání nabyté
šetřením, studiem či pokynem“. Jiný, obšírnější výklad2, pojímá informaci jako „jakoukoli
entitu nebo formu, která odstraňuje nejistotu nebo poskytuje odpověď na otázku“. Informace
se tudíž, dle výše zmíněného, musí vztahovat k faktům a znalostem, kdy fakta představují
hodnoty přisuzované konstantám (proměnným) a znalosti značí poznání reálných věcí nebo
abstraktních pojmů.
Oba výklady společně podtrhují základní myšlenku, kterou řešil zákonodárce, když vtěloval
ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)3 do právního
řádu.
Daný institut se objevuje v úpravě občanského zákoníku jako staronový institut. Dle
důvodové zprávy k OZ se v civilním právu objevuje zcela standardně už od dob římského
práva a je mu tedy veskrze vlastní. V ustanovení se nicméně i přesto setkáváme s několika
úskalími a výkladovými neshodami jednotlivých pojmů, které tvoří jeho podstatu a které jsou
stěžejní pro jeho pochopení a následnou možnost aplikace.
Tato diplomová práce si dává za úkol seznámit čtenáře s institutem Škody způsobené
informací nebo radou a jeho problematickými momenty; zároveň jej chce představit ve světle
1

Webster´s Dictionary Paisley. Springfield, MA: Federal Street Pr, 2008. ISBN 978-159-6950-382. str. 178
https://en.wikipedia.org/wiki/Information.
3
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: ASPI [právní informační systém]. In: Sbírka zákonů České
republiky. 22. 02. 2012, částka 33. ISSN 1211-1244, § 2950.
2
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inspiračních a konkurenčních proudů z hlediska úpravy dokumentu Principles of European
Tort Law (PETL) z pera European Group on Tort Law4 a úpravy dle Draft Common Frame of
Reference (DCFR) připravenou Study Group on a European Civil Code5.

4

Principles of european tort law [online]. In: , European Group on Tort Law. Springer, 2005, 20. 5. 2005, s. 10
[cit. 2018-06-19]. ISBN 978-3-211-23084-8.
5
Draft Common Frame of Reference, Principles, Definitions and Model Rules of European Private
Law [online]. In: . Study Group on a European Civil Code, October 2009, s. 4795 [cit. 2018-06-19].
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1.

Geneze a historický vývoj institutu

První základy právní odpovědnosti položilo už římské právo. Položilo základy moderním
předpokladům vzniku odpovědnosti a definovalo také pojmy jako odpovědnost za škodu,
zavinění aj.6 I z toho důvodu je dnes, v moderní době, inspirací úprav mnoha právních řádů
založených na jeho tradici.
Nejen, že však římské právo stálo u zrodu právní odpovědnosti, ale v některých případech je
dokonce kontinentálními právními řády přejímáno chápání, i samotné náležitosti daného
institutu, přímo. Příkladem jsou právě předpoklady vzniku odpovědnosti, kterými už římské
právo stanovilo „spáchání bezprávného činu tzv. obligationes ex delicto, vznik škody
(damnum), příčinnou souvislost mezi bezprávným činem a vznikem škody tzv. kauzální nexus
a zavinění jakožto subjektivní vztah škůdce ke škodlivému následku svého jednání“.7
Rozdílem od současné úpravy je, že rané římské právo automaticky poskytovalo
poškozenému právo domáhat se kromě náhrady škody také pokuty, což dnes není možné,
pokud taková pokuta není zahrnuta ve smluvním ujednání stran.
Úpravy se nicméně shodují jinde, například pokud jde o rozlišování škody na škodu
skutečnou a na ušlý zisk.
Obdobně byl upraven i rozsah odpovědnosti. V římském právu se kategorie rozsahu
odpovědnosti aplikovala pouze na situace porušení smluvního závazku. Římské právo zde
rozlišovalo tzv. periculum, custodia, omnis culpa a dolus. Periculum v podstatě z moderního
pohledu představovalo objektivní odpovědnost. Custodia značila subjektivní odpovědnost,
tedy odpovědnost za zavinění úmyslné i nedbalostní, k čemuž se přidala odpovědnost za
prostou (nižší) náhodu. Omnis culpa byla nižším stupněm custodia, tedy nezahrnovala
odpovědnost za náhodu, a konečně dolus obnášel odpovědnost pouze za úmysl.
Jednota úpravy dnešního a římského práva zůstala zachována i v případě rozlišování
protiprávního jednání na úmyslné a nedbalost. Římské právo je chápalo stejně jako právní
věda dnes, přičemž o úmyslném jednání se hovořilo v případě, „kdy odpovědný subjekt chtěl
způsobit škodu, a o nedbalostním, kdy odpovědný subjekt sice škodu způsobit nechtěl,
nicméně neučinil všechna opatření k tomu, aby vzniku škody zabránil. Odpovědnost však

6

PAAROVÁ, Jana. Zvláštní typy odpovědnosti za škodu v občanském právu. Praha, 2012. Rigorózní práce.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (PFUK). Vedoucí práce Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., str. 15.
7
PAAROVÁ, Jana, op. cit sub 6, str. 15.
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nevznikala pouze při zavinění, ale též při casus maior (tzv. vyšší náhodě) a casus minor (tzv.
nižší náhodě), tyto kategorie odpovědnosti se označovaly jako nezaviněné odpovědnosti.
Casus maior označuje nepředvídatelný jev, který se nedá odvrátit dostupnými prostředky,
casus maior vzniká např. v důsledku přírodních katastrof, v důsledku válečných konfliktů
atd.“8
Z tohoto výkladu je tedy zřejmé, že současná česká úprava, jak bude nastíněno níže,
v mnohém odpovídá tradici římského práva. S tímto postojem se shoduje i úprava většiny
dalších právních řádů kontinentálního typu, což se také promítlo do dokumentů PETL
a DCFR.
2.

Škoda způsobená informací nebo radou
2.1. Komentovaný institut v OZ

Jak bylo řečeno výše, komentované ustanovení je v úpravě OZ staronovým institutem, který
svým obsahem a zařazením často překvapuje a tím pádem i nabádá k výkladu. Vojtek institut
ve svém komentáři9 uvádí jako „závěrečné ustanovení z kategorie objektivně založené
povinnosti k náhradě škody bez ohledu na zavinění“, jenž se týká především specializovaných
profesí. Touto větou na začátek svého výkladu Vojtek nastínil stěžejní fakta, která jsou
podstatou ustanovení § 2950 OZ. Tato fakta již sama vyplývají z vlastního znění
komentovaného ustanovení § 2950 OZ:
„Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu
nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo
nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého
vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo
radou způsobil vědomě.“10
Ač to není na první pohled zřejmé, ustanovení obsahuje dvě na sobě nezávislé skutkové
podstaty, které se od sebe odlišují především povahou subjektu v pozici škůdce. V první větě
se jedná o škůdce profesionála, tj. odborníka, nebo osobu, která se za něj vydává a která tak
činí v oblasti svých specifických expertních znalostí. Ve druhé větě se jedná o obecnou
povinnost nahradit škodu způsobenou informací nebo radou, která dopadá na kteréhokoli
8

PAAROVÁ, Jana, op. cit. sub 6, str. 16.
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-630-3, str. 1080.
10
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit. sub 3, § 2950.
9
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poskytovatele informace nebo rady, kterou dotyčný udílí mimo své zvláštní znalosti,
zkušenosti či postavení.
Zákonodárce tedy v první větě komentovaného ustanovení klade zvýšené nároky na jednání
osob, které působí jako odborníci/profesionálové v určité oblasti, případně tuto kvalitu
projevují navenek. V následující větě cílí zákonodárce na osoby, které, s úmyslem způsobit
druhé straně újmu, poskytli informaci či radu ve kvalitě nebo kvantitě, která byla pro daný
případ nevhodná. Zákonodárce se úpravou zároveň snaží o zvýšení obvyklého standardu péče,
který by měli být profesionálové a osoby znalé informace schopny dodržet, a o posílení právní
pozice poškozeného příjemce informace nebo rady.
2.2. Komentovaný institut v PETL a jeho systematika
PETL, tedy dokument Principy evropského deliktního práva, je počinem pracovní skupiny
European Group on Tort Law, která si zde dala za cíl zachytit hlavní principy evropského
deliktního práva. PETL svým uspořádáním (členěním do kapitol a podkapitol) odpovídá
tradičnímu evropskému pohledu civilního deliktního práva. U většiny článků PETL byl
zvolen charakter generální textace, tedy bez konkrétních skutkových podstat. Z tohoto důvodu
je nutné dovodit podřazení komentovaného institutu pod některou z obecných formulací
PETL.
Úmyslem tvůrců PETL bylo položit tyto principy jako společný základ budoucího rozvoje
a sbližování práva civilních deliktů jednotlivých států kontinentální právní kultury.11
Obecně je pro PETL v jeho základních ustanoveních přednostní prevence vzniku škody a až
poté se řeší náhrada vzniklé škody (podobně tomu je i v OZ, jak vyplývá z logiky
a posloupnosti tohoto zákona). Proto PETL ve svých základních ustanoveních obsahuje hlavní
výčet důvodů přičitatelnosti, zavinění a škody. Tyto důvody, které jsou konkrétněji
vyjmenovány ve čl. 1:101, musí být naplněny, aby bylo možné dané jednání podřadit pod
kategorii jednání způsobujících újmu, za kterou škůdce odpovídá a za kterou tedy
poškozenému náleží náhrada.
PETL, pokud jde o odpovědnost, zvolil přístup „vícekolejný“, jak ho popisuje Křivohlavá12.
Přístup značí, že odpovědnostní vztah může dle PETL vzniknout na základě několika
rovnocenných příčin. O fenoménu bude hovořeno níže.
11

VLASÁK, Michal. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku na pozadí PETL.
Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2012, str. 561.

12

V dílu následujícím po Základních ustanoveních se PETL zabývá Obecnými předpoklady
odpovědnosti, ve kterých definuje podmínky vzniku odpovědnostního vztahu, škodu a příčinu
jejího vzniku.
Ve smyslu této práce, autor komentovaný institut OZ, v jeho první větě, podřazuje pod čl.
5:101, resp. 5:102 PETL, a v druhé větě pod čl. 4:101, resp. 4:102 PETL.
2.3. Komentovaný institut v DCFR
DCFR zvolil, oproti PETL, opačnou variantu úpravy. DCFR má, především pokud jde
o ustanovení o škodě, specifikované jednotlivé skutkové podstaty. Komentované ustanovení
proto nebude problém podřadit pod konkrétní článek DCFR. Tímto článkem bude čl. VI. –
2:20713 s názvem Újma pramenící z nesprávné rady nebo informace. Norma stanoví: „Újma
způsobená osobě v důsledek učinění rozhodnutí na základě rozumné důvěry v nesprávnou
radu nebo informaci je právně relevantní škodou pokud: (a) je rada nebo informace
poskytnuta osobou v souvislosti s povoláním nebo při obchodním styku; a (b) poskytovatel
věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že příjemce bude při tvoření rozhodnutí spoléhat na
tuto radu nebo informaci.“
3.

Předpoklady pro vznik odpovědnosti

Předpoklady pro vznik odpovědnosti dle § 2950 OZ první věty, které budou zkoumány touto
prací, jsou následující14:


sebeprezentace škůdce/poskytovatele informace nebo rady jako odborníka ve smyslu §
5 odst. 1 OZ,



poskytnutí neúplné či nesprávné informace nebo škodlivé rady v rámci své odbornosti,



úplatné poskytnutí informace či rady, a to i tehdy, jde-li o potenciální odměnu či
příslib,



vznik škody na straně příjemce,



příčinná souvislost mezi vznikem škody a poskytnutou informací/radou.

12

KŘIVOHLAVÁ, Petra. Civilní odpovědnost a evropské pokusy o vytvoření jednotného právního rámce.
Právní rozhledy. 2008, č. 22, ISSN 12-6410. In Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství
C. H. Beck [cit. 15. 2. 2014], str. 822.
13
Draft Common Frame of Reference [online], op. cit. sub 5, čl. VI. – 2:207, [překlad autora].
14
HULMÁK, Milan. Občanský zákoník IV: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014) : komentář. V Praze:
C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8., str. 1677.
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3.1. Subjekty škody
3.1.1. Subjekty komentovaného ustanovení v českém právním prostředí
Jak bude dále popsáno, komentované ustanovení není obecnou, ale doplňkovou skutkovou
podstatou ke skutkovým podstatám obecným. Jedním ze specifik, která vytvářejí tuto jeho
charakteristiku, je právě jedinečnost subjektu v postavení škůdce.
3.1.1.1.

Příslušník určitého stavu nebo povolání jakožto škůdce

V případě první věty a tedy také první skutkové podstaty komentovaného ustanovení musí
poskytovatel informace nebo rady vystupovat jako odborník, aby byla naplněna jedna z jejích
podmínek vztahující se ke kvalitě subjektu. Ustanovení popisující tuto škůdcovu kvalitu
můžeme nalézt hned v úvodu OZ, v § 5 odst. 1. Toto ustanovení vyžaduje pro osoby, jež se
„veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého
povolání nebo stavu“15, vyšší míru pečlivosti, tj. standardu jednání. Textace komentovaného
ustanovení nabízí několik vágních pojmů, které osvětluje důvodová zpráva k OZ.
Samotný gramatický výklad nabízí vzhledem ke spojení „příslušník určitého povolání“
dostatečnou představu o úmyslu zákonodárce, nicméně pojem „stav“ je stále dosti neurčitý.
Stavem se podle důvodové zprávy „rozumí skupina lidí, kterou sice nelze označit jako skupinu
příslušníků určitého povolání, ale u nichž se rovněž předpokládají zvláštní znalosti, vlastnosti
nebo schopnosti (např. voják v záloze, student lékařské fakulty, amatérský sportovec
apod.)“.16
Osoba spadající do jedné z těchto kategorií se vyznačuje schopností jednat s odbornou péčí.
Pojem odborné péče, na kterém se zakládá zásada odborné péče, má významnou roli nejen
pro komentované ustanovení, ale i pro celé zákony a jimi upravené zvláštní profese. Z toho
důvodu pojem pro jeho neurčitost a obsáhlost vyložíme pro účely této práce pouze
zjednodušeně. Pojem znamená souhrn profesionálních standardů nebo úroveň zvláštních
dovedností a péče, jež odpovídají poctivým praktikám nebo obecným zásadám dobré víry
v oblasti činnosti17 profesionála. Tuto kvalitu musí jednání povinované osoby spadající pod
tuto zásadu vždy naplňovat. V neposlední řadě pojem značí také míru znalostí, kterou lze od
těchto osob rozumně očekávat jakožto od odborníků. Dle doktríny je toto „měřítko
15

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit. sub 3, § 5.
NEČAS, Petr a Jiří POSPÍŠIL. Důvodová zpráva, občanský zákoník [online]. 2012. Praha, 2012 [cit. 2018-0620], str. 36.
17
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. In: ASPI [právní informační systém]. In: Sbírka zákonů České
republiky. 31. 12. 1992, částka 130. ISSN 1211-1244. § 4 odst. 1.
16
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průměrného profesionála“ aplikovatelné nejen na profese, „u nichž má výsledek činnosti
profesionála hmotnou podobu, ale i na ty, které spočívají pouze v poskytování služeb,
informací, porad apod.“.18
Odborníkem je ve smyslu OZ tedy osoba, jež se přihlásila k určitému povolání nebo stavu
nebo to o sobě deklaruje. V tomto smyslu se jedná o „co nejširší druh sebeprezentace, kdy
osoba deklaruje určité odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti apod.“19, přičemž tato kvalita
může vyplývat pouze z celkového způsobu jednání osoby. Svou příslušností k těmto
skupinám dává škůdce nebo osoba, která jedná, dle § 5 odst. 1 OZ najevo, že je schopna
jednat s určitou mírou znalostí a pečlivosti. Tato míra je vlastní právě příslušnosti k určitému
povolání nebo stavu. To značí, že jednání takové osoby musí odpovídat průměrné péči
a znalostem, které se vážou k jejímu povolání či stavu, tzv. odborné péči, viz výše.
Další ustanovení OZ, které připravuje půdu komentovanému ustanovení, je § 2912 odst. 2
OZ. Tento odstavec stanoví, že „dá-li škůdce najevo zvláštní znalost, dovednost nebo
pečlivost, nebo zaváže-li se k činnosti, k níž je zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti
zapotřebí, a neuplatní-li tyto zvláštní vlastnosti, má se za to, jedná nedbale“.20
Shrneme-li to, pak osoba, která „se hlásí k nějakým specifickým znalostem nebo dovednostem,
které nelze očekávat od běžného průměrného člověka“21, je musí uplatnit, jinak by na ni
dopadl jak § 5 odst. 1 OZ, tak § 2912 odst. 2 OZ.
Na tomto místě je nutné si uvědomit, že různé profese mají různou tuto míru standardu.
Ilustračním příkladem mohou být nároky kladené na specializovaného lékaře ve srovnání
s nároky kladenými na jeho kolegu praktického lékaře. Tento konkrétní příklad, na jedné
straně s vysoce specializovaným a na druhé straně se zástupcem z řad praktických lékařů,
užívá Melzer22. Na případu vysvětluje, že symptomy, které vykazuje určitý pacient, mohou
být z hlediska standardu odbornosti nahlíženy odlišně. Na základě takových symptomů
praktický lékař formuluje diagnózu, a sice objektivně nesprávně, ale ve shodě se standardem
své odbornosti. Naopak vysoce specializovaný lékař, jedná-li se od obor jeho specializace,
interpretuje tyto symptomy přirozeně jinak.
18

LAVICKÝ, Petr, Handrlica, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Sv. 1. Obecná část (§ 1-654). Praha: C. H.
Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9., str. 70.
19
NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZÁHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník: komentář. Praha: Grada,
2014. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5165-8. str. 96.
20
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. op. cit. sub 3, § 2912 odst. 2.
21
MELZER, Filip. Škoda způsobená informací nebo radou. Bulletin advokacie: stavovský časopis české
advokacie. Praha: [Ústředí české advokacie], 2017(1-2), 15. ISSN 1210-6348, str. 17.
22
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 21.
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Komentář23 v této souvislosti uvádí, že za odborníky se chápou dokonce i neprofesionálové,
tedy např. student vyššího ročníku právnické fakulty nebo student lékařské fakulty (také viz
důvodová zpráva k § 5 odst. 1).
Úprava OZ je nicméně ve své první větě pouze subsidiární. Většinu speciálních profesí totiž
upravují zvláštní zákony, a to včetně jejich odpovědnosti. Jedná se např. o


advokáty, upravené dle zák. 85/1996 Sb., o advokacii,



notáře, upravené v zák. 358/1992 Sb., notářský řád,



exekutory, v zák. 120/2001 Sb., exekuční řád,



daňové poradce, dle zák. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky,



pojišťovací zprostředkovatele, v zák. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích
a samostatných likvidátorech pojistných událostí,



aj.

OZ tedy bude v první větě komentovaného ustanovení dopadat pouze na ty profese, které
svou úpravu vůbec nemají, nebo na profese, v jejichž speciální úpravě nejsou některé otázky
odpovědnosti řešeny. Ustanovení naopak nedopadne na ty profese, jejichž odpovědnost je
řešena např. v rámci některého procesního předpisu zcela, jako je tomu např. u likvidačního
správce v rámci ZŘS.
Příkladem profesí, které mají zvláštní předpis, jenž v sobě ale neobsahuje úpravu
odpovědnosti, jsou kupříkladu znalci a tlumočníci; zde se bude v případě vzniku povinnosti
k náhradě škody postupovat dle ustanovení OZ.
Komentář24 nicméně připomíná, že ačkoli je povinnost k náhradě újmy v těchto zvláštních
předpisech konstruována jako povinnost za zavinění, je ke zproštění odpovědnosti, řídící se
těmito předpisy, nutné prokázat velmi vysokou míru péče, což je i v těchto profesionálních
případech velmi přísné.
Dále § 5 odst. 2 OZ chápe dle Vojtka25 „povinné osoby nejen s ohledem na jejich skutečnou
příslušnost k odborné profesi, nýbrž pro případ, že vystupují v pozici odborníka, který může
být jen domnělý, nicméně vyvolává dojem své profesionality“. Zmíněné ustanovení tedy
23

HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1676.
HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1675.
25
ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA., op. cit. sub 9, str. 1081.
24
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chrání třetí osoby, které v dobré víře důvodně spoléhaly na znalosti a péči osoby, která svoji
příslušnost k určitému povolání nebo stavu ve skutečnosti pouze lživě deklarovala nebo
v souvislosti s ní neprávem jednala. Proti vůli takto dotčené osoby nelze namítat, že jednání
uskutečněné mezi ní a tímto pseudo-profesionálem je neplatné. Toto ustanovení proto
zakotvuje na ochranu těchto osob relativní neplatnost takového právního jednání škůdce.
V obou těchto případech jak osoba, která skutečně patří k určitému povolání nebo stavu, tak
osoba, která to o sobě pouze tvrdí, musí jednat s odbornou péčí. Tato povinnost je dána
z důvodu ochrany důvěry osoby příjemce ve schopnosti odborníka.26
3.1.1.2.

Poškozený

Poškozeným v intencích § 2950 OZ může být jakákoli osoba. Právo tuto osobu chrání
(v neposlední řadě) prostřednictvím komentovaného ustanovení, hlavně z důvodu její
legitimní důvěry ve správnost poskytnuté informace nebo rady. Výše uvedené znamená, že
nestačí, aby příjemce pouze nekriticky spoléhal na správnost poskytnutého plnění. Jeho
důvěra v informaci či radu musí být legitimní, tj. racionální. Tato důvěra však nemůže být
legitimní, pokud sám poskytovatel zpochybňuje správnost své informace nebo rady. Takovým
případem by byla situace, kdy poskytovatel v souvislosti s plněním vylučuje svou
odpovědnost, případně ji plní s omezenou zárukou.27
3.1.1.3.

Škůdce vs. poškozený

Dle komentáře28 je nutné, aby mezi škůdcem a poškozeným existoval zvláštní vztah,
nejčastěji smluvní (ale nikoli výlučně, viz níže), s tím, že k poskytnutí informace musí dojít za
úplatu. Naopak uvádí, že pokud odborník poskytne informaci nebo radu z pouhé ochoty, tj.
společenské úsluhy, měřítka § 2950 OZ se neuplatní.
3.1.2. Škůdce a poškozený dle DCFR
Pokud jde o škůdce, můžeme v úvodu sedmé kapitoly DCFR nalézt článek, který stanoví
subjekty kontraktu, který by odpovídal intencím komentovaného ustanovení. V takovém
kontraktu jedna strana (poskytovatel) ručí za poskytnutí informace nebo rady druhé straně
(klientovi). V návaznosti na toto ustanovení je následujícím článkem dána povinnost takového
poskytovatele nabýt a užít odborných znalostí. Jedná se o čl. IV. C. – 7:103, který stanoví:
26

ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA, op. cit. sub 9, str. 1081.
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 25.
28
HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1677.
27
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„Poskytovatel si musí osvojit a užít odborné vědomosti, ke kterým má nebo by měl mít přístup
jakožto profesionální poskytovatel informace nebo rady, do té míry, kdy to bude přiměřeně
považováno za nezbytné k plnění poskytované služby.“ 29
Následující (pro komentované ustanovení neméně důležitý) čl. IV. C. – 7:104 pojednává
o povinnosti odbornosti a péče.
„(1) Poskytovatelova povinnost odbornosti a péče vyžaduje především, aby poskytovatel:
(a) přijímal přiměřená opatření k zaručení, že klient rozumí obsahu informace; (b) jednal
s péčí a odborností, kterou by projevil rozumný poskytovatel informace za okolnosti, kdy
poskytuje hodnotící informaci; a (c) informuje klienta o rizicích, má-li klienta učinit
rozhodnutí na základě informace, do té míry, do které mohou tato rizika rozumně ovlivnit
klientovo rozhodnutí. (2) Pokud se poskytovatel výslovně nebo mlčky zaručil klientovi
poskytnout doporučení, které klientovi umožní přijetí dodatečného rozhodnutí, poskytovatel
musí: (a) podložit doporučení odbornou analýzou založenou na odborných znalostech, která
by se měla vztahovat k účelu, prioritám, preferencím a osobní situaci klienta; (b) informovat
klienta o alternativách, jejich výhodách a rizicích v porovnání s doporučeným rozhodnutím,
které může poskytovatel osobně opatřit a které se vztahují k dodatečnému rozhodnutí;
(c) informovat klienta o dalších alternativách, které poskytovatel sám nemůže opatřit, ledaže
poskytovatel výslovně informuje klienta o tom, že poskytl pouze omezený rozsah alternativ
nebo je to zřejmé ze situace.“ 30
Dalším relevantním ustanovením hlavy IV. C. je čl. 7:105, který povinuje poskytovatele, aby
poskytl: „informaci, která je té kvantity, kvality a vlastností vyžadovaných smlouvou.
(2) Skutková informace poskytnutá klientovi poskytovatelem informace musí být přesným
vylíčením skutečné popisované situace.“ 31
Poslední ustanovení, čl. IV. C – 7:109, které presumuje příčinu škody vzniklé z poskytnutí
informace, zní takto: „Pokud poskytovatel ví nebo od něj lze rozumně předpokládat vědomost
o tom, že dodatečné rozhodnutí bude založeno na informaci, která teprve bude poskytnuta,
a pokud klient takové rozhodnutí učiní a v důsledku toho utrpí škodu, jakékoli poskytovatelovo
nedodržení povinnosti vyplývající ze smlouvy se presumuje jako příčina škody, pokud klient

29

Draft Common Frame of Reference [online]. op. cit. sub 5, čl. IV. C – 7:103, [překlad autora].
Draft Common Frame of Reference [online]. op. cit. sub 5, čl. IV. C – 7:104, [překlad autora].
31
Draft Common Frame of Reference [online]. op. cit. sub 5, čl. IV. C – 7:105, [překlad autora].
30
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prokáže, že v případě, že by poskytovatel poskytl všechny potřebné informace, bylo by pro
klienta důvodné skutečně zvážit provedení alternativního rozhodnutí.“ 32
K tomu komentář DCRF dodává, že i ve smyslu čl. VI. – 2:207 musí být rada nebo informace
poskytnuta profesionálem.33
Ohledně poškozeného a škůdce nalezneme v DCFR zároveň ustanovení čl. VI. – 1:101, které
stanoví: „(1) Osoba, která utrpěla právně relevantní škodu, má právo na náhradu od osoby,
která tuto škodu způsobila úmyslně nebo nedbalostně nebo je jinak odpovědná za způsobení
škody. (2) Pokud osoba nezpůsobila právně relevantní škodu úmyslně nebo nedbalostně,
taková osoba je odpovědná za způsobení právně relevantní škody pouze, pokud tak stanoví
Kapitola 3.“ 34 Dle tohoto ustanovení není podle Melzera35, na základě komentáře k DCFR
k čl. VI. – 2:207, možné, aby byl za poškozeného uznán každý jednotlivý příjemce informace
či rady, ke kterému se tato náhodou dostala. Na druhou stranu není nutné, aby poskytovatel
informace nebo rady konkrétního příjemce znal nebo, aby mu ji poskytl přímo. Příjemce může
být tudíž i neznámý. Nicméně i tomuto zdánlivě neuzavřenému okruhu osob dává DCFR
limity, a to pro případ, bude-li informace nebo rada poskytnuta zcela neurčitému okruhu osob.
Tehdy se na případnou škodu z toho vyplývající nebude vztahovat ustanovení výše
zmíněného článku.
3.1.3. Škůdce a poškozený dle PETL
V PETL tuto problematiku řeší čl. 4:102. Zde je stanovena, podobně jako v české právní
úpravě, požadovaná úroveň chování. Z důvodu obecnosti ustanovení PETL zahrnuje tento
článek jak kategorii běžných osob, tak kategorii osob, které mají v rámci jednání projevovat
určité znalosti, které od nich lze očekávat. Ustanovení zní: „(1) Požadovaná úroveň chování
se určí jako chování rozumné osoby v závislosti na okolnostech a záleží konkrétně na povaze
a hodnotě chráněného zájmu, jehož se týká, nebezpečnosti jednání, zkušenostech, které jsou
očekávány u jednající osoby, předpověditelnosti škody, vztahu blízkosti nebo na zvláštním
vztahu mezi těmi, jichž se to týká, jakož i dosažitelnosti a ceně prevenčních nebo
alternativních metod. (2) Daná úroveň může být upravena, pokud vzhledem k věku, fyzické

32

Draft Common Frame of Reference [online]. op. cit. sub 5, čl. IV. C – 7:109, [překlad autora].
Draft Common Frame of Reference [online]. op. cit. sub 5, čl. VI. - 2:207.
34
Draft Common Frame of Reference [online]. op. cit. sub 5, čl. VI. – 1:101, [překlad autora].
35
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 25.
33
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a duševní neschopnosti nebo zvláštním okolnostem nemůže být očekáváno, že jí osoba
dostojí.“ 36
Poškozený v PETL není nijak výslovně upraven, kromě článku, který se o poškozeném
zmiňuje v souvislosti s příčinou újmy, k níž došlo ve sféře poškozeného. Nicméně pro účely
komentovaného ustanovení budeme dovozovat, že poškozeným je každý, jemuž bylo
zasaženo do chráněných zájmů stanovených v čl. 2:102 PETL.
3.2. Informace nebo rada
3.2.1. Informace nebo rada z hlediska českého práva
V komentovaném ustanovení je zcela jasně uvedeno, že skutečný i domnělý odborník musí
poskytnout informaci nebo radu „v záležitosti svého vědění nebo dovednosti“37, tedy v oblasti
své odbornosti, byť i jen tvrzené. Co ovšem tento odborník vlastně poskytuje?
Z obecného hlediska této kategorie Melzer38 uvádí, že se OZ v komentovaném ustanovení
drží rozlišení na informaci a radu po vzoru návrhu supervizní komise OZ 1937, z r. 1931.
K tomu sám dodává, že se v tomto návrhu jazykově odlišně vyjádřené termíny smyslem
zásadně neliší.
Melzer toto téma otevírá s poukazem na postoj Koziola39, který se vyjadřuje v tom smyslu, že
poskytnutí informace je pro (potenciálního) poškozeného nebezpečnější než poskytnutí rady.
Svou domněnku odůvodňuje charakterem rady obecně, jelikož v jejím případě se musí sama
osoba, které byla rada udělena, rozhodnout, zda se jí bude řídit, či nikoli. Dále vykládá Melzer
jednotlivé kategorie konkrétněji, viz níže.
Komentář40 nicméně potřebu rozlišení na dvě odlišné kategorie, tj. na informaci a radu,
ospravedlňuje a vlastně to považuje za nutné. Nutnost odlišení obou fenoménů je dle něj na
místě proto, že nesprávnost a neúplnost informace nebo škodlivost rady se neposuzuje
subjektivně, ale rozhoduje se o ní objektivně. Níže v textu bude specifikováno, že objektivita
v obou kategoriích bude spočívat v jiných skutečnostech.
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3.2.1.1.

Informace

Komentář41 odkazuje na zákonodárcovo slovní spojení „neúplná nebo nesprávná informace“,
kterou chápe jako určité sdělení nebo určitý obsah zprávy, jež ale musí být relevantní. To
znamená, že nesmí jít o pouhý neověřitelný názor. Aby informace nespadala do kategorie
takového názoru, musí „poskytovat ucelený obraz skutečnosti, o které vypovídá, kterou
popisuje“. O ucelený obraz se nejedná ve chvíli, kdy je např. podstatná část informace
zamlčena. V takovém případě půjde o neúplnou informaci.
Melzer42 naproti tomu pojímá poskytnutí informace poněkud odlišně. Podle něj „jde o sdělení
skutečnosti, kterou tázající sám nezná“. Taková skutečnost ovšem nesmí být pouhou
domněnkou. Zároveň uvádí, že poskytnutí informace, stejně tak jako poskytnutí rady, musí
mít za následek vznik škody. To však nutně znamená, že i informace musí být z tohoto
pohledu vlastně škodlivá.
3.2.1.2.

Rada

Vojtek43 i komentář44 se v této souvislosti vyrovnávají s výrazem „škodlivá rada“. Rada je,
dle Vojtka, podstatou většiny činností specialistů, a proto právě na ně dopadá, za určitých
podmínek stanovených výše, ustanovení § 2950 OZ věty první. Škodlivá rada pro oba
znamená zvláštní informaci, jejímž účelem je ulehčit rozhodování osoby, která se snaží
dosáhnout určitého účelu, ale tato rada se nakonec ukáže jako nesprávná/nedostačující.
Komentář tím nekončí a dál rozebírá, že škodlivost je vlastně vlastností rady. Rozvádí, že na
škodlivost rady nesmí být usuzováno, až z jejího následku, tedy vzniku újmy (samozřejmě za
předpokladu, že byla rada respektována). Škodlivá rada je tedy taková rada, která je užitím
jejího obsahu schopna přivodit újmu. Tento charakter musí vykazovat již v momentě, kdy je
poskytována a odborník, který ji poskytuje, by měl o její škodlivosti vědět, poznat ji už tehdy.
Zároveň zde stačí, když odborník tuto vědomost mít měl (v souvislosti se standardem znalostí
odpovídajících jeho povolání nebo stavu), ale z jakéhokoli důvodu ji neměl (viz liberace
a exkulpace). Navíc je nutno mít na zřeteli rozdíl mezi radou, která byla poskytnuta na
základě smysluplné odborné argumentace, a radou, která je zřejmě nesprávná.45
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Melzer46 radu interpretuje jako určité doporučení, jak jednat, což vysvětluje s odkazem na
Koziola47, kterého v dané souvislosti cituje: „Pokud někdo udělí radu, pak sděluje, jak by se
sám zachoval, dává tím najevo své posouzení, hodnocení.“ Rada tedy z tohoto pohledu
obsahuje určitý subjektivní prvek. Melzer na téma rady nabízí ještě pojetí Sedláčka, který
radu definuje jako „směrnici pro jednání druhého, jakých prostředků má užíti, aby došel
žádaného cíle“ 48.
Komentář49 v sobě dokonce obsahuje výčet a popis situací, kdy můžeme radu považovat za
škodlivou v intencích komentovaného ustanovení. Jde o případy, kdy:


uposlechnutí rady nevede k vytyčenému cíli, v důsledku čehož osoba utrpí ztrátu
(v tomto případě pouze ztrátu vynaložených nákladů) nebo se její majetek nerozmnoží
a tím vznikne újma (osobě ujde zisk);



uposlechnutí rady nejenže nevede osobu k cíli, ale navíc účel, ke kterému měla rada
vést, je uposlechnutím přímo zmařen;



uposlechnutí rady nevede k zamýšlenému cíli, ale vede osobu k cíli jinému, který je
pro ni nepříznivý.

Je nutno zdůraznit, že ve všech případech, kdy chceme dovozovat odpovědnost ze vzniklé
újmy, musí být rada, která byla odborníkem poskytnuta, respektována. V opačném případě
chybí příčinná souvislost, a tudíž nelze vyvodit odpovědnost.
3.2.1.3.

Shrnutí problematiky

Odlišnost těchto kategorií se zakládá především na jejich posouzení. Nesprávnost informace
záleží na jejím chápání jakožto sdělení určité specifické skutečnosti, které je zcela objektivní.
Odlišná situace vznikne při interpretaci rady. Zde musí být zohledněn určitý subjektivní prvek
poskytování rady, čímž bude faktor její objektivity částečně omezen.
Škoda, jak vyplývá z ustanovení, musí být tedy způsobena osobou, která udělila neúplnou
nebo nesprávnou informaci nebo škodlivou radu v oboru svého vědění nebo dovednosti,
k nimž se hlásí. Tím se rozumí, že tato informace musí být nesprávná, klamavá nebo alespoň
natolik neúplná, že je schopna způsobit poškozenému újmu.
46
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Stěžejním momentem první věty komentovaného ustanovení je fakt, že informace či rada
musí nutně být poskytnuta za odměnu (náležitosti a výklad pojmu „za odměnu“ viz níže).
Jiná situace dle komentáře50 nastane, půjde-li o informaci či radu poskytnutou na základě
skutkové podstaty vyjádřené ve druhé větě komentovaného ustanovení. Komentář zde
nevyžaduje, aby byla informace nebo rada škodlivá sama o sobě. Může v tomto případě jít
tedy i o informaci či radu správnou, která ovšem bude způsobilá zapříčinit vznik újmy, viz
text výše. V tomto ustanovení je pak nutné, aby informace nebo rada způsobilá takto
zapříčinit újmu, byla poskytnuta škůdcem, který měl k výsledku jejího poskytnutí specifický
vztah ve formě úmyslu nebo alespoň nedbalosti.
Konečně celé téma uzavírá Melzer51 shrnutím, že přestože komentované ustanovení oba
pojmy pojímá více méně totožně, nelze tvrdit, že se za poskytnutí informace i rady odpovídá
podle stejných pravidel. Naopak, u poskytnutí rady je třeba odlišovat nesprávnost sdělení
a nesprávnost jeho hodnocení. Pro nesprávnost hodnocení budou dány, z důvodu přítomnosti
určitého subjektivního prvku, mnohem širší meze posuzování jeho správnosti.
3.2.2. Informace z hlediska DCFR
DCFR je i v tomto ohledu specifický. V ustanovení II. – 3:106 stanoví požadavky, které musí
informace naplňovat, aby byla podnikatelova smluvní povinnost, ze které poskytnutí
informace vyplývá, splněna. Ve vztahu ke komentovanému ustanovení je relevantní odst. 2
výše zmíněného článku, který podmiňuje splnění povinnosti poskytnutím jasné a přesné
informace vyjádřené jednoduchým a srozumitelným jazykem.
3.3. Odměna dle OZ
Pojmový znak odměny bude z hlediska komentovaného ustanovení zpravidla podmiňovat
existenci úplatného smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem informace nebo
rady.
K tomu komentář52 vykládá, že odměnou není myšlená pouze peněžní úplata. Podobně o tom
hovoří Melzer53, který zastává názor, že se pojem odměny neshoduje s úplatností jako
takovou. Odměna pro něj znamená, že informace nebo rada nesmí být poskytnuta nezištně,
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nýbrž alespoň v očekávání určité výhody, např. budoucí provize, udržení si dobrého klienta
apod.
Dle výše popsaného může mít tak odměna podobu úplaty přímé i nepřímé, přičemž existenci
odměny jakožto nezbytné náležitosti pro uplatnění komentovaného ustanovení, je třeba
posuzovat materiálně. Nehledě na to, že právě faktor úplatnosti je hraniční pro posouzení, zda
se aplikuje věta první či věta druhá § 2950 OZ.
3.4. Škoda
3.4.1. Škoda vs. újma v OZ
V českém právním prostředí se pracuje s pojmy škoda i újma. Pojmy jsou někdy
ztotožňovány. V obou případech se jedná o kompenzaci nevýhody či újmy způsobené
poškozenému54. Analyzujeme-li ale tyto pojmy blíže, zjistíme, že nejsou zcela totožné.
Kritériem pro jejich rozlišování je předmět, kterému byla poskytnuta ochrana a na kterém
byla způsobena újma. Termín škoda55 je v této souvislosti pojmem užším. Značí relevantní,
nahraditelnou škodu určitelnou a vyjádřitelnou v penězích. Na rozdíl od toho termín újma je
širší a více abstraktní. Pojímá do sebe veškerou subjektivní ztrátu, kterou pocítil poškozený
(subjektivní ztrátou se rozumí např. bolest poškozeného, ztížení společenského uplatnění
poškozeného nebo bolest pozůstalých způsobená smrtí blízké osoby). Újma není vždy
předmětem náhrady, je tomu tak pouze v případech výslovně stanovených zákonem.
Imateriální škoda vzniká na absolutních právech a nelze ji tedy nijak kvantifikovat v relaci na
běžné peněžní ohodnocení statku/zájmu, který škodě podlehl. Na rozdíl od újmy se škoda
objektivně projevuje na majetku poškozeného, je vyjádřitelná v penězích a je jimi také
nahraditelná. Proto materiální škoda zahrnuje povinnost k náhradě škody vždy, jak je
stanoveno v § 2894 OZ. Jinak řečeno, majetková škoda je způsobována na věcech v nejširším
slova smyslu. Představuje zásah do majetkových práv a je možné ji snadno vyjádřit
v penězích, jelikož věci, na nichž škoda vznikla, většinou mají jednoznačnou tržní hodnotu.
Výjimkou je škoda na zdraví, která v sobě zahrnuje jak zvláštní majetkovou složku, tak
zvláštní nemajetkovou složku.
Jde-li o náhradu škody, její výše se určí jako cena obvyklá nebo obecná, pokud ovšem
hodnotu věci nestanoví zákon nebo ujednání mezi subjekty. Cena obvyklá není v OZ
54
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definována. Nicméně v souladu se smyslem OZ vystihuje ve své podstatě peněžní částku, za
kterou by v daném místě a čase došlo v minulosti k úplatnému převodu shodných, podobných
nebo srovnatelných věcí. Telec k tomu uvádí, že „poznatek o ceně obvyklé vyplývá ze znalosti
stavu příslušného trhu a samozřejmě znalosti srovnávaných věcí a jejich vlastností. Ačkoli se
jedná o odborný poznatek cenové povahy, nemusí být pokaždé zjišťován formou znaleckého
posudku, stačí-li např. jen odborné vyjádření anebo dokonce jen informace o cenách
z katastru nemovitostí, jedná-li se o zjevně srovnatelné věci. Otázka ceny obvyklé není
záležitostí právní kvalifikace (právní otázkou), nýbrž skutkovým dějem.“ 56
Dle předem zmíněného je tedy možné ujednáním stanovit cenu tzv. mimořádnou neboli
zvláštní. Jedná se pak o cenu mimořádně nízkou nebo mimořádně vysokou. Zákon tuto cenu
zná také, a to v těch ustanoveních, kde se má přihlížet ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní
oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.
Újmu rozlišujeme na újmu na jmění (škodu materiální) a újmu nemajetkovou.
Pro další výklad je nutné zdůraznit, že faktor újmy je nezbytným předpokladem pro vznik
nebo aktivaci odpovědnostního vztahu.
3.4.1.1.

Škoda materiální

Materiální škodu, jak již bylo zmíněno výše, je možné určit a vyjádřit v penězích a jimi ji také
nahradit. OZ tuto kategorii v reflexi na obecné náležitosti škody a souhlasně s praxí soudů
vykládá jako škodu skutečnou společně s případným ušlým ziskem.
3.4.1.1.1. Skutečná škoda
Skutečná škoda neboli damnum emergens je majetková újma, která vyjadřuje snížení kvantity
ve sféře poškozeného a zároveň značí hodnotu, kterou bude nutné vynaložit, aby se sféra
poškozeného obnovila do předešlého stavu57. Znamená to, že hodnota skutečné škody
představuje ztrátu nebo znehodnocení již existujícího majetku a částku, kterou bude muset
poškozený vynaložit, aby dosáhl původní hodnoty majetku. Jak předznamenává současný
evropský trend, jde tedy o porovnání majetkového stavu poškozeného po vzniku škody oproti
situaci, za které by škoda vůbec nevznikla. Rozdíl těchto hodnot je nutno nahradit.
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Důležitým faktorem vzniku materiální škody je to, že škoda vznikne pouze, pokud: a) byly
úmyslně porušeny dobré mravy, b) byla porušena povinnost, kterou stanovil zákon, c) byla
porušena povinnost vyplývající ze smlouvy.
Výše zmíněné náležitosti jsou sice hlavními složkami skutečné škody, nikoli však jedinými.
Je nutno uvést, že skutečná škoda znamená i „náklady rozumně vynaložené v souvislosti se
vznikající nebo vzniklou škodou“58. Pod náklady, které jsou touto citací nastiňovány, si
můžeme představit náklady, které vynaložila osoba odvracející hrozící nebezpečí škody, ba
dokonce i náklady, které vynaložil poškozený, jenž jednal v důvodném očekávání, že jednání
druhé strany bude učiněno v rozporu s právem. V těchto případech je vždy nutné naplnit
faktor důvodnosti těchto nákladů.
Zajímavé je, že se majetkovou sférou poškozeného, vzhledem k její interpretaci současnou
konstantní rozhodovací praxí soudů, rozumí pouze aktiva, tedy jmění, ale už nikoli pasiva.
Zde je evidentní judikatorní praxe, ve které soudy důsledně řadí moment vzniku skutečné
škody k okamžiku faktického úbytku hodnot v majetkové sféře poškozeného. V důsledku to
znamená, že rozšíření hodnoty na straně pasiv poškozeného o pohledávku nespadá pod výklad
pojmu skutečné škody ani ušlého zisku. Bude tedy potenciálně vznikat situace, kdy bude
poškozený povinen dříve zaplatit pohledávku a až poté bude mít možnost vyžadovat její
náhradu jakožto vzniklé škody vůči škůdci. Jak píše Elischer59, potenciální východisko je
možné nalézt v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího soudu. Ten postupoval tak, že
povinnost zaplatit pohledávku uložil přímo škůdci a tím umožnil poškozenému vyhnout se
mnohokrát bezvýchodné situaci vzniku skutečné škody. Nehledě na to, že taková situace je
z hlediska práva zcela absurdní, jelikož při ní vzniká povinnost poškozeného aktivně se
podílet na vzniku své vlastní škody.
3.4.1.1.2. Ušlý zisk
Pojem ušlého zisku je vedle skutečné škody neoddělitelnou součástí pojmu majetková škoda.
Z faktu, že je ušlý zisk nedílnou součástí materiální škody, je nutno vyvozovat, že kterákoli
zmínka o škodě v OZ musí být chápana jak jako škoda skutečná, dle výkladu výše, tak
zároveň ve smyslu ušlého zisku dle následujícího významu. Termín ušlého zisku představuje
majetkový prospěch určitelný a vyjádřitelný v penězích, který poškozený nemohl nabýt
58
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v důsledku vzniku škody. Jde o tu část majetkové újmy, která vyjadřuje, o jakou hodnotu se
nezvětšil majetek poškozeného v důsledku škodné události60. Zjednodušeně to znamená, že
poškozený nemohl rozšířit svůj majetek existující ve chvíli vzniku škody. Toto nerozšíření se
staví oproti situaci, ve které pravidelně nebo s určitou dávkou jistoty (za řádného běhu věcí)
dochází nebo by bylo možné očekávat, že dojde, k rozšíření majetku, nebýt vzniku škody.
Patří sem i ztráta práva uplatnit svou pohledávku vůči dlužníkovi nebo ztráta na výdělku či
odměně. Výše ušlého zisku musí být precizně dokázána, aby nedocházelo k nárokování
a následnému přiznání pouhého hypotetického zisku a tím k bezdůvodnému obohacení
poškozeného. Taková specifikace ušlého zisku probíhá především pomocí důkazu existence
určitých smluv, ze kterých je možné s určitou mírou jistoty vyvodit budoucí plnění. Musí jít o
smlouvy, z nichž měl poškozený pravděpodobně nabýt určité plnění do své majetkové sféry,
k čemuž nedošlo v důsledku vzniku škody. Pokud není možné výši ušlého zisku přesně určit,
určí ji podle spravedlivého uvážení soud.
Špatným pojímáním výše nastíněného by bylo, kdyby bylo dovozováno, že škoda nemůže
existovat, neexistuje-li jedna z jejích složek. Zde je třeba upřesnit, že obě součásti, jak
skutečná škoda, tak ušlý zisk, jsou na sobě zcela nezávislé a vzájemně se nepodmiňují. Jak
bylo zmíněno výše, vzniklá škoda vždy zahrnuje povinnost k její náhradě. U ušlého zisku jsou
jedinými kritérii jeho přiznání jistá budoucí existence zisku, který ušel, jeho legalita a nabytí
této hodnoty v souladu s dobrými mravy.
3.4.1.2.

Újma nemajetková

Za nemajetkovou nebo také nemateriální újmu lze považovat jakoukoli újmu, která pro
poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky půjde o zásah do zdraví, cti,
soukromí osoby apod. Nemajetková újma vznikne v případě, kdy bude negativně zasaženo do
přirozených práv člověka/poškozeného chráněných právním řádem. Osobnostní zájmy, jejichž
porušení či ohrožení je způsobilé zapříčinit vznik nemajetkové újmy, jsou demonstrativně
vyjmenovány v § 3 OZ a § 81 odst. 2 OZ. Jsou jimi zejména život, osobnost, důstojnost
člověka, jeho zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, vážnost, čest, soukromí,
projevy osobní povahy, svoboda apod.
OZ z hlediska odčinění újmy upřednostňuje naturální restituci, tedy uvedení v předešlý stav.
Pokud naturální restituce není možná nebo požádá-li o to poškozený, odčiní se újma
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v penězích (jde-li o újmu nemajetkovou, půjde o odčinění pomocí přiměřeného
zadostiučinění).
Z obecného hlediska je nutné, aby byla povinnost odčinit nemajetkovou újmu výslovně
ujednána nebo stanovena zákonem. Existují-li však určité zvláštní okolnosti případu, jako je
např. způsobení újmy z hrubé nedbalosti, úmyslně, z touhy ničit/ublížit, nebo jiné zvlášť
zavrženíhodné pohnutky, není nutné podmínku výslovného ujednání/stanovení splnit.
V případě, kdy jednání ovlivní takové zvlášť zavrženíhodné pohnutky, nahradí škůdce újmu
každému, tedy i třetí osobě, která způsobenou nemajetkovou újmu pociťuje jako osobní
neštěstí. Podmínkou je, aby tuto újmu nebylo možné odčinit jinak.
Dle Elischera61 je v českém právním prostředí nahraditelná každá nemajetková újma za
předpokladu, že je naplněna podmínka protiprávního zásahu do osobnostní sféry
poškozeného. Tento zásah a tudíž i povinnost nahradit nemajetkovou újmu musí výslovně
stanovit zákon nebo musí být povinnost k náhradě nemajetkové újmy výslovně ujednána
stranami smlouvy. Taková podmínka je stanovena v § 2894 odst. 2 OZ. A contrario to
znamená, že hovoří-li zákon o škodě, je tím vždy myšlena škoda materiální.
V případě vzniku nemajetkové újmy má poškozený nárok domáhat se upuštění od dalšího
neoprávněného zasahování do své osobnostní sféry, odstranění negativních následků
neoprávněného zásahu, případně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění dle § 2894 odst. 2
OZ. Odčinění nemajetkové újmy se provádí v první řadě právě poskytnutím přiměřeného
zadostiučinění, a to v jiné než peněžní formě. Nicméně problémem je, že ne každou
nemajetkovou újmu je možné nahradit v penězích. Tento postup je možný pouze v případě, že
satisfakce v jiné než peněžní formě nepostačuje a zároveň, že má poškozený právo nárokovat
si satisfakci v penězích. Pak je takové peněžní zadostiučinění možné přiznat i samostatně a ne
pouze ve spojení morálním zadostiučiněním.
3.4.2. Škoda v PETL
Obecný pojem škoda nalezneme v ustanovení 2:101 PETL. Škoda je zde „majetkovou nebo
nemajetkovou újmou zákonem chráněného zájmu“62. Z této textace by vyplývalo, že PETL
staví majetkovou a nemajetkovou újmu naroveň. Nicméně PETL chápe škodu v o něco širším
smyslu. Dle slov Elischera63ji chápe „jako majetkový (peněžitý) či nemajetkový (nepeněžitý)
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reflex ve sféře poškozeného“, který lze vnímat na zájmech, jež PETL výslovně chrání v čl.
2:102 PETL. Půjde tedy o výsledek porovnání reálně existující situace poškozeného, resp.
stavu jeho chráněných zájmů, vůči hypotetické situaci, která by existovala, kdyby nedošlo
k zásahu/škodě. Toto širší pojetí škody způsobí, že pro vznik odpovědnosti za škodu bude
postačovat jakýkoli zásah do sféry poškozeného či pouhé zhoršení jeho pozice v rámci
chráněných zájmů.
PETL, co se týče odpovědnosti, vychází ze zákonem chráněných zájmů, jejichž posloupnost
vytváří v čl. 2:102. Prvními a nejdůležitějšími zájmy jsou pro PETL život, tělesná a duševní
integrita, lidská důstojnost a svoboda, které dle jeho slov požívají nejvyšší ochrany64. Dalšími
zájmy by podle pořadí byla práva majetková, včetně nehmotných statků atd., kterým je textem
PETL zaručena rozsáhlá ochrana. Z tohoto pohledu je zřejmé, že PETL nečiní každou újmu
předmětem náhrady škody. Povinnost vznikne pouze tehdy, pokud jednání, které škodu
způsobilo, zasáhlo do právem chráněných zájmů předestřených ve čl. 2:102 PETL, jejichž
výčet navíc není taxativní.
3.4.2.1.

Majetková a nemajetková škoda v PETL

Již z názvu jednotlivých oddílů PETL (Majetková a Nemajetková škoda) je jasné, že české
používání pojmu újmy není inspirováno pojetím PETL. Nicméně i přestože se názvem
neshodují, smyslem jsou obdobné, když PETL definuje majetkovou škodu v čl. 10:201 jako
„zmenšení majetku poškozeného způsobené škodnou událostí“ a nemajetková škoda dle čl.
10:301 odst. 1 PETL může vzniknout, pokud „poškozený utrpěl osobní újmu nebo újmu na
své svobodě, důstojnosti nebo jiných osobnostních právech“. Pro upřesnění nemajetkové
škody PETL v čl. 10:301 odst. 3 stanoví, že „v případě osobní újmy odpovídá nemajetková
újma utrpení poškozeného a zhoršení jeho tělesného nebo duševního zdraví“.
3.4.3. Škoda v DCFR
DCFR obdobně jako PETL naznačuje, že ne každá škoda bude způsobilá k zapříčinění vzniku
odpovědnosti za škodu. Způsobilou činí DCFR jen takovou škodu, která bude právně
relevantní ve smyslu ustanovení čl. 2:101 DCFR. Půjde zde o takovou materiální či
nemateriální újmu:

64



a) o které to stanoví ustanovení kapitoly 2 knihy VI. DCFR,



b) která vznikla porušením zákonem stanoveného práva,
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c) která vznikla porušením právem chráněného zájmu.

Pod bodem a) se v kapitole 2 knihy VI. DCFR skrývá definice jednotlivých újem, které DCFR
pojímá jako relevantní škodu. Na vrcholu této hodnotové pyramidy se nachází újma osobní,
již můžeme chápat jako újmu na zdraví a újmu následnou v souladu se čl. VI. 2:201 DCFR,
která bude relevantní pouze v případě, že ji bude možné kvalifikovat jako poruchu nebo
nemoc uznanou lékařskou vědou65. Další vrstvu tvoří újma utrpěná třetími osobami jako
následek újmy na zdraví nebo na životě dle čl. VI. 2:202 DCFR. Třetí místo v hodnotovém
žebříčku zaujímá újma na důstojnosti, svobodě a soukromí upravená ve čl. VI. 2:203 DCFR.
Následuje bod, pod kterým nalezneme újmu způsobenou sdělením nesprávné informace
o jiném a v těsném sledu je pak újma plynoucí z porušení důvěry, resp. důvěrnosti informace.
Pokračuje újma plynoucí ze zásahu do vlastnického práva nebo oprávněné držby. Neposlední,
nicméně pro tuto práci stěžejní bod, je újma plynoucí ze spoléhání se na nesprávnou informaci
nebo radu řešenou čl. 2:207 DCFR. Dále pak následují újma způsobená neoprávněným
zásahem do obchodní činnosti, újma způsobená poškozením životního prostředí, újma
způsobená úmyslným uvedením jednajícího v omyl a konečně újma způsobená nabádáním
k nesplnění závazku.
Podobně, jako je to mu v OZ, DCFR ve svém čl. VI. – 2:101 odst. 4 upřesňuje, z čeho se pro
účely DCFR bude škoda skládat. V písm. a) tohoto ustanovení je popsána materiální škoda,
která bude obsahovat ztrátu příjmů, ušlého zisku, vzniklou zátěž a snížení hodnoty
nemovitosti. Dále v písm. b) vymezuje nemateriální škodu, která bude zahrnovat bolest
a utrpení a zhoršení kvality života.
3.5. Příčinná souvislost
3.5.1. Příčinná souvislost v OZ
Příčinná souvislost neboli kauzální nexus je vlastnost porušení právní povinnosti. Projevuje se
tak, že závazek k náhradě škody/odčinění újmy vznikne pouze tehdy, je-li možné prohlásit, že
vzniklá škoda/újma je přímým následkem porušení právní povinnosti – deliktu.
OZ se bohužel navzdory jistým zmínkám o adekvátní příčinné souvislosti ve své důvodové
zprávě nepokusil stanovit její pravidla ani pravidla jiných konkurenčních forem příčinné
souvislosti, které můžeme nalézt v PETL.
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Jak bylo již na začátku této práce řečeno, je nutné, aby poskytnutí informace nebo rady bylo
pokryto kauzalitou a v případě komentovaného ustanovení hned ve dvou rovinách. Vztah
kauzality mezi sebou musí mít jak poskytnutí informace nebo rady a rozhodnutí příjemce
jednat s ní ve shodě, tak rozhodnutí jednat/jednání příjemce ve shodě s poskytnutou informací
nebo radou a vznik škody.
Nicméně hned v úvodu na toto téma je třeba nastínit obecné náležitosti kauzality.
Z hlediska OZ výslovná úprava kauzálního nexu chybí. V takovém případě musí tato
problematika vycházet z judikatorní praxe.
Nepřehlédnutelným judikátem v této souvislosti je usnesení Ústavního soudu z 12. 8. 2008,
sp. zn. I. ÚS 1919/08 (10/2008 Usu.). Podstatou tohoto usnesení byla reakce na rozhodnutí
nalézacího soudu, který ve svém meritorním rozhodnutí shledal, že „nestačí pouhá
pravděpodobnost příčinné souvislosti či okolnosti nasvědčující její existenci; příčinnou
souvislost je nutno vždy prokázat“. Na tento názor odpověděl Ústavní soud následovně:
„Závěry nalézacího soudu stran ‚stoprocentního‘ prokázání objektivní příčinné souvislosti se
jeví ÚS jako nereálné, neboť je nedosažitelné a neudržitelné. (…) Prokázat, že právě a pouze
toto (opomenutí) tvoří se škodlivým důsledkem ničím nenarušený vztah, je v podstatě
nemožné. V důsledku toho je výrazně oslabeno postavení poškozeného. (…) Vzhledem k tomu,
že pojem příčinná souvislost není právními přepisy v ČR nijak definován (…) nic nebrání
judikatuře českých soudů, aby požadavek ‚stoprocentně‘ prokazované příčinné souvislosti
přehodnotila a přijala adekvátnější a realističtější výklad ‚způsobení škody‘, který by
vyrovnával slabší postavení poškozených.“66.
K tomuto usnesení ve svém článku bratři Doležalové67 poznamenávají, že ani po tomto
doporučení Ústavního soudu se rozhodovací praxe soudů ve vztahu k dokazování příčinné
souvislosti nezměnila a žádná nová doktrína se nevytvořila.
Dalším zásadním rozsudkem, který vypovídá o fenoménu příčinné souvislosti, je rozhodnutí
Nejvyššího soudu z 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. Toto rozhodnutí obhajuje povahu
příčinné souvislosti jakožto otázky skutkové. Stojí v něm: „O vztah příčinné souvislosti se
jedná tehdy, vznikla-li škoda následkem zaviněného porušení (pracovních povinností
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zaměstnancem), tj. bez zaviněného porušení povinností (zaměstnancem) by škoda nevznikla
tak, jak vznikla. Z hlediska naplnění příčinné souvislosti jako jednoho z předpokladů
odpovědnosti za škodu nemůže stačit pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku
zaviněného porušení povinnosti (zaměstnancem), nýbrž musí být tato příčinná souvislost
najisto postavena. Zaviněné porušení povinností nemusí být jedinou příčinou vzniku škody,
musí však být jednou z příčin, a to příčinou důležitou, podstatnou a značnou. Při řešení otázky
příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím a vznikem škody nejde o otázku právní,
nýbrž o otázku skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze v konkrétních
souvislostech. Postup při zjišťování příčinné souvislosti spočívá v tom, že škodu je třeba
vyjmout z její všeobecné souvislosti a zkoumat ji izolovaně, toliko z hlediska jejích příčin.
Protože příčinná souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde o hledání jevu, který
škodu vyvolal. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (každý jev má svou příčinu,
zároveň však je příčinou jiného jevu) je třeba sledovat jen ty příčiny a následky, které jsou
důležité pro odpovědnost za škodu.“68 Takové pojímání příčinné souvislosti je v rozporu
s názorem oponentní strany, která tvrdí, že příčinná souvislost je otázkou právní, pro jejíž
řešení je třeba posoudit skutkový podklad, hlavně znalecký posudek. Tento názorový protipól
zastává např. Nejvyšší soud v rozhodnutí z 28. 11. 1968, sp. zn. 7 Cz 111/68, a kloní se
k němu i současná odborná literatura v čele s Holčapkem69.
Jde-li o to, zda je příčinná souvislost otázkou právní nebo skutkovou, není judikatura
koherentní. Vyřešení této otázky závisí na filosoficky-právních zkoumáních. Zde je nicméně
třeba si uvědomit, že vyřešení tohoto problému bude mít značné dopady především na
procesní možnosti žalované strany.
Další zkoumaný jev, kterým se vyznačuje příčinná souvislost, je vztah mezi kauzalitou právní
a faktickou. Jak píší Doležalové70, deliktní právo většiny evropských států vyžaduje, „aby
byla kauzalita faktická následována kauzalitou právní“. Tento postup byl pojmenován
„přístupem dvou kroků“ nebo také „dual testem“. Abychom si přiblížili test i jeho jednotlivé
části, vyložíme si jejich podstatu.
Základem faktické kauzality je princip „conditio sine qua non“, jenž vyjadřuje nutnost
existence určité nezbytné podmínky k tomu, aby újma vznikla. Tato podmínka musí být
zároveň kauzálně relevantním faktorem.
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Naopak náležitostí pro otázku právní kauzality je pro české právní prostředí teorie adekvátní
kauzality. Tato teorie se projevila např. v rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. 12. 2003, sp. zn.
25 Cdo 2101/2002, které konstatuje, že „o vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla-li škoda
následkem protiprávního úkonu škůdce, tedy je-li jeho jednání a škoda ve vzájemném poměru
příčiny a následku, a tudíž je-li doloženo, že nebýt protiprávního úkonu, ke škodě by nedošlo.
Byla-li příčinou vzniku škody jiná skutečnost, odpovědnost za škodu nenastává; příčinou
škody může být jen ta okolnost, bez jejíž existence by škodný následek nevznikl. Přitom nemusí
jít o příčinu jedinou, nýbrž stačí, jde-li o jednu z příčin, která se podílí na nepříznivém
následku, o jehož odstranění jde, a to o příčinu důležitou, podstatnou a značnou.“71 Dále
odůvodnění pokračuje ve shodě s výše uvedeným rozhodnutím 21 Cdo 300/2001.
Nejinak judikoval i Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 883/2006 ze dne 30. 7. 2008. „O
vztah příčinné souvislosti, který je podmínkou existence odpovědnostního vztahu za škodu, se
jedná tehdy, vznikla-li škoda následkem zaviněného porušení právních povinností škůdcem (tj.
bez zaviněného porušení povinnosti škůdcem by škoda nevznikla tak, jak vznikla). Při řešení
otázky příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím osoby a vznikem škody nejde
o otázku právní, nýbrž o otázku skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze
v konkrétních souvislostech.“72
Následný vývoj judikatury zároveň vedl k potvrzení povinnosti obecných soudů k řádnému
odůvodnění existence či absence příčinné souvislosti mezi jednáním potenciálního škůdce
a vzniklou škodou. Hlavní součástí takového odůvodnění musí být podle nálezu Ústavního
soudu, sp. zn. I. ÚS 312/05, „úvaha o kritériích, kterými se odlišují právně podstatné příčiny
od příčin právně nepodstatných“. Nález dále rozvíjí: „Teorie adekvátnosti kauzálního nexu
vychází z toho, že smyslem subjektivní odpovědnosti za škodu je nařídit náhradu škody tam,
kde škůdce škodu způsobil, ačkoli mu lze vytknout, že ji způsobit nemusel, že mohl jednat
jinak. Tato odpovědnost předpokládá, že vůbec bylo v lidských silách předvídat, že předmětné
jednání bude mít za následek danou škodu. Základním kritériem, ze kterého vychází teorie
adekvátnosti, je tedy předvídatelnost škodného následku. Tím se velice podobá dalšímu
předpokladu subjektivní odpovědnosti za škodu, a to kritériu zaviněné, přesněji její
nedbalostní formě. Odlišují se jen subjektem, podle kterého se předvídatelnost následku
poměřuje. V případě zavinění je jím sám (typizovaný) jednající subjekt, zatímco při zjišťování
adekvátnosti příčinné souvislosti je kritériem hypotetický zkušený (tzv. optimální) pozorovatel,
71
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tedy myšlená osoba, která zahrnuje veškerou zkušenost své doby. (…) Pro odpovědnost za
škodu tedy není nutné, aby vznik určité škody byl pro jednajícího konkrétně předvídatelný,
nýbrž je dostatečné, že pro výše uvedeného optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce
nepravděpodobný.“ 73
Vzhledem k výše citovaným judikátům je třeba doplnit, že judikatorní praxe se shoduje na
tom, že řetězec příčin „nezakládá příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou
škodou tehdy, vstupuje-li do děje jiná, na jednání škůdce nezávislá skutečnost, která je pro
vznik škody rozhodující“.74
3.5.2. Přístup PETL z hlediska příčinné souvislosti
Výše nastíněné rozdělení na faktickou a právní kauzalitu dodržuje i PETL. Tento přístup se
projevuje tím, že PETL vytváří dva rozdílné instituty, které od sebe zároveň odděluje do dvou
samostatných sekcí. První institut, který nazývá PETL ve svém čl. 3:101 „Jednání nebo
opomenutí“75, je odrazem faktické kauzality, tedy stejně jako v české úpravě principu conditio
sune qua non. Toto jednání/opomenutí v PETL „je příčinou škody poškozeného, jestliže by při
neexistenci takového jednání škoda nevznikla“. Není-li faktická kauzalita naplněna, není
možné aplikovat další navazující ustanovení o odpovědnosti. Nicméně PETL se neomezuje
pouze na výlučnou příčinnou souvislost, jak je vyjádřena v čl. 3:101 PETL. PETL připouští
i další formy příčinné souvislosti, jako je konkurenční, alternativní nebo potenciální. Je-li
jedna z těchto forem naplněna, dalším krokem je aplikace ustanovení čl. 3:201 „Rozsah
odpovědnosti“. Jak je totiž zřejmé z podstaty faktické kauzality, může být v jejím případě
řetězec kauzálních příčin prakticky neomezený.
Zde je třeba upozornit, že tyto nové formy příčinné souvislosti jsou poměrně problematické
a možnost jejich uplatnění musí být zkoumána.
3.5.2.1.

Konkurenční příčina

Tato forma příčinné souvislosti je vyjádřena v čl. 3:102 PETL. Její znění je následující:
„V případě více jednání, z nichž každé by samo způsobilo škodu v tentýž okamžik, je
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považováno každé jednání za příčinu škody poškozeného.“ Na vysvětlení Doležalové76 uvádí,
že nezáleží, zda byla zmíněná jednání učiněna ve stejný čas, hlavně že působí ve stejný čas.
Tato příčinná souvislost vychází z úvahy, že by situace, ve které by žádné z výše uvedených
jednání nezpůsobilo povinnost k náhradě škody, byla zcela v rozporu se spravedlností
a prevenčním smyslem deliktního práva.
3.5.2.2

Alternativní příčina

Další formu příčinné souvislosti nalezneme ve čl. 3:103 a je popsána takto: „(1) V případě
více jednání, z nichž každé by bylo samo dostatečnou příčinou škody, přičemž však zůstává
nejistým, které jednání ji ve skutečnosti způsobilo, musí být každé jednání považováno za
příčinu v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké mohlo způsobit škodu poškozenému. (2) Pokud
v případě více poškozených zůstane nejistým, zda konkrétní škoda poškozeného byla
způsobena určitým jednáním, přičemž je zřejmé, že toto jednání nezpůsobilo škodu všem
poškozeným, musí být takové jednání považováno za příčinu škod utrpěných všemi
poškozenými v rozsahu pravděpodobnosti, v jaké mohlo způsobit škodu konkrétnímu
poškozenému.“77
Dle Doležalů78 je rozdíl mezi konkurenční a alternativní příčinou v tom, že při aplikaci
konkurenční příčiny je jisté, že každé jednání/opomenutí způsobilo škodu nebo ji alespoň jistě
mohlo způsobit. Naopak u alternativní příčiny je nejisté, které jednání způsobilo celou škodu,
resp. ví se, že některé z jednání způsobilo škodu celou, ale neví se které. Ve výsledku to
znamená, že při aplikaci alternativní příčiny vznikne pouze dílčí odpovědnost každého ze
škůdců dle principu proporcionality.
3.5.2.3

Potenciální příčina

Neposlední ze zvláštních forem příčinné souvislosti, příčinu potenciální, nalezneme
vyjádřenou ve čl. 3:104: „(1) Jestliže jednání vedlo definitivně a neodvratitelně ke způsobení
škody poškozenému, následné jednání, které by samo způsobilo tutéž škodu, nebude bráno
v potaz. (2) Následné jednání musí být i přesto zohledněno, jestliže vedlo k dodatečné nebo
těžší škodě. (3) Jestliže první jednání vedlo k pokračování škody a následné pozdější jednání
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by ji také způsobilo, pak je třeba obě jednání od takového okamžiku považovat za příčinu této
pokračující škody.“79
Výklad tohoto ustanovení opět nalezneme u Doležalů80, kteří k této formě příčinné souvislosti
vysvětlují, že se zabývá jednáním, které mohlo být příčinou škody, ale ke kterému došlo až po
jiném jednání, které samo způsobilo danou škodu. Zároveň se ustanovení v odst. 2 a 3 věnuje
otázce, zda dalším jednáním nedošlo k dodatečné nebo těžší škodě, případně k jejímu
pokračování.
Toto ustanovení reflektoval ve svém usnesení sp. zn. 1 Cz 59/90 Nejvyšší soud, který
konstatoval, že „pokud ke vzniku škody vedlo více příčin, je třeba se zabývat tím, zda a do
jaké míry bylo bezprostřední příčinou škody právě zaviněné protiprávní jednání škůdce.
V tom rozsahu pak přichází v úvahu jeho odpovědnost za škodu (…) příčinná souvislost mezi
zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody ve shora uvedeném smyslu
musí být sice bezpečně prokázána (nestačí pouze pravděpodobnost), nelze ji však vylučovat
jen proto, že by protiprávní jednání škůdce dovršilo již stávající nepříznivý stav poškozeného
(…) hledisko časové souvislosti (…) není samo o sobě rozhodující. Rozhodující je věcná
souvislost příčiny a důsledku; časová souvislost může hrát jen pomocnou roli při posuzování
věcné souvislosti.“81
3.5.2.4.

Neurčitá dílčí kauzalita

Konečně poslední ustanovení, které řeší problematiku příčinné souvislosti, je čl. 3:105 PETL.
Stanoví, že „v případě více jednání, kdy je jisté, že žádné z jednání nezpůsobilo celou škodu
ani její určitou část, se předpokládá, že ta jednání, která zjevně přispěla ke škodě, ji způsobila
rovným dílem“.82
Toto pravidlo míří na situace, kdy jednání jednotlivých škůdců zjevně napomohla ke vzniku
škody, ale nelze určit, jak velkou měrou tato jednání škodu přímo zapříčinila.
Všechny tyto varianty jednotlivých kauzalit si můžeme představit na příkladu znaleckých
posudků. Při soudních sporech není neobvyklé, že je rozsudek založen na několika
znaleckých posudcích. Představíme-li si, že všechny obsahují určitou chybu v posouzení (ani
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nemusí být stejná), a aplikujeme-li výše představená ustanovení PETL, vyjde nám velmi
plastická situace i řešení kolize, ke které v ní dochází.
3.5.2.5.

Rozsah odpovědnosti dle PETL

Jak bylo již nastíněno výše, po určení existence příčinné souvislosti conditio sine qua non
mezi škodným jednáním a vznikem škody se přistoupí k aplikaci ustanovení o rozsahu
odpovědnosti. Ustanovení se aplikuje ve znění: „Existuje-li příčinná souvislost podle oddílu 1
této hlavy, zda a v jakém rozsahu má být škoda připsána, záleží na faktorech, jako jsou
a) předvídatelnost škody v okamžiku jejího vzniku rozumnou osobou, přičemž je zohledněn
konkrétní časový a prostorový vztah mezi škodným jednáním a jeho následky, nebo rozsah
škody ve vztahu k normálním následkům takového jednání; b) povaha a hodnota chráněného
zájmu (čl. 2:102); c) důvod odpovědnosti (čl. 1:101); d) rozsah běžných životních rizik;
a e) ochranný účel normy, která byla porušena.“83
Toto pojímání, kdy příčinná souvislost závisí na porovnávání s uzavřeným výčtem skutečností
vyjádřených v normě, převzal ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud ČSR z 30. 11. 1976, sp. zn.
2 Cz 36/76, který tak učinil ve znění: „Jedním z nezbytných předpokladů vzniku odpovědnosti
za škodu podle Občanského zákoníku je existence příčinné souvislosti mezi právní skutečností,
za niž se odpovídá, a škodou, a to bez ohledu na to, zda jde o odpovědnost založenou na
principu zavinění nebo odpovědnost bez zřetele k zavinění. Při zjišťování příčinné souvislosti
je třeba zkoumat, zda v komplexu skutečností přicházejících v úvahu jako příčiny škody
existuje skutečnost, se kterou Občanský zákoník odpovědnost v daném případě spojuje.
Přitom odpovědnost nelze neomezeně činit závislou na kauzalitě, neboť by to mohlo vést
k zákonu neodpovídajícímu neúnosnému ukládání povinnosti nahradit škodu.“84
3.5.3. Přístup DCFR z hlediska příčinné souvislosti
Tento fenomén je v DCFR řešen oproti úpravě v PETL o mnoho skromněji. Ve čl. VI. – 4:101
DCFR je obecné pravidlo, které stanoví, že „osoba způsobí jinému právně relevantní škodu,
pokud lze tuto škodu považovat za důsledek jednání této osoby nebo za zdroj nebezpečí, za
který je tato osoba zodpovědná“.85
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Ve smyslu PETL dále DCFR zmiňuje, ač okleštěně, možnost působení alternativní příčiny.
Ustanovení čl. VI. – 4:103 zní: „Tam, kde by mohla být právně relevantní škoda způsobena
jednou nebo více skutečnostmi, za které jsou odpovědny různé osoby a kde je nepopiratelné,
že škoda byla způsobena jednou z těchto skutečností, ale nejasné kterou, je o každé osobě,
která je odpovědná za kteroukoli z těchto skutečností, vyvratitelně předpokládáno, že tuto
škodu způsobila.“86
4.

Protiprávnost

Dříve, než bude možné vůbec uvažovat o odpovědnosti za škodu, je třeba nastínit
problematiku protiprávnosti, jelikož protiprávnost je nepochybně jednou z nezbytných
podmínek vzniku odpovědnosti za škodu.
Protiprávnost není v PETL v rámci žádného ustanovení řešena výslovně, ale nutnost jejího
naplnění lze vysledovat v čl. 4:101, který činí odpovědným každého za zaviněné úmyslné
nebo nedbalostní porušení požadované úrovně chování, viz níže.
Stejně tak pro OZ je protiprávní jednání podmínkou pro vznik povinnosti k náhradě škody
(snad až na výjimky pro případ objektivní odpovědnosti).
Stejné pojetí lze vypozorovat i při zkoumání knihy VI., ze které vyplývá, že protiprávnost je
i pro DCFR nezbytnou podmínkou pro vznik odpovědnosti za škodu, resp. pro vznik právně
relevantní škody, o níž je bližší výklad poskytnut výše.
5.

Odpovědnost
5.1. Odpovědnost v českém právním prostředí

Odpovědnost byla dříve vymezována jako následek deliktu porušitele, ke kterému došlo ve
vztahu k jeho povinnosti. OZ ovšem zavádí odlišné pojímání odpovědnosti, a to takové, kdy
je pojem odpovědnosti určitou vlastností subjektu. Vlastností subjektu proto, že porušitel
jakožto subjekt může být stižen následkem svého jednání. Odpovědnost pak znamená
přičítání určitého jevu vůli specifické osoby. Tato vůle se pak v reálném světě projeví
v jednání této osoby87. Tato změna pojetí odpovědnosti sjednotila pojetí různých jiných
(hlavně veřejnoprávních) odvětví s novým pojímáním práva občanského.
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Rozdíl mezi soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědností je ten, že splnění následné
veřejnoprávní povinnosti směřuje vůči státu nebo jinému subjektu veřejné moci, kdežto
soukromoprávní odpovědnost je závazkového typu a směřuje vůči konkrétně určené osobě,
jejíž právo bylo porušeno jednáním škůdce.88
V soukromoprávních vztazích je faktor způsobilosti být odpovědným nezbytnou součástí
pojmu svéprávnosti, tedy způsobilosti nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat
se k povinnostem. Svéprávnost je zase spjata se schopností posoudit a ovládnout své jednání.
OZ nepoužívá pojem odpovědnost, ale místo něj užívá slovního spojení „závazek z deliktu“.
Obdobně tomu je u pojmu odpovědnost za škodu, který nahrazuje termínem „povinnost
k náhradě škody“. Důvodová zpráva k OZ89 tuto terminologickou změnu obhajuje jako
přechod od pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí k pojetí, kdy odpovědná osoba odpovídá
především za své řádné chování, tj. jednání v souladu s právem a za plnění svých povinností.
Dle Vlasáka90 dokonce existují čtyři možná pojetí odpovědnosti, se kterými by OZ mohl
v současnosti pracovat. První varianta předpokládá, že se OZ hlásí k aktivnímu pojetí
odpovědnosti. Tento směr pojímá odpovědnost tak, že vzniká společně s primární povinností
a prochází fází latence, ve které působí preventivně, a ve chvíli, kdy je primární povinnost
porušena, přechází latentní fáze do fáze aktivní. Druhá teorie usuzuje, že se OZ vrátil k pojetí
odpovědnosti dle římskoprávní tradice, dle které odpovědnost vznikala až ve chvíli, kdy se
naplnily dvě její podmínky – zavinění a škoda. Třetí teze ztotožňuje odpovědnost s primární
právní povinností a dle poslední, čtvrté, se odpovědnost rovná určité způsobilosti osoby jednat
po právu nebo proti němu.
Obdobně Raban91 ve své učebnici uvádí, že odpovědnostní vztahy jsou v OZ ve vztahu
k primárnímu závazku latentní a jejich aktivace závisí na určité právní skutečnosti. Tou je
porušení právní povinnosti ze závazku nebo porušení právní povinnosti stanovené zákonem či
vymezené dobrými mravy, tedy i způsobení újmy.
Faktem zůstává, že se OZ odklonil od pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí, není ale
zřejmé, která koncepce nastoupí na místo koncepce opuštěné.
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5.1.1. Vznik odpovědnosti
Obecně je ke vzniku odpovědnosti třeba existence:
o určitého nesplnění nebo porušení právní povinnosti (delikt, který aktivuje nebo dává
vzniknout odpovědnostnímu závazku; delikty mohou být rozděleny do kategorií dle
právní povinnosti, která byla nesplněna/porušena: dobré mravy, zákon, smluvní
povinnost),
o újmy – majetkové nebo nemajetkové,
o příčinné souvislosti,
o zavinění.
Tyto obecné předpoklady může v jednotlivých skutkových podstatách zákon obměňovat.
Odpovědnost dle výše zmíněného tedy vzniká na základě deliktu, kterým byly porušeny dobré
mravy, zákon nebo smluvní povinnost. V případě prvního bodu je zákonem vyžadován úmysl.
Zde odpovědnost vznikne, pokud škůdce svým rušícím jednáním sleduje především
poškození jiného. Naopak, pokud škůdce jednáním vykonává své právo, a přesto vznikne
škoda, odpovědnost nevzniká.
V případě porušení zákona se rozlišuje mezi porušením ustanovení, která chrání absolutní
práva, a porušením jiných ustanovení. V obou dvou případech jde o subjektivní odpovědnost,
což znamená, že se při zkoumání odpovědnosti bude dokazovat zaviněné jednání škůdce.
Poslední možností, jak způsobit vznik odpovědnostního vztahu, je porušení smluvní
povinnosti. Tento případ jediný nevyžaduje zavinění, jde tedy o odpovědnost objektivní. Zde
proto OZ upravuje liberační důvody, které v případě, že je škůdce naplní, jej mohou zprostit
jeho povinnosti nahradit či odčinit újmu. Aby to bylo možné, musí škůdce prokázat, že mu ve
splnění smlouvy zabránila, dočasně nebo trvale, mimořádná nepředvídatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli.
Naopak naplnění liberačních důvodů bude zmařeno, pokud překážka
o vznikla ze škůdcových osobních poměrů,
o vznikla v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvní povinnosti,
o byla dle smlouvy určena k tomu, aby ji škůdce překonal.
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5.1.2. Odpovědnost podle věty první
Jak bylo vyloženo výše, mezi škůdcem a poškozeným může a nemusí existovat smluvní
vztah. Otázka (ne)existence takového vztahu je však rozhodující pro jakost plnění, tedy míru,
jakou je nutné naplnit, aby škůdce za újmu odpovídal. Z toho plyne, že pro případ, kdy
neexistuje smluvní vztah, který by stanovil jakost plnění, případně nevyplývá-li tato jakost
z jiného právního důvodu, který zakládá vznik povinnosti škůdce k poskytnutí informace
nebo rady, musí posouzení jakosti vycházet z objektivního pojetí. Nepůjde-li tedy o scénář,
kdy z právního důvodu plnění vyplývá jakost plnění, odborník odpovídá za absolutní
správnost informace nebo rady, ale zároveň odpovídá jen za takovou jakost plnění, která
odpovídá odbornosti, ke které se sám hlásí.92
Nicméně v rámci obou dvou výše zmíněných možností musí poskytovatel uvést v souvislosti
s poskytováním informace nebo rady vše, co uvedeno má být a mělo. Nejlépe by měl
poskytovatel zároveň představit možné přístupy, uvést prameny poznání a zdůvodnit, proč
zvolil dané řešení. Rozdílem je, že jednou bude rozsah kvantity a kvality poskytnuté
informace nebo rady stanoven smluvně, jindy na základě jiného právního důvodu.
Ovšem v případě, kdy bude poskytnutí informace nebo rady porušeno zcela, a to formou
úmyslného opomenutí, bude nutné jej posoudit dle obecných ustanovení. Z toho vyplývá, že §
2950 odst. 1 bude tedy dopadat pouze na nedbalostní opomenutí sdělení informace nebo rady.
V rámci této kategorie bude docházet k různým variantám, jež bude umožňovat zákon
a zásada smluvní volnosti, přesto některé jsou zcela nasnadě. Půjde o odchylku v podobě
poskytnutí informace nebo rady subjektem, který tím neplní svou povinnost. K tomu se
vyjadřuje Melzer. Tvrdí, že „posouzení úplnosti totiž předpokládá srovnání se stavem, jaký by
měl být. (…) Pokud by poskytnutí určité informace nebo rady bez současného poskytnutí
doplňující informace nebo rady bylo pro příjemce zjevně nebezpečné, pak poskytovatel
vytvořil nebezpečnou situaci ve smyslu § 2901 věty první a je povinen zakročit na ochranu
jiného, tj. poskytnout i dodatečnou informaci nebo radu. Poskytnutá rada nebo informace je
pak neúplná ve smyslu § 2950“93 a poskytovatel tak bude odpovídat za její neúplnost dle
tohoto ustanovení, jako kdyby šlo o nesprávnou informaci nebo škodlivou radu.

92
93

MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 22.
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 23.
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5.1.3. Odpovědnost podle věty druhé
Za nesprávnou informaci či škodlivou radu odpovídá i laik, a to podle věty druhé ustanovení
§ 2950 OZ. Tato zbytková kategorie dopadá na osoby, které se nemusí při poskytování
informace nebo rady či v souvislosti s ní hlásit k odbornému výkonu jakéhokoli povolání či k
příslušnosti k určitému stavu. Nemusí ani takovou informaci či radu poskytnout za odměnu,
jak tomu bylo v ustanovení § 2950 v první větě. Aby jednání osoby spadalo pod komentované
ustanovení v jeho druhé větě, musí osoba úmyslně nebo vědomě nedbale poskytnout určitou
informaci nebo radu, což znamená, že musí být naplněn faktor zavinění.
5.1.3.1.

Zavinění

Pojem zavinění je definován jako vnitřní psychický vztah škůdce k jeho jednání a jeho
následným důsledkům. Zavinění je složeno ze složky vědomostní a složky volní, podle jejichž
míry zastoupení rozlišujeme různé formy zavinění:
o úmysl přímý, kdy jednající věděl, že může způsobit škodu, a tu také způsobit chtěl,
o úmysl nepřímý, kdy jednající věděl, že může způsobit škodu, a byl eventuálně
srozuměn s tím, že ji způsobí,
o nedbalost vědomá, kdy jednající škodu způsobit nechtěl a ani nebyl s jejím vznikem
srozuměn, ale věděl, že ji způsobit může, a bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji
nezpůsobí,
o nedbalost nevědomá, kdy jednající škodu nechtěl způsobit, avšak s ohledem
k okolnostem a ke svým osobním poměrům mohl a měl vědět, že škodu může
způsobit.
V souvislosti se specifickým charakterem jednotlivé informace nebo rady a výše uvedeným
obecným výkladem si musí být osoba poskytovatele vědoma, že poskytnutím takové
informace či rady může vyvolat, s jistou mírou pravděpodobnosti, určitý nepříznivý následek.
Vědomost škůdce přitom musí obsáhnout nejen vědomost o nesprávnosti nebo škodlivosti
informace či rady, ale právě i vznik nepříznivého následku. Pro vznik odpovědnosti se pak
v případě, že nešlo o úmysl, použije dle § 2911 OZ domněnka nedbalosti. To způsobí, že
pokud zákon nestanoví jinak, postačí nejjednodušší nedbalostní forma zavinění, tedy
nedbalost nevědomá. Naopak, je-li to tak stanoveno, může zákon ve speciálních případech
vyžadovat formu vyšší, i samotný úmysl.
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Tento „standard vědomosti“, jak jej nazývá Vojtek, je upraven v § 4 odst. 2 OZ, který tuto
kategorii líčí jako vědomost, „jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení
okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé“.94
Předpoklady pro vznik odpovědnosti dle § 2950 OZ druhé věty jsou následující95:


poskytnutí informace nebo rady,



vědomí škůdce o tom, že informací či radou může způsobit újmu – zavinění,



vznik újmy,



příčinná souvislost mezi poskytnutím informace nebo rady a vznikem újmy.

V případě druhé věty se jedná, jak je ze samého zákonného textu zřejmé, o formulaci tzv.
zbytkové klauzule, která se tudíž bude aplikovat pouze tehdy, kdy nebudou naplněny
předpoklady stanovené ve větě první. Navíc je třeba dodat, v reflexi na výklad první věty
komentovaného ustanovení, že v případě věty druhé není třeba, aby mezi sebou měly strany
jakýkoli vztah.
5.1.4. Charakter odpovědnosti
V této oblasti spolu komentářová literatura a autoři článků navzájem nesouhlasí.
Dle komentáře96se v první větě ustanovení bude jednat o objektivní odpovědnost, tedy
odpovědnost, ve které se nebere v potaz zavinění. V opačném případě, tvrdí komentář, by
ustanovení § 2950 OZ bylo neživotným, jelikož by bylo pro poškozeného jednodušší domáhat
se svého nároku dle § 2913 OZ, které míří na porušení smluvní povinnosti.
Opačný názor na to má Melzer97, který tvrdí, že z komentovaného ustanovení není možné
dovodit důvody pro objektivní odpovědnost. Myšlenku dále rozvíjí tak, že dle něj se u § 2950
věty první použije rozsah zavinění, který stanoví § 2912 odst. 2, který zakládá domněnku
nedbalosti pro škůdce, kteří dají najevo zvláštní znalost, dovednost nebo pečlivost atd. Toto
tvrzení Melzer vysvětluje na konkrétnější situaci, ve které by byl určitý poskytovatel
informace nebo rady odpovědný za škodu způsobenou jejich poskytnutím jen tehdy, pokud by
byla nesprávná z hlediska odbornosti, ke které by se tento poskytovatel přihlásil.

94

ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA, op. cit. sub 9, str. 1081.
HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1675.
96
HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1676.
97
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 23.
95
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Nicméně budeme-li zde souhlasně s většinovým názorem interpretovat ustanovení § 2950 OZ
jako odpovědnost objektivní, poškozenému v takovém případě postačí, aby prokázal, že mu
byla poskytnuta neúplná čí nesprávná informace nebo škodlivá rada, což mělo za následek
vznik újmy. Víc by nebylo třeba, jelikož by se v případě objektivní odpovědnosti
nevyžadovalo zavinění, tudíž by se ani nemuselo dokazovat.
Jak naopak uvádí komentář98 k větě druhé komentovaného ustanovení, fakt, že se v něm
přítomnost vědomosti škůdce vyžaduje, znamená, že je na straně škůdce nutné hledat
zavinění. Zavinění je zde možné vyžadovat ve formě úmyslu nebo v jakékoli lehčí formě –
tedy až ve formě nepřímého úmyslu. Stěžejní nicméně je, že toto zavinění se nepresumuje, je
tedy nutné, aby jej společně s dalšími předpoklady vzniku povinnosti dle tohoto ustanovení
poškozený dokázal. Z toho plyne, že druhá věta § 2950 OZ míří na subjektivní odpovědnost
za kvalifikované zavinění.
V reflexi na zjištěnou podobu odpovědnosti je třeba zkoumat, zda první či druhá věta
obsahuje možnost exkulpace či liberace. Tyto jediné by měly, kromě jednání, které by
naplňovalo okolnosti vylučující protiprávnost, za následek vyvinění se nebo zproštění se
odpovědnosti.
5.2. Zproštění a vyvinění se
Existuje-li odpovědnost, musí také existovat možnost se jí zprostit. K tomu obecně slouží
institut exkulpace a liberace.
5.2.1. Exkulpace
Exkulpace je termín, pod kterým bychom si měli přestavit vyvinění se nebo zbavení se
subjektivní odpovědnosti. V případě subjektivní odpovědnosti právo připouští existenci
subjektivní skutečnosti, která spočívá v samotné osobě škůdce, v jeho chování, které mělo
vztah ke vzniku škody. Škůdce tedy prokazuje, že v dané situaci v jeho chování neexistovala
rozumová nebo volní stránka (zavinění), která by podpořila vznik újmy, a i přesto došlo ke
vzniku škody. Exkulpaci z hlediska smluvní odpovědnosti upravuje § 2913 odst. 2. Z hlediska
jednotlivých ustanovení upravujících zvláštních způsoby vzniku odpovědnosti, jako je
komentované ustanovení, je třeba exkulpaci hledat u těchto zvláštních norem.
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HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1675.
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Z výslovného znění první věty lze snadno shledat, že se zde možnost exkulpace nestanoví.99
5.2.2. Liberace
Liberace je naopak pojem, který značí možnost tzv. zprostit se odpovědnosti. Vznik této
odpovědnosti byl od počátku vázán na důvody, ze kterých právo vyvozuje vznik objektivní
odpovědnosti. Liberace vyžaduje existenci právem předpokládaných důvodů, které když
subjekt škůdce prokáže, zprostí se tím odpovědnosti. Důvodem je např. to, že i kdyby škůdce
vyvinul veškeré úsilí, které lze od něj vyžadovat, škodlivý následek by stejně nastal – jde
např. o skutečnosti nastalé za okolností vis maior. To znamená, že na rozdíl od exkulpace
osoba škůdce neprokazuje své vlastní chování, ale objektivní skutečnosti. Možnost liberace
bývá uvedena přímo u jednotlivých skutkových podstat objektivní odpovědnosti.
5.2.3. Zproštění se odpovědnosti podle věty první
Jak už bylo naznačeno výše, je na první pohled jasné, že v první větě komentovaného
ustanovení není stanoven požadavek zavinění a zároveň zde není stanovena ani možnost, jak
by se rádce mohl zprostit své odpovědnosti. Budeme-li dále následovat názor Komentáře100,
který v první větě komentovaného ustanovení poznává objektivní odpovědnost, mohlo by
99

Z obecného hlediska upravuje OZ dva důvody vyloučení odpovědnosti, kterými jsou nutná obrana a krajní

nouze. Je však těžko představitelné, aby se tyto instituty aplikovaly na situace, které budou spadat pod
komentované ustanovení. Úprava OZ je v tomto navíc o krok pozadu oproti PETL, který kromě úplného
vyloučení odpovědností (což je jediná možnost upravená v OZ) připouští také pouhé omezení odpovědnosti,
nehledě na to, že upravuje kromě výše zmíněných také další obecné důvody vyloučení nebo omezení
odpovědnosti.
Nutná obrana: Jednání v nutné obraně je speciálním druhem svépomocného jednání. Jde o aktivní jednání osoby,
které hrozil protiprávní útok nebo proti které již byl takový útok bezprostředně veden. Splňují-li okolnosti
případu tyto podmínky, pak osoba, která svým jednáním, kterým výše popsanou hrozbu/útok odvracela
a v důsledku toho způsobila útočníkovi újmu, není povinna tuto újmu nahradit. Pod jednání v nutné obraně
nespadá situace, kdy jednajícímu hrozí pouze nepatrná újma, a situace, kdy jednající použije k odvrácení
hrozby/útoku zjevně nepřiměřených prostředků.
Krajní nouze: Jednání v krajní nouzi je dalším speciálním druhem svépomocného jednání. Jde o jednání osoby,
která odvrací od sebe nebo někoho jiného přímo hrozící nebezpečí újmy. Jednání v krajní nouzi musí splnit
podmínku, dle které nesmí být možné odvrátit hrozící nebezpečí jinak než takovým zákrokem a zároveň
jednající osoba nesmí tímto svým jednáním způsobit následek stejně závažný nebo závažnější, než který
původně hrozil. Při posuzování těchto faktorů se přihlíží k případným omluvitelným vzrušením mysli jednající
osoby.
100

ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA, op. cit. sub 9, str. 1081.
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takové pojímání vést k názoru, že je v této části komentovaného ustanovení vyjádřena
objektivní odpovědnosti ve své absolutní formě, tedy bez možnosti liberace. Zde ovšem
Melzer, který zastává opačný názor, nabádá k opatrnosti.
V souvislosti s tím Melzer101 připomíná, že kvůli tomu, že je možné komentované ustanovení
použít jak z hlediska deliktní, tak z hlediska smluvní odpovědnosti, je nutné, aby se důvody
zproštění pro oba jednotlivé případy odpovědnosti posuzovaly samostatně.
Dle Melzera je zde nutné připustit možnost zproštění se dle obecných pravidel smluvní
odpovědnosti (pokud jde o situaci, na kterou se mohou aplikovat). Ovšem jde-li o situaci, ze
které vyplyne odpovědnost deliktní, podle výkladu Melzera přichází v úvahu aplikace § 2895
OZ. Toto ustanovení činí škůdce povinného „k náhradě škody bez ohledu na své zavinění jen
v případech zvláště stanovených“102. Zde Melzer rozvádí, že jelikož nelze z ustanovení § 2950
dovodit jeho objektivní povahu, čímž se zřetelně odlišuje od ostatních autorů, je možné i zde
aplikovat § 2895 OZ, který ovšem vyžaduje zavinění. Z toho nakonec Melzerovi vyplývá, že
dle věty první komentovaného ustanovení se odborníkovo zavinění bude posuzovat dle
ustanovení § 2895 OZ ve spojení s § 2912 odst. 2 OZ, což způsobí, že se zavinění škůdce
bude presumovat. Tak je dle Melzera možné, aby se osoba odpovědná dle § 2950 OZ věty
první exkulpovala.
5.2.4. Vyvinění se podle věty druhé
Naopak druhá věta váže vznik odpovědnosti na prokázání kvalifikovaného úmyslu škůdce.
K tomuto bodu je tedy nutno vzhledem k výše řečenému pouze shrnout, že § 2950 OZ ve své
druhé větě vyžaduje úmysl, přičemž postačuje i úmysl nepřímý. Nad to Melzer dodává, že
v případě, kdy by byl úmysl škůdce veden některou z demonstrativně vyjmenovaných
pohnutek uvedených v § 2971 OZ, bude mít poškozený a specificky určené 3. osoby právo na
náhradu i nemajetkové újmy. Ustanovení § 2971 OZ chrání každého, kdo způsobenou újmu
důvodně pociťuje jako osobní neštěstí v situacích, ve kterých škůdce „způsobil újmu
protiprávním činem, zejména, porušil-li z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo
způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné.“103
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MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 23.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit. sub 3, § 2895.
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5.3. Odpovědnost dle PETL
5.3.1. Odpovědnost za zavinění dle PETL
PETL odpovědnost za zavinění upravuje v hlavě 4. jako následek úmyslného nebo
nedbalostního porušení požadované úrovně chování. Jeho standard je definován jako úroveň
chování rozumné osoby, která je specifikovaná dále ve čl. 4:102 PETL. Konkrétněji je taková
osoba specifikována i v závislosti na okolnostech, konkrétní povaze a hodnotě chráněného
zájmu, který porušila nebo ohrozila. Dále záleží na nebezpečnosti jejího jednání,
předpověditelnosti jí způsobené škody, zvláštním vztahu osob, jichž se to týká (obvykle
škůdce a poškozeného), na dosažitelnosti a ceně prevenčních nebo alternativních metod
a především na zkušenostech, které jsou od této jednající osoby očekávány.
Dle Křivohlavé104 bude tato objektivní úroveň chování modifikována, pokud jednající naplní
existenci subjektivních činitelů, jako je věk, handicap atd.
5.3.2. Odpovědnost bez zavinění dle PETL
Odpovědnost bez zavinění neboli absolutní odpovědnost je upravena v PETL v hlavě 5.
V generální klauzuli na počátku této hlavy je absolutní odpovědnost přičítána všem těm, kdo
vykonávají abnormálně nebezpečnou činnost. V takovém případě je tato osoba odpovědná za
škodu, která je charakteristická pro nebezpečí představované nebezpečnou činností
a nebezpečí z ní vyplývající.
Další odstavec čl. 5:101 PETL definuje samotnou abnormálně nebezpečnou činnost jako
takovou, která vytváří předpověditelné a významné nebezpečí škody, i když je při jejím
provozu dodržena veškerá řádná péče, a současně jde o činnost, která není předmětem
běžného užívání.
5.3.2.1.

Zproštění odpovědnosti dle PETL

PETL obdobně jako OZ umožňuje zproštění odpovědnosti na základě obecných nebo
zvláštních důvodů, které stanoví v čl. 7:101. Podle nich může být odpovědnost vyloučena,
pokud jednající jednal ospravedlnitelně a v rozsahu ospravedlnitelnosti:

104



a) při obraně vlastního chráněného zájmu před protiprávním útokem (sebeobrana),



b) v krajní nouzi,



c) z důvodu, že pomoc úřadů nemohla být vyžádána včas (svépomoc),

KŘIVOHLAVÁ, Petra, op. cit. sub 12, str. 822.
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d) se souhlasem poškozeného nebo jestliže si poškozený byl vědom nebezpečí vzniku
újmy,



e) na základě zákonného zmocnění, jako např. licence.

Pro PETL je samozřejmá možnost liberace, pokud byla škoda zapříčiněna působením vyšší
moci – vis maior.
V této souvislosti je na místě vyzdvihnout případ, kdy se poškozený na vzniku újmy podílel.
Pro takovou situace, kdy újma vznikla spoluzaviněním poškozeného, PETL v souladu
s evropskou tradicí stanoví přiměřené snížení nebo dokonce vyloučení nároku poškozeného
na náhradu škody či odčinění újmy v rozsahu, v jakém poškozený přispěl ke vzniku újmy.
Dále se možnost omezení náhrady škody řeší ve čl. 10:401 PETL. Toto ustanovení umožňuje,
aby byla ve výjimečných případech omezena náhrada škody. Tímto případem bude především
finanční situace stran, pokud by plná náhrada škody představovala přílišnou zátěž pro
žalovaného. V takové situaci se při rozhodování o omezení náhrady škody budou hodnotit
důvody odpovědnosti, rozsah ochrany zájmu a rozsah škody.
5.4.

Odpovědnost dle DCFR

V DCFR můžeme ustanovení o odpovědnosti nalézt v různém kontextu. Textace
odpovědnosti se rozpadá jak mezi ustanovení o smluvní a mimosmluvní odpovědnosti, tak
mezi ustanovení o subjektivní a objektivní odpovědnosti.
První z výše zmíněného rozdělení odpovědnosti vyjádřené v čl. II. – 3:501 DCFR činí osobu,
která byla podle smlouvy povinna se řídit ustanoveními v kapitole 2 (tedy i ustanovením II. –
3:106, které míří na srozumitelnost a formu informace), odpovědnou za škodu z toho
poškozenému vzniklou.
Východiska pro druhé rozdělení na subjektivní a objektivní odpovědnost vyplývají částečně
z generálního ustanovení čl. VI. – 1:101 DCFR vyloženého výše a částečně z jednotlivých
ustanovení zakládajících odpovědnost v konkrétních skutkových podstatách.
V Kapitole 3 nalezneme, ač implicitně vyjádřené, rozdělení odpovědnosti za úmysl
a nedbalost a bez ohledu na ně. Zajímavé je, že je zde kategorie objektivní odpovědnosti,
stejně jako v PETL v čl. 5:102, uzavřena ustanovením, jež umožňuje národním úpravám
vytvořit vlastní skutkové podstaty, které se kromě jiného musí vyznačovat naplněním
vlastností pojmu právně relevantní škody.
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5.4.1. Zproštění se odpovědnosti dle DCFR
DCFR nabízí velmi detailní souhrn okolností vylučujících protiprávnost, který se užije jako
podklad ke zproštění odpovědnosti. Jinak řečeno, DCFR užívá obou kategorií promiscue.
Mezi jednotlivé body úpravy těchto okolností patří:


a) jednání škůdce, jež proběhlo se souhlasem poškozeného a jednání škůdce na vlastní
riziko dle čl. 5:101 DCFR;



b) jednání se spoluzaviněním poškozeného dle čl. 5:102 DCFR;



c) jednání naplňující zákonnou povinnost;



d) jednání a pomoc v nutné obraně a krajní nouzi dle čl. 5:202 DCFR;



e) zásah vyšší moci, resp. neodvratitelná událost dle čl. 5:302 DCFR;



f) jednání osoby vykazující známky duševní poruchy.

Z toho je tedy zřejmé, že možnosti zproštění se odpovědnosti jsou ve všech komentovaných
materiálech velmi podobné.
5.5. Odpovědnost vůči jiným osobám než vůči poškozenému
Na toto téma komentář předpokládá, že budou existovat výjimečné případy, kdy bude škůdce
povinen nahradit újmu i jiné osobě než poškozenému (smluvnímu) partnerovi. Půjde
o případy smluv (také) ve prospěch třetí strany. I v tomto smyslu je však nutné dodržet
pravidlo kauzality, jak o něm bude vyloženo níže, což znamená, že poskytnutá informace či
rada se musí týkat zároveň i zájmu třetí osoby.
Melzer105 se tohoto předmětu dotýká také v kapitole nazvané Nepřímá škoda. Zde vykládá, že
z hlediska obecných ustanovení je nepřímou škodu možné nahrazovat pouze, jde-li o újmu
způsobenou primárnímu poškozenému, tedy osobě, jejíž právem chráněný zájem byl
jednáním škůdce přímo porušen. V tomto smyslu můžeme fenomén nepřímé škody
vysledovat nejlépe na odpovědnosti dle § 2910 OZ, tedy bylo-li poškozenému zasaženo přímo
do některého z jeho absolutních práv. Institut (podpořený tímto ustanovením) umožňuje
domáhat se náhrady újmy způsobené nositeli takového absolutního práva. Zároveň ale pro
případ, že byla nad rámec čisté ekonomické újmy způsobena škoda i třetí osobě, bude
nahrazena i jí.

105

MELZER, Filip, op. cit. sub 21 str. 24.
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Na tomto místě je nicméně možné představit si i situaci, kdy škůdce jednáním učiněným vůči
jedné osobě přímo ohrozí absolutní práva také osoby třetí. Nastanou-li takové okolnosti, je
nutné, aby byl nárok třetí osoby posouzen samostatně.
Podobný scénář vysledujeme i tehdy, existuje-li mezi poškozeným a škůdcem smluvní vztah.
I zde bude mít právo na náhradu škody za porušení smluvní povinnosti zásadně jen smluvní
věřitel. S ohledem na § 2913 odst. 1 OZ je však možné připustit požadavek na náhradu újmy
ze strany osoby, v jejímž zájmu mělo zjevně ke splnění smluvní povinnosti dojít. Tato osoba
je tím pádem, za splnění těchto podmínek, také aktivně legitimována k domáhání se náhrady
takové újmy.
Stejný vzorec se aplikuje při zkoumání odpovědnosti za porušení ochranné normy.
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že poskytovatel informace nebo rady nebude odpovídat
jiné osobě než příjemci, pokud příjemce poskytnutou informaci nebo radu samostatně šířil
dále. Poskytovatel dokonce nebude odpovídat ani v případě, že informace nebo rada bude
sdělena neurčitému okruhu příjemců, např. prostřednictvím knih, článků, atp.106
6.

Náhled na institut z hlediska systematiky OZ

V této kapitole se bude nutné vyrovnat s otázkou, zda je § 2950 OZ lex specialis k obecným
skutkovým podstatám, či nikoli. Otázka je tedy taková, zda se má dle § 2950 řešit každá
odpovědnost za škodu způsobenou poskytnutím informace, nebo zda je možná souběžná
aplikace obecných skutkových podstat.107 K takovému zjištění je třeba zkoumat vztahy
ustanovení, která mohou připadat v úvahu pro případnou aplikaci pro situaci vzniku újmy
v důsledku poskytnutí informace nebo rady.
Prvním ustanovením podrobovaným tomuto zkoumání je § 2913 OZ. Toto ustanovení je
základní skutkovou podstatou smluvní odpovědnosti za škodu. Jinak řečeno, dle tohoto
ustanovení se odpovídá za porušení smluvní povinnosti (kromě toho, se ustanovením řídí také
následky porušení ochranné povinnosti nebo povinnosti loajality dle § 6 OZ - v úhrnu tedy se
jím řídí následky porušení principu poctivosti).108 Informace nebo rada může být v rámci
vztahu, jehož případná škoda se bude posuzovat dle výše zmíněného ustanovení, poskytována
jako hlavní i jako vedlejší povinnost, případně jako povinnost vyplývající ze záruční smlouvy

106

MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 25.
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 19.
108
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 18.
107
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(v takovém případě poskytovatel převzal záruční smlouvou odpovědnost za správnost
informace či rady). V konkrétním případě bude toto ustanovení aplikováno na smlouvy
uzavřené mezi stranami, které zavazují k poskytnutí informace nebo rady, tedy jednání
spočívající v poskytnutí informace nebo rady dle výkladu výše. Případně může dopadnout
také na situace, kdy má některá ze smluvních stran ochrannou povinnost informovat o určité
skutečnosti stranu druhou. V případě § 2913 OZ se jedná o objektivní odpovědnost, které se
lze zprostit prokázáním některého z liberačních důvodů uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ, který
zní:
„Ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“109
Naopak v případě, že za těchto okolností poskytuje informaci nebo radu odborník, je možné
alternativní použití komentovaného ustanovení, věty první.
Zvláštním případem výrazu smluvní autonomie, který byl zmíněn výše, je záruční smlouva.
V tomto smyslu a tato bude spadat pod odpovědnost za porušení smluvní povinnosti.
Smyslem tohoto právního jednání je zpřísnit odpovědnost vyplývající z převzetí rizika za
poskytnutí informace nebo rady, aniž by bylo relevantní pochybení poskytovatele. Touto
smlouvou tedy poskytovatel garantuje příjemci, že nahradí škodu, která případně vznikne
z poskytnuté informace nebo rady, a to jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu.
Dalším problematickým místem může být § 1914 OZ. Toto ustanovení se použije v případě,
že existuje informační povinnost jedné osoby vůči druhé založená úplatnou smlouvou. Pak
poskytnutí vadné informace nebo rady způsobí primárně vznik práva z vadného plnění. To je
však nutné vidět v souvislosti s § 1925 OZ. Tento paragraf stanoví, že to, čeho lze dosáhnout
uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. To je
třeba mít na paměti při uplatňování svých práv.
V případě, že je informační povinnost osoby založena zákonem, nelze aplikovat § 2950 OZ
vůbec. Za takový okolností půjde o porušení zákonné povinnosti, na kterou se vztahuje
§ 2910 OZ. Melzer k tomu zároveň dodává, že toto ustanovení je možné aplikovat pouze na
situace, kdy udělení informace či rady může způsobit zásah do absolutního práva. Výjimkou
z tohoto pravidla by bylo, kdyby i za předpokladu založení této povinnosti zákonem byla dána

109

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, op. cit. sub 3, § 2913 odst. 2.
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existence faktoru odměny ze strany příjemce, jak je vyložena výše. V takovém případě by dle
komentáře záleželo na poškozeném, které konkurující ustanovení by zvolil.
Ustanovením, které by dále mohlo kolidovat s § 2950 OZ, je také § 2065 OZ, který upravuje
odpovědnost za vadné plnění na základě darovací smlouvy. Ustanovení se použije
v případech, kdy darovaná informace nebo rada vykazovala vadu, dárce o ní věděl, a přesto na
ni obdarovaného neupozornil. Dle Melzera110 je zavázání se k bezúplatnému poskytnutí
informace nebo rady závazkem k plnění s úmyslem bezplatně rozmnožit majetek jiného.
Proto takový případ nesplňuje jednu ze základních náležitostí užití § 2950 OZ.
Jedním z ustanovení, které by také mohlo činit problémy při rozhodování, které ustanovení se
aplikuje ve chvíli, kdy je nesprávně udílena informace nebo rada profesionálem, je ustanovení
§ 1728 odst. 2 OZ. Toto ustanovení dopadá na případy plnění zákonné informační
předsmluvní povinnost. Rozhodnutí však bude záviset na širších okolnostech konkrétní
situace.
Komentář111 v souvislosti s tím vykládá, že se § 2950 OZ použije i na případy, kdy mezi
škůdcem a poškozeným existuje dlouhodobý závazek, v jehož rámci škůdce poskytne
informaci či radu bez zvláštního honoráře. Dle výkladu na téma odměny tedy potvrzuje, že
odměna může být chápána i jako očekávání budoucí výhody.
Konečně, posledním ustanovením, které nesmí být v této souvislosti zapomenuto, je § 2936
OZ. Toto ustanovení se bude uplatňovat na případy, ve kterých bude poskytnutí zdravotnické
a jiné biologické služby (specifikované v ustanovení) spočívat v poskytnutí informace nebo
rady. Tato informace nebo rada musí být k jeho uplatnění samozřejmě vadná.
Z hlediska výše uvedeného na původní kladenou otázku odpovídá Melzer112 zcela jasně. Dle
něj by východisko, podle kterého bychom považovali § 2950 OZ za lex specialis,
způsobovalo „zcela nepřiměřené omezení odpovědnosti za škodu“, což by mělo za následek
„značný hodnotový rozpor“. Tento rozpor by tkvěl v nedůvodně odlišném nakládání
s různými právními povinnostmi pro případ jejich porušení. Zároveň by toto pojetí „výrazně
omezilo působnost některých základních principů“, hlavně již výše zmíněného principu
poctivosti dle § 6 OZ.
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MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 18.
HULMÁK, Milan, op. cit. sub 14, str. 1677.
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MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 19.
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Melzer dále nastiňuje řešení případných kolizí.
→ Jde-li o smluvní povinnost ve smyslu § 2913 OZ, poskytovatel informace nebo rady
má možnost exkulpace jen dle § 2913 odst. 2 OZ;
→ jde-li o bezúplatné poskytnutí informace nebo rady, uplatní se § 2065 OZ;
→ je-li poskytnutím informace nebo rady zasaženo do absolutního práva nebo je-li jím
„porušena zvláštní ochranná norma“113, bude se aplikovat § 2910 OZ;
→ atd., viz Melzerova tabulka114 níže.
Dle tohoto výkladu je tedy nutné poskytnutou informaci nebo radu posuzovat ve vztahu
ke skutečnosti, zda je její poskytnutí předmětem plnění, či nikoli. To znamená, že se
v obou těchto případech musí posuzovat účel a jakost plnění, které vyplývají z daného
důvodu plnění, případně jaká je v daném případě jakost obvyklá.
Poskytnutí

nesprávné Použitelnost

informace nebo rady
Porušení

smluvní

obecných ustanovení
povinnosti § 2913

mimo darování
Porušení

smluvní

Použitelnost § 2950
§

§ 2936 odst. 2
povinnosti § 2065

založené na úmyslu darovat

poskytuje-li

radu

odborník.
§

§ 2936 odst. 2

2950,
2950,

jde-li

o

zištné

poskytnutí od odborníka.

Poskytnutí mimo smluvní vztah, § 2910 odst. 1

Může být i podle § 2950, jsou-li

působí-li zásah do absolutního

splněny jeho podmínky.

práva
Poskytnutí mimo smluvní vztah, § 2910 odst. 2

Může být i podle § 2950, jsou-li

představuje-li porušení ochranné

splněny jeho podmínky.

normy
Poskytnutí mimo smluvní vztah,

§ 2950 odst. 1, je-li to zištné

nepředstavuje-li

poskytnutí od odborníka.

zásah

do

absolutního práva ani porušení
ochranné normy
Je

nástrojem

k úmyslnému § 2909

Může být i § 2950 odst. 2; jde-li

poškození jiného

o

zištné

poskytnutí

od

odborníka, pak i § 2950 odst. 1.
113
114

MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 20.
MELZER, Filip, op. cit. sub 21, str. 20.
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Vyústěním tedy je, že tyto a další důvody, které Melzer uvádí, velmi silně vypovídají proti
pojímání § 2950 OZ jako lex specialis. Naopak je dle Melzera třeba na komentované
ustanovení hledět jako na doplňkovou skutkovou podstatu ke skutkovým podstatám obecným.
7.

Specifické úpravy odpovědnosti profesionálů
7.1. Odpovědnost advokáta za škodu

Advokáti, dle předchozího výkladu, jsou jednou z profesí, která má odpovědnost spojenou
s výkonem svého povolání upravenou ve zvláštním zákonu, konkrétně je jím zákon
č. 85/1996 Sb., o advokacii.
Hned z počátku tohoto zákona, v § 24 odst. 1, se dozvíme, že jedinou podmínkou pro vznik
odpovědnosti advokáta za poskytnutí jakékoli právní služby, je, že byla poskytnuta v rámci
výkonu advokacie.
Zcela příhodně na toto téma judikoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 25 Cdo
4009/2014 ze dne 6. 1. 2015. V tomto sporu se žalobkyně domáhala náhrady škody
způsobené jí nesprávnou právní radou žalovaného advokáta. Nejvyšší soud se v tomto
rozhodnutí vyslovil, že žalovaný v rámci výkonu advokacie poskytl žalobkyni nesprávnou
radu, jíž se žalobkyně řídila, a v návaznosti na to jí vznikla škoda. Nejvyšší soud odpovědnost
advokáta odůvodnil právě výše zmíněným § 24 odst. 1 zákona o advokacii.
V rámci instančního postupu došlo k dalším zajímavým momentům, jako když se odvolací
soud vyjádřil, že k poskytnutí právní rady není třeba plné moci. Ta, jak Nejvyšší soud nastínil,
je třeba pouze k úkonům advokáta vůči třetím osobám, které činí za klienta. Plná moc je tedy
pouze osvědčením o existenci dohody o plné moci.
Stěžejní informací, kterou Odvolací soud vyřkl, bylo, že vzhledem k § 22 odst. 1 zákona
o advokacii nehraje roli, že nebylo prokázáno, že poskytnutí rady proběhlo za odměnu, jelikož
se podle zmíněného ustanovení advokacie vykonává za úplatu pouze zpravidla.
Argumentace Nejvyššího soudu byla následovná. Dovodil, že dle § 1 odst. 2 zákona
o advokacii se poskytováním právních služeb rozumí „zastupování v řízení před soudy
a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin,
zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně
a za úplatu“.115 Další část argumentace směřovala právě na § 22 odst. 1 zákona o advokacii,
115

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 25 Cdo 4009/2014, ze dne 6. 1. 2015.
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kde vyplývá, že se advokacie vykonává za odměnu jen zpravidla a od klienta je možné žádat
přiměřenou zálohu. Zároveň je zde stanoveno, že určení odměny a náhrad advokáta stanoví
Ministerstvo spravedlnosti právním předpisem.
Tímto právním předpisem je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – advokátní tarif.
V návaznosti na tuto vyhlášku Nejvyšší soud konstatoval, že se dle § 1 odst. 1 advokátního
tarifu odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí jeho smlouvou s klientem, a neníli takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky o mimosmluvní odměně.
Podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii advokát „odpovídá klientovi za škodu, kterou mu
způsobil v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát odpovídá za škodu způsobenou klientovi
i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s výkonem advokacie jeho zástupcem nebo jeho
zaměstnancem; případná odpovědnost těchto osob podle zvláštních předpisů tím není
dotčena.“ A podle § 24 odst. 2 se „advokát odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li,
že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm
požadovat“. 116
Vše výše zmíněné vedlo k dovození, že z faktu, že se zákon o advokacii odvolává ohledně
způsobu určení odměny a náhrad advokáta na vyhlášku ministerstva, je zřejmé, že „pravidlo
o úplatnosti výkonu advokacie je pravidlem dispozitivním (srov. formulaci „zpravidla“ v § 22
odst. 1 zákona o advokacii), a zákon o advokacii tak předpokládá případy, i když výjimečné,
kdy může být advokacie vykonávána také bezúplatně“.117
Tento argument Nejvyšší soud podpořil doplněním případů z praxe, ve kterých je běžné
„dobrovolné poskytování právních služeb advokáty tzv. ‚pro bono‘, tj. pro veřejné dobro,
k zajištění práva na právní pomoc nemajetným jako nedílného atributu právního státu. Nelze
vyloučit ani jiné pohnutky advokáta k bezúplatnému poskytování právních služeb; například
bezúplatné zastupování klienta v zájmu šíření svého ‚dobrého jména‘ za účelem získání další
klientely, jestliže se jedná o právně či společensky významnou kauzu apod. Podstatné je, že
vzájemný vztah mezi advokátem a jeho klientem je ovládán zásadou smluvní volnosti, která
umožňuje dohodu, že v konkrétním případě budou právní služby poskytovány bezúplatně.
Samotný fakt bezúplatnosti pak pro takto poskytované právní služby neznamená ztrátu jejich
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charakteru jako výkonu advokacie, pokud se jedná o právní služby poskytované advokátem
v souvislosti (s věcným vztahem) k jeho podnikání (‚advokátní praxi‘). Úplatnost tedy nelze
považovat za nutnou podmínku pro posouzení činnosti jako výkonu advokacie.“118
Rozsudek tedy konstatoval, že pro vznik odpovědnosti advokáta stačí splnění podmínky
výkonu advokacie, vzniku škody a existence příčinné souvislosti mezi výkonem advokacie
a vznikem škody.
7.2. Odpovědnost soudního znalce za škodu
Opačným případem bude odpovědnost soudního znalce, který se bude řídit právě
komentovaným ustanovením především v případě, kdy bude ustanoven soudem a nebude
vystupovat ve smluvním vztahu vůči účastníkům soudního řízení119. Jak uvádí Melzer,
v takovém případě je povinnost podat posudek „založena na rozhodnutí veřejnoprávní
povahy (soudní rozhodnutí, správní akt); z hlediska dogmatiky náhrady škody jde o plnění
mimosmluvní povinnosti. Okruh osob, které se mohou domáhat náhrady škody vzniklé
porušením této povinnosti, plyne z osobního ochranného rozsahu normy. Povinnost vykonávat
znaleckou činnost řádně, ve smyslu § 8 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, má
nepochybně chránit i ty osoby, o jejichž právech a povinnostech se na základě znaleckých
posudků bude rozhodovat, tj. účastníky řízení. I v případě ustanovení znalce orgánem veřejné
moci se mohou účastníci řízení domáhat náhrady škody, která jim vznikne nesprávným
znaleckým posudkem.“120 Jedinou překážkou dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je fakt,
že právo na náhradu škody vznikne pouze tehdy, pokud se již účastník řízení nemůže v rámci
procesu ani pomocí opravných prostředků domoci plnění, které by mu náleželo, kdyby byl
znalecký posudek vypracován řádně.
K odpovědnosti soudních znalců judikoval Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 25 Cdo
883/2006 ze dne 30. 7. 2008. „Odvolací soud svůj závěr o neexistenci příčinné souvislosti
mezi porušením právní povinnosti (chybný znalecký posudek) a tvrzenou škodou odůvodnil
tím, že je to pouze soud, kdo hodnotí přesvědčivost posudku co do jeho úplnosti ve vztahu
k zadání, dále logické odůvodnění a soulad s ostatními provedenými důkazy, a proto opřel-li
soud v předmětném řízení svůj závěr, že obvyklá cena převodu členských práv a povinností ve
S. b. d. D. v daném místě a čase činí 373.188,- Kč, o odborné posouzení znalce a na základě
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volného hodnocení důkazů rozhodl o právech a povinnostech, není dána příčinná souvislost
mezi případným porušením právní povinnosti žalovaného při podání znaleckého posudku
a škodou, která měla být žalobkyni způsobena.
Odvolacímu soudu lze přisvědčit v tom, že pro hodnocení důkazu znaleckým posudkem platí
ustanovení § 132 o.s.ř. a že tedy soud závěry znaleckého posudku nemůže bez dalšího
přebírat, ale v případě potřeby je musí ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, jestliže
mohou být pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku. Má-li soud pochybnosti
o věcné správnosti znaleckého posudku, nemůže jej nahradit vlastním názorem, nýbrž musí
znalci uložit, aby podal vysvětlení, posudek doplnil nebo jinak odstranil jeho nedostatky,
popřípadě aby vypracoval nový posudek, nebo musí ustanovit jiného znalce, aby věc znovu
posoudil a vyjádřil se i ke správnosti již podaného posudku; oprávnění vyjadřovat se k obsahu
znaleckého posudku mají i účastníci řízení. V dané věci nebyly výhrady k posudku vzneseny
proto, že pochybení znalce vyšlo najevo až po pravomocném rozhodnutí sporu. Nemůže-li se
žalobkyně v rámci původního řízení (ani v řízení o opravných prostředcích) domoci plnění, jež
jí vůči bývalému manželovi náleží, vznikla jí škoda, která byla vyvolána nesprávností
znaleckého posudku, na jehož základě byla soudem stanovena výše platební povinnosti jejího
bývalého manžela.
Je tedy zřejmé, že právní posouzení vztahu příčinné souvislosti odvolacím soudem, který za
příčinu tvrzené škody označuje soudní rozhodnutí, nikoliv porušení právní povinnosti
žalovaného soudního znalce, není správné. I na tyto případy totiž dopadá tzv. teorie
adekvátnosti kausálního nexu formulovaná v nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp.
zn. I. ÚS 312/05, byť se v něm dovozuje vztah příčinné souvislosti mezi chybně vypracovaným
znaleckým posudkem mimo soudní řízení a škodou spočívající v tom, že prodávající z kupní
smlouvy obdržel v důsledku vady posudku nižší kupní cenu. V dané věci jde o srovnatelný
případ, kdy posudek znalce ustanoveného soudem posloužil jako jeden z důkazů v soudním
řízení, které vyústilo ve vydání soudního rozhodnutí stanovícího právo žalobkyně na zaplacení
peněžité částky vůči protistraně ve sporu. Je tedy zřejmé, že i když byl znalecký posudek
především podkladem pro vydání rozhodnutí, byl zároveň jeho obsah důležitou, podstatnou
a značnou (byť ne jedinou) příčinou vzniku majetkové újmy, čímž je dán vztah příčinné
souvislosti mezi porušením právní povinnosti na straně znalce a škodou, která vznikla
žalobkyni.“121
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7.3. Odpovědnost investičního poradce za škodu
V případě poskytování investičních služeb se pohybujeme v oboru, pro který je poskytování
kvalifikovaných informací nebo rad charakteristické, jelikož takové poskytování je přímo
jejím zákonným znakem dle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT. Ze samotného názvu, jak je definován
v ZPKT, je zřejmé, že při poskytování investičního poradenství bude v případě pochybení
poskytovatele docházet k negativnímu dopadu na majetkovou sféru příjemce – zákazníka.
V oboru investičního poradenství se pohybujeme na půdě, která je upravena právě ZPKT, ale
dále také veřejnoprávními normami, prováděcími právními předpisy. Úprava této oblasti
skýtá různé možnosti, jak bude řešena odpovědnost za škodu způsobenou poskytnutou
informací nebo radou. Jeden přístup je zcela závislý na obecných a doplňkových ustanoveních
OZ, jelikož žádná část odpovědnosti není řešena ve zvláštním předpisu. Druhý přístup má
v rámci zvláštního předpisu stanovenu odpovědnost za poskytnutí, ale přesto bude užit OZ
subsidiárně pro záležitosti, které nejsou ve zvláštním předpisu upraveny (některé dokonce dle
komentářové literatury výslovně předpokládají následnou aplikaci § 2950 OZ)122. Třetí
přístup má v rámci zvláštního předpisu řešeny všechny náležitosti odpovědnosti za poskytnutí
informace nebo rady a není proto nutné použít ustanovení OZ.
Tyto veřejnoprávní normy, jako je např. vyhláška ČNB č. 143/2009 Sb., specifikují náležitosti
a požadavky na výkon činností, které se řídí ZPKT. V tomto konkrétním případě půjde
o právní předpis upravující odbornost osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými
papíry své činnosti.
Zajímavým momentem pro nazírání komentovaného ustanovení je fakt, že předpisy regulující
poskytování investičních služeb stanoví povinnost poskytování informací a rad korektně,
jasně a neklamavě.
Specifikem oblasti investičních služeb je, že se rozpadá na mnoho oborů, které samy mají
vlastní odbornost a jsou zvláštními specializovanými kategoriemi, které jsou zároveň
zaneseny do seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeného ČNB. Z tohoto
hlediska je však třeba poznamenat, že každý odborník, který je dle seznamu způsobilý
k vykonávání jednotlivých regulovaných oblastí, musí znát svou odbornost. Přesto ale
regulace investičních služeb nijak neodlišuje znalosti osob zabývajících se poskytováním
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informací a rad ohledně různých druhů investičních nástrojů, a proto je zde třeba chápat
spojení „v záležitosti svého vědění nebo dovednosti“ šířeji.123
Dle článku Hobzy124 je sice faktem, že za taková pochybení jsou dozorovým orgánem, jímž je
ČNB, ukládány nemalé sankce, ale ty nemají žádný vliv na případný soudní spor mezi
poskytovatelem a příjemcem informace nebo rady.
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Závěr
Na začátku si tato práce položila za cíl představit a porovnat komentované ustanovení § 2950
OZ s dokumenty PETL a DCFR.
Při srovnání těchto úprav se v textu práce ukázalo, že si v mnohém odpovídají. Práce také
jasně ukázala, že se zákonodárce nejen během tvorby komentovaného ustanovení v OZ, ale i
během tvorby jiných konstrukcí (například samotné odpovědnosti) snažil vrátit do stavu před
rokem 1950.
Výklad práce ovšem dal vyniknout možným následným doplněním úpravy OZ o instituty,
které kontinentální evropské státy i obě legislativní skupiny při PETL a DCFR považují za
smysluplné a vhodné pro zařazení do kodifikace upravující občanské právo, případně jeho
deliktní část (např. speciální druhy příčinné souvislosti).
V rámci zaměření se na jednotlivé kategorie, které dávají vzniknout smyslu komentovaného
ustanovení, práce vysvětlila a porovnala jednotlivé subjekty, které se vyskytnou při jeho
aplikaci, jak z hlediska české úpravy, tak z hlediska úpravy evropských legislativních skupin
včetně dopadu komentovaného ustanovení na třetí osoby. Nedílnou součástí bylo samozřejmě
i rozklíčování pojmů informace a rada a nastínění jejich odlišností. Zde práce došla k tomu, že
je nutné tyto kategorie skutečně odlišit. Z výkladu vyplynulo, že do posuzování bude u
zkoumání příčinné souvislosti pro poskytnutou radu třeba zahrnout jistý subjektivní prvek
plynoucí z charakteru rady jako určitého posouzení odborné osoby (ne objektivních faktů,
jako u informace).
Nezbytnou byla kapitola pojednávající o škodě. Je totiž zřejmé, že v důsledku poskytnutí
informace nebo rady je možné, aby vznikla jak škoda materiální, tak újma nemajetková,
jelikož taková informace nebo rada může být poskytována z jakéhokoli oboru.
Výklad příčinné souvislosti byl nejen naplněním nutnosti vysvětlit jeden z předpokladů pro
vznik odpovědnosti, ale především představuje uznávanou evropskou úpravu a zároveň
mezeru českého práva, která může být do budoucna na základě inspirace PETL zacelena.
Z hlediska odpovědnosti bylo třeba se vyrovnat s otázkou, zda a do jaké míry komentovaný
institut spadá pod objektivní či subjektivní odpovědnost. Byly nastíněny jednotlivé směry
úvah, které opřádají komentovaný institut, i možnosti, které česká i evropská úprava
poskytuje škůdci pro případ aplikace liberace či exkulpace.
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Ač je jistou částí právnické veřejnosti komentované ustanovení odmítáno jako nepotřebné,
jako ustanovení, které je nahraditelné a řešitelné pomocí obecných ustanovení o
odpovědnosti, přesto zákonodárce, a to nejen v relaci na evropskou úpravu, zařadil toto
ustanovení do OZ. Dle názoru této práce má komentované ustanovení v rámci OZ své místo,
které mu patří jak z hlediska systematiky OZ a jeho deliktní části, tak z hlediska specifik a
konkrétností komentovaného ustanovení.
Cílem této práce, jak bylo zmíněno výše, bylo představit komentované ustanovení a jeho
relevanci i v souvislosti s legislativou uznávanou většinou kontinentálních právních řádů.
Bylo tudíž zároveň jejím cílem sejmout z komentovaného ustanovení určitou nejistotu
ohledně jeho aplikace a napomoci tak tvorbě judikatorních podkladů, kterých se mu
v současnosti nedostává.
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Škoda způsobená informací nebo radou – česká úprava, DCFR a PETL
Abstrakt
Tato práce pojednává o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytnutím nesprávné
informace nebo škodlivé rady, která se řídí § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Zároveň se zabývá vztahem této odpovědnosti k dokumentům evropských
legislativních skupin, konkrétně k dokumentu Principles of European Tort Law (PETL), a
Draft Common Frame of Reference (DCFR).
Cílem této práce je představit komentované ustanovení, jeho zařazení v systematice
Občanské zákoníku a nastínit možnosti a náležitosti jeho aplikace. Tento cíl bylo nutné
zároveň podrobit zkoumání z hlediska evropských dokumentů PETL a DCFR, které byly
inspirací nejen zákonodárcova rozhodnutí zařadit komentované ustanovení v jeho současné
podobě do Občanského zákoníku, ale i pro tvorbu zákoníku samotného.
V rámci představení komentovaného ustanovení bylo nutné rozvést jednotlivá témata
tvořící základ pro vznik odpovědnosti dle Občanského zákoníku obecně, konkrétně v relaci na
komentované ustanovení a konečně i vzhledem k evropským dokumentům PETL a DCFR.
Stěžejními tématy proto jsou subjekty škody, především výklad pojímání osoby profesionála,
tzn. příslušníka určitého stavu či povolání - škůdce. Kapitola zaměřená na jednotlivé subjekty
vystupující při případné aplikaci komentovaného ustanovení se samozřejmě neobešla bez
nastínění postavení příjemce poskytované informace nebo rady, jakožto poškozeného, ani bez
zmínění dopadu škody na třetí osoby. Dále mezi stěžejní témata nutně patří také výklad
specifik informace a rady, jakožto jedněch z nejdůležitějších náležitostí ustanovení. Tato část
byla podrobená zkoumání z pohledu různých autorů a jejich názorů. Dalšími důležitými
součástmi textu práce jsou kapitoly o škodě a o příčinné souvislosti. V jejich rámci práce
předkládá náhled na odlišnosti a možnosti dalšího vývoje české úpravy. To je týká především
úpravy příčinné souvislosti, precizně řešené v PETL, kde je česká úprava poněkud pozadu, a
tudíž je zde možné nalézt inspirační zdroj pro českého zákonodárce.
Přínosem této práce na základě popsaných skutečností by měla být zároveň podpora
aplikace komentovaného ustanovení a nápomoc při tvorbě judikatorních podkladů, kterých se
mu v současnosti nedostává.

Klíčová slova: odpovědnost, informace, škoda
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Damage caused by information or advice - Czech adaptation, DCFR and
PETL
Abstract
This thesis deals with liability for damage caused by administration of incorrect
information or harmful advice, which is governed by Section 2950 of Act No. 89/2012 Coll.,
The Civil Code. At the same time, it deals with its relation to the documents of the European
legislative groups, namely the document of the Principles of European Tort Law (PETL), and
the Draft Common Frame of Reference (DCFR).
The aim of this thesis is to introduce annotated provision, its inclusion in the
systematics of the Civil Code and to outline the possibilities and requirements of its
application. This goal was also necessary to subject to an examination of the view of PETL
and DCFR European documents, which inspired the legislative decision to include the
annotated provision in its current form into the Code and even it was an inspiration for the
creation of the Civic Code itself.
In the context of introducing the annotated provision, it was necessary to develop the
individual topics that formed the basis for accountability according to Civil Code in general,
in the concrete in relation to the annnotated provision and, finally, in relation to the intentions
of the PETL and DCFR European documents. The main subjects are therefore the subjects of
the damage, especially the interpretation of the concept of a professional person, a member of
a certain state or profession - a pest. Of course, a chapter focusing on individual entities
emerging from a possible application of a provision did not go without showing the status of
the recipient of the information or advice as a victim, or without mentioning the impact on
third parties. Farther, amongst the core themes belong necessarily the specifics of information
and advice as those of the most important elements of the provision. This section was
subjected to the enquiry of the perspective of different authors and their opinions. Other
important parts of the text are the chapters on damage and causality. In these terms the thesis
presents a picture of the differences and the possibilities of further development of Czech
provisions. This concerns especially the provisions of causality, precisely solved in PETL,
where the Czech regulation is somewhat behind, and so it is possible to find an source of
inspiration for the Czech legislator in it.
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The benefit of this work on the basis of the facts described should also be a support of
the application of the annotated provision and helping with the creation of the case-law that is
currently lacking.

Keywords: accountability, information, damage
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