
dobû. V˘slovnou úpravou je tak vylouãena
moÏnost odstoupit od pfievodní smlouvy pro
zákonn˘ dÛvod odstoupení, jímÏ by jinak bylo
kupfi. podstatné poru‰ení smlouvy (§ 2002, odst. 1)
ãi prodlení (§ 1969 a 1977), pokud by osoba za-
vázaná neplnila své povinnosti z v˘mûnku ply-
noucí. V˘‰e uvedené pravidlo je tfieba chápat
jako dispozitivní, strany si proto mohou smluv-
nû ujednat zvlá‰tní dÛvody pro odstoupení
i v tûchto pfiípadech; pak se zjevnû budou apli-

kovat obecná ustanovení o úãincích odstoupení
– srov. § 2001 a násl. Proto v pfiípadech, kdy oso-
ba zavázaná z v˘mûnku neplní dobrovolnû své
povinnosti, musí se v˘mûnkáfi namísto odstou-
pení od pfievodní smlouvy, nemají-li to zvlá‰È
ujednáno, domáhat jejich splnûní cestou Ïaloby.

Tento ãlánek byl vypracován v rámci programu
rozvoje vûdních oborÛ Univerzity Karlovy v Praze –
PRVOUK ã. 05: Soukromé právo XXI. století.
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Pfiedvídatelnost ‰kody v novém
obãanském zákoníku

MARTIN SZTEFEK

DOKTORAND KATEDRY TEORIE PRÁVA A PRÁVNÍCH UâENÍ PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Foreseeability of Damage in the New Civil Code

Summary: Although it has been asserted that the wrongdoer is liable only for damage that he could have
foreseen at the time he acted, the new Civil Code does not contain any provision which would explicitly
enshrine this principle. The purpose of this article is, therefore, to prove that the concept of foreseeability is
applicable even under the new Civil Code in both tort and contract liability regimes. Moreover, I analyse the
principle of foreseeability of damage in relation to other concepts such as the duty of prevention, force
majeure, fault and causal link. I further discuss the issue whether the criterion of foreseeability is to be
assessed from an objective or a subjective point of view. I argue that in the case of contract liability,
foreseeability takes an objective form and, therefore, is stricter than in the case of tort liability, where it is
possible to take into account the particular (subjective) qualities of the wrongdoer.

Key words: foreseeability of damage, new Civil Code, tort liability, fault, causal link

Uvádí se, Ïe ‰kÛdce je povinen nahradit pouze
‰kodu, kterou mohl rozumnû pfiedvídat v dobû
svého jednání. Takové pravidlo upravoval 
v § 379 zákon ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
(dále jen „Obch. zák.“), podle kterého se nena-
hrazovala ‰koda, která pfievy‰ovala tzv. pfiedví-
datelnou ‰kodu.1 Zákon ã. 89/2012 Sb.,
obãansk˘ zákoník (dále jen „nov˘ obãansk˘ zá-
koník“) jiÏ podobné ustanovení neobsahuje. By-
lo by v‰ak nesprávné dovozovat, Ïe podle
nového obãanského zákoníku se nahrazuje ‰ko-
da, kterou ‰kÛdce nepfiedvídal. Naopak v tomto
ãlánku argumentuji, Ïe se koncept pfiedvídatel-
nosti ‰kody uplatní i podle nového obãanského
zákoníku, a to jak v rámci deliktní odpovûdnosti
za ‰kodu, tak i v pfiípadû smluvní odpovûdnosti.

V úvodních ãástech tohoto ãlánku se nejprve
vûnuji otázce pÛvodu pravidla o pfiedvídatelnos-
ti ‰kody a následnû pojednávám o úãelu tohoto
pravidla. V dal‰ích ãástech se zab˘vám otázkou,
zda pfiedvídatelnost má své místo pouze v rámci

smluvní odpovûdnosti za ‰kodu nebo i v rámci
deliktní odpovûdnosti, a rovnûÏ analyzuji subjek-
tivní a objektivní pojetí kritéria pfiedvídatelnosti
‰kody. Poté vymezuji princip pfiedvídatelnosti
‰kody ve vztahu k pfiíbuzn˘m institutÛm, jmeno-
vitû prevenãní povinnosti, vy‰‰í moci, zavinûní
a pfiíãinné souvislosti. Následnû pojednávám
o charakteru pfiedvídatelnosti a obsahu tohoto
pravidla v novém obãanském zákoníku.

PÛvod pravidla
o pfiedvídatelnosti ‰kody

Úãelem ustanovení o náhradû ‰kody, aÈ uÏ jde
o ‰kodu plynoucí z poru‰ení zákonné povin-

1 Ustanovení § 379 Obch. zák. mûlo následující znûní:
„Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje se skuteãná ‰koda
a u‰l˘ zisk. Nenahrazuje se ‰koda, jeÏ pfievy‰uje ‰kodu, kterou
v dobû vzniku závazkového vztahu povinná strana jako moÏn˘
dÛsledek poru‰ení své povinnosti pfiedvídala nebo kterou bylo
moÏno pfiedvídat s pfiihlédnutím ke skuteãnostem, jeÏ v uvedené
dobû povinná strana znala nebo mûla znát pfii obvyklé péãi.“



nosti nebo o ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením 
povinnosti ze smlouvy, je zaji‰tûní plné kom-
penzace osobû, které byla zpÛsobena ‰koda.2 Ji-
n˘mi slovy, úãelem pravidel o poskytnutí
náhrady ‰kody je postavit po‰kozenou osobu
alespoÀ do takové situace, v jaké by byla, kdy-
by k poru‰ení právní povinnosti a následnû ke
‰kodû nedo‰lo. Jak uvádí teorie: „Rozsah od-
‰kodnûní musí v koneãném dÛsledku vÏdy od-
povídat ‰kodû, kterou po‰kozen˘ skuteãnû
utrpûl“.3

Mnohé právní fiády v‰ak zároveÀ obsahují
pravidlo, a to nejãastûji dovozované teorií
a soudní praxí, Ïe ‰kÛdce, kter˘ je odpovûdn˘
za ‰kodu zpÛsobenou jiné osobû, je povinen 
nahradit pouze takovou ‰kodu, kterou mohl
pfiedvídat jako moÏn˘ dÛsledek poru‰ení své
povinnosti. PÛvod kritéria pfiedvídatelnosti
‰kody lze zfiejmû spatfiovat v jedné fiímskopráv-
ní zásadû, podle které náhrada ‰kody v pfiípa-
dech zahrnujících urãité mnoÏství nemá
pfiesáhnout dvojnásobek tohoto mnoÏství.4 Za-
tímco takto formulované pravidlo o rozsahu 
náhrady ‰kody ve své pÛvodní podobû pfiedví-
datelnost ‰kody nezmiÀovalo, n˘brÏ se t˘ka-
lo disproporcionality mezi plnûním podle
smlouvy a v˘‰í pfiípadné náhrady ‰kody, postu-
pem ãasu doznalo toto ustanovení rÛzn˘mi v˘-
klady své obecné podoby v pojednání
o závazkovém právu slavného francouzského
právníka R. J. Pothiera (1699–1772). Pothier zo-
becnil my‰lenku pfiedvídatelnosti ‰kody do pra-
vidla, podle kterého „osoba, která je povinna
plnit, odpovídá stranû, které je povinna plnit,
pouze za ‰kodu, kterou mohla pfiedvídat v dobû
uzavfiení smlouvy“.5 Toto pravidlo se poté obje-
vilo ve francouzském obãanském zákoníku, od-
kud bylo pfievzato anglick˘mi soudy6 a následnû
se dostalo také do amerického deliktního práva.

Test pfiedvídatelnosti koneckoncÛ na‰el 
odezvu i v nûkter˘ch mezinárodních právních
dokumentech. Tak napfiíklad Úmluva OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboÏí z roku
1980 stanoví v ãlánku 74, jimÏ se inspiroval jiÏ
zmínûn˘ § 379 Obch. zák., Ïe „náhrada ‰kody
nesmí pfiesáhnout ztrátu a u‰l˘ zisk, kterou stra-
na poru‰ující smlouvu pfiedvídala nebo mûla
pfiedvídat v dobû uzavfiení smlouvy s pfiihléd-
nutím ke skuteãnostem, o nichÏ vûdûla nebo
mûla vûdût, jako moÏn˘ dÛsledek poru‰ení
smlouvy“. Z novûj‰ích dokumentÛ lze dále zmí-
nit ambiciózní Návrh spoleãného referenãního
rámce pro smluvní právo (DCFR), kter˘ v ãlán-
ku III.-3:703 stanoví, Ïe dluÏník je odpovûdn˘
pouze za ‰kodu, kterou pfiedvídal nebo mohl
rozumnû pfiedvídat v dobû vzniku závazku jako
moÏn˘ dÛsledek nesplnûní povinnosti.

Úãel testu pfiedvídatelnosti

Skuteãnost, Ïe urãité pravidlo je obsaÏeno v za-
hraniãních kodifikacích nebo jej uplatÀují za-
hraniãní soudy, je‰tû sama o sobû neznamená,
Ïe takové pravidlo je správné nebo Ïe pro nûj
existují dobré argumenty. Je tfieba si proto polo-
Ïit dÛleÏitou otázku: Jak˘ je úãel testu pfiedví-
datelnosti ‰kody? Proã zákonodárce a soudy
omezují v˘‰i náhrady ‰kody pouze na ‰kodu,
kterou ‰kÛdce pfiedvídal? Tato otázka je o to víc
legitimní, kdyÏ uváÏíme jiÏ zmínûn˘ princip pl-
né náhrady ‰kody.

V tomto pfiípadû lze vyjít z obecné lidské zku-
‰enosti. Jak uvádí J. Sedláãek: „Normální lidé
dovedou vûnovati jen urãitou míru péãe sv˘m
vûcem; lidé nedovedou zachytiti v‰echny jevy,
jeÏ pÛsobí na jejich smysly, a tak fiada jevÛ pro-
jde, aniÏ si je lidé uvûdomí. Tak se stává, Ïe lidé
vûnují nûkter˘m vûcem vût‰í, jin˘m men‰í po-
zornost, coÏ platí i tehdy, mají-li se zachovati
podle pfiedpisÛ právních.“7 Proto také, jak uve-
dl soudce Viscount Simonds v jednom anglic-
kém soudním rozhodnutí, „nezdá se b˘t
v souladu se souãasn˘mi pfiedstavami o sprave-
dlnosti ãi morálce, aby osoba, která se dopusti-
la nedbalostního jednání, jakkoli mírného ãi
odpustitelného, které vyústilo v nûjakou triviál-
ní pfiedvídatelnou ‰kodu, byla odpovûdna za
v‰echny následky, jakkoli nepfiedvídatelné
a jakkoliv závaÏné, i pfiesto, Ïe mohou b˘t ozna-
ãeny jako pfiímé následky.“8

Kromû toho, Ïe je intuitivnû morálnû ne-
správné, aby urãitá osoba odpovídala za ‰kodu,
jejíÏ vznik a rozsah nemohla rozumnû pfiedví-
dat pfii vynaloÏení fiádné péãe v dobû svého jed-
nání, lze na podporu této argumentace uvést
i ekonomické dÛvody. Úãelem zásady, podle níÏ
se hradí po‰kozenému pouze pfiedvídatelná
‰koda, je do jisté míry „chránit“ ‰kÛdce pfied
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2 ·VESTKA, J. – SPÁâIL, J. – ·KÁROVÁ, M. – HULMÁK, M.
Obãansk˘ zákoník I. § 1 aÏ 459. Komentáfi. 2. vydání. C. H.
Beck, Praha 2009, str. 1282.

3 ·VESTKA, J., DVO¤ÁK, J. a kol. Obãanské právo hmotné 2.
Páté, jubilejní aktualizované vydání, Wolters Kluwer, Praha
2009, str. 429.

4 GORDLEY, J. Foundations of Private Law. Property, Tort,
Contract, Unjust Enrichment. Oxford University Press, 2007, 
str. 398.

5 TamtéÏ, str. 399.
6 Na tomto místû je vhodné zmínit slavn˘ pfiípad Hadley v.

Baxendale (1854) 9 Ex 341. Tento pfiípad se t˘kal sporu mezi
dopravcem a vlastníkem ml˘nu, jenÏ si najal dopravce, aby
doruãil po‰kozenou souãástku ml˘nu konstruktérovi, aby vyrobil
duplikát. Vzhledem k tomu, Ïe vlastník ml˘nu nemûl náhradní
souãástku, byl ml˘n vyfiazen z provozu. Dopravce v‰ak jednal
nedbale, neboÈ nesplnil svoji povinnost, a tak provoz ml˘nu byl
pozastaven o nûkolik dní déle, neÏ se pfiedpokládalo. Vlastník
ml˘nu následnû Ïaloval dopravce o u‰l˘ zisk vznikl˘ za dobu
dal‰ího vyfiazení z provozu, soud v‰ak rozhodl, Ïe ‰koda
spoãívající v u‰lém zisku v daném pfiípadû nebyla pfiedvídatelná.

7 SEDLÁâEK, J. Obligaãní právo. 3. díl. Wolters Kluwer, Praha
2010, str. 31.

8 BlíÏe viz rozhodnutí v pfiípadu Overseas Tankship (UK) Ltd v.
Morts Dock and Engineering Co Ltd (1961) UKPC 1.



pfiíli‰nou odpovûdností za ‰kodu zpÛsobenou
rizikov˘m jednáním.9 Je tfieba si totiÏ uvûdomit,
Ïe princip pfiedvídatelnosti ‰kody byl explicitnû
formulován v 18. a 19. století, tedy v dobû prÛ-
myslové revoluce. Mnohé podniky zaãaly v té
dobû v rámci v˘roby rÛzn˘ch v˘robkÛ pouÏívat
nové technologické postupy. Tyto postupy v‰ak
s sebou pfiiná‰ely nová rizika, ãímÏ do‰lo ke
zv˘‰ení pravdûpodobnosti a ãetnosti v˘skytu
‰kod. Právû z tohoto dÛvodu do‰lo k formulaci
pravidla, Ïe se hradí pouze ‰koda, kterou ‰kÛdce
mohl rozumnû pfiedvídat. Cílem bylo na jedné
stranû umoÏnit prospû‰n˘m, av‰ak rizikov˘m
podnikÛm, aby nadále vyvíjely ãinnost, na stra-
nû druhé mûla b˘t zachována spravedlivá ná-
hrada ‰kody.

Smluvní odpovûdnost nebo
deliktní odpovûdnost?

Jednou za základních otázek ve vztahu k pojmu
pfiedvídatelnosti ‰kody je otázka, zda se kritéri-
um pfiedvídatelnosti uplatní pouze v rámci
smluvní odpovûdnosti nebo i pfii posuzování
deliktní odpovûdnosti. DÛvodová zpráva
k NOZ uvádí, Ïe rozdíly mezi smluvní a mimo-
smluvní povinností k náhradû ‰kody spoãívají
zejména v tom, Ïe se pro vznik povinnosti na-
hradit ‰kodu poru‰ením smlouvy nevyÏaduje
zavinûní a Ïe rozsah náhrady ‰kody podmiÀuje
její pfiedvídatelnost.10 JiÏ za úãinnosti obchodní-
ho zákoníku se objevily názory, Ïe poÏadavek
pfiedvídatelnosti ‰kody upraven˘ v § 379 Obch.
zák. se vztahuje pouze k odpovûdnosti ze zá-
vazkového vztahu, nikoliv tedy k odpovûdnos-
ti deliktní. Argument pro tento závûr spoãíval
v tom, Ïe ustanovení § 379 Obch. zák. pouÏíva-
lo spojení „v dobû vzniku závazkového vztahu“
a vzhledem k tomu, Ïe v dobû deliktního jedná-
ní neexistuje Ïádn˘ závazkov˘ vztah, lze apli-
kovat pfiedpoklad pfiedvídatelnosti pouze na
pfiípady vzniku povinnosti k náhradû ‰kody
vzniklé poru‰ením smluvní povinnosti.11

Domnívám se, Ïe tento argument je nespráv-
n˘. Pfiednû je tfieba poukázat na ustanovení 
§ 757 Obch. zák., podle kterého „pro odpovûdnost
za ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením povinností sta-
noven˘ch tímto zákonem platí obdobnû ustano-
vení § 373 a násl.“ Z uvedeného ustanovení lze
dovodit, Ïe pfiedpoklad pfiedvídatelnosti ‰kody
lze vztáhnout i na pfiípady deliktního jednání.
Hlavním argumentem pro závûr, Ïe kritérium
pfiedvídatelnosti hraje roli i v rámci právní
úpravy mimosmluvní povinnosti k náhradû
‰kody, je v‰ak dle mého názoru skuteãnost, Ïe 
§ 379 Obch. zák. neupravoval zvlá‰tní pfiedpo-
klad vzniku povinnosti k náhradû ‰kody, ale ex-
plicitnû zakotvoval tzv. adekvátní pfiíãinnou

souvislost, jejíÏ zkoumání spoãívá na kritériu
pfiedvídatelnosti.12 Vzhledem k tomu, Ïe pfiíãin-
ná souvislost je nezbytn˘m pfiedpokladem jak
u smluvní odpovûdnosti za ‰kodu, tak u delikt-
ní odpovûdnosti, je tfieba s ohledem na v˘‰e
uvedené uzavfiít, Ïe kritérium pfiedvídatelnosti
hraje v˘znamnou roli v obou reÏimech odpo-
vûdnosti za ‰kodu.

Subjektivní versus objektivní
pojetí pfiedvídatelnosti

Nyní pfiesuÀme pozornost k vymezení samot-
ného pojmu pfiedvídatelnosti ‰kody. Jedním ze
zpÛsobÛ, jak˘mi lze definovat konkrétní pojem
a urãit jeho obsah, je podívat se na jeho uÏívání
v bûÏné fieãi. Je tfieba si uvûdomit, Ïe v pfiípadû
pfiedvídatelnosti nejde pouze o právní pojem,
ale jde o termín, kter˘ v‰ichni znají z kaÏdoden-
ního Ïivota. V bûÏné fieãi se pfiedvídatelností
obecnû rozumí jakési subjektivní povûdomí
o moÏn˘ch budoucích událostech. KaÏd˘ ãlo-
vûk totiÏ pfiedvídá budoucí události a pfiisuzuje
jim urãitou míru pravdûpodobnosti, s jakou mo-
hou tyto události nastat. V návaznosti na tako-
vou pfiedpovûì pak ãiní kroky, kter˘mi se mÛÏe
na moÏné budoucí události pfiipravit. Tak na-
pfiíklad farmáfi mÛÏe postavit plot podél svého
pole, aby zabránil pfiípadné ‰kodû, kterou mÛÏe
zpÛsobit dobytek ze sousední pastviny tím, Ïe
farmáfii zniãí jeho úrodu. V tomto smyslu lze
uzavfiít, Ïe „pfiedvídatelnost je nedílnou souãás-
tí obezfietného lidského chování.“13

V právní terminologii v‰ak dostává pojem
pfiedvídatelnosti nov˘ rozmûr. Uvádí se, Ïe
v právu b˘vají preferovány koncepty mající ob-
jektivní povahu pfied koncepty, jimÏ je pfiisuzo-
ván subjektivní charakter. Mezi argumenty pro
pouÏití objektivních standardÛ je napfiíklad
„administrativní sloÏitost spoãívající v prokazo-
vání subjektivních stavÛ mysli, nutnost zavést
normativní ãi obecn˘ standard jednání, ãi touha
chránit legitimní oãekávání jin˘ch.“14 U pfiedví-
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9 Srov. napfi. OWEN, D. G. Bending Nature, Bending Law. Florida
Law Review, Vol. 62, 2010, str. 571.

10 Viz dÛvodová zpráva k § 2913 NOZ.
11 Csach, K. PredvídateºnosÈ vzniku a jej v˘znam (nielen)

v obchodnom práve, In: Bejãek, J. (ed.) Historie
obchodnûprávních institutÛ: sborník pfiíspûvkÛ z konference
pofiádané Katedrou obchodního práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity dne 10. ãervna 2009 v Brnû, Brno 2009,
str. 134.

12 Podobn˘ názor zastává O. Hruda, podle nûhoÏ „pojetí pfiíãinné
souvislosti omezené teorií adekvátní pfiíãinné souvislosti na‰lo
odezvu i v druhé vûtû § 379 obchodního zákoníku“. Viz HRUDA,
O. Náhrada ‰kody (nejen) ve vûcech nekalé soutûÏe I. –
pfiedvídatelnost ‰kody, zavinûní ru‰itele a spoluzavinûní
po‰kozeného. Právní rozhledy, ã. 13-14/2012, str. 465. V témÏe
duchu se vyjadfiuje i druh˘ díl praÏské uãebnice obãanského
práva, viz ·VESTKA, J. – DVO¤ÁK, J. a kol., c. d., str. 413.

13 McDOWELL, B. Foreseeability in Contract and Tort: The
Problems of Responsibility and Remoteness, Case Western
Reserve Law Review, Vol. 36, 1985, str. 290.

14 TamtéÏ, str. 291.



datelnosti je pak moÏno fiíci, Ïe zatímco v bûÏné
fieãi pfiedstavuje pfiedvídatelnost subjektivní vû-
domost o budoucích událostech, právní pojem
pfiedvídatelnosti ‰kody je v zásadû pojat objek-
tivnû, neboÈ se váÏe k osobû prÛmûrn˘ch zna-
lostí a vlastností. To lze demonstrovat tím, Ïe
podle obchodního zákoníku bylo rozhodující
objektivní pojetí pfiedvídatelnosti ‰kody,15 a to
i pfiesto, Ïe v nûkter˘ch konkrétních pfiípadech
mohlo b˘t toto objektivní pojetí pfieváÏeno sub-
jektivnû známou informací.16 Dále lze uvést, Ïe
rovnûÏ Principy evropského deliktního práva
(PETL), které zmiÀují kritérium pfiedvídatelnosti
‰kody v ãlánku 4:102 v rámci úpravy poÏadova-
ného standardu chování, vycházejí z objektivní-
ho pojetí kritéria pfiedvídatelnosti ‰kody.17

AÈ uÏ zkoumáme pfiedvídatelnost z pohledu
konkrétního ‰kÛdce, berouce v úvahu jeho
osobní pomûry, nebo z pohledu osoby prÛmûr-
n˘ch vlastností, bude v kaÏdém pfiípadû záleÏet
na urãitém stupni pravdûpodobnosti. V tomto
ohledu literatura dovozuje, Ïe ‰koda pfiedvída-
telná pro osobu prÛmûrn˘ch vlastností musí vy-
kazovat pravdûpodobnost alespoÀ 50 %, neboÈ
nelze oãekávat od fiádnû a rozumnû jednající
osoby, aby pfiedvídala vznik ‰kody s pravdûpo-
dobností jejího v˘skytu niÏ‰í neÏ 50 %.18 Je-li
naopak pravdûpodobnost vzniku ‰kody niÏ‰í
neÏ 50 %, pak pfiedvídatelnost takového ‰kody
není naplnûna, a ‰kÛdce tak nebude za její vznik
odpovûdn˘.

Nov˘ obãansk˘ zákoník, jak uÏ bylo zmínûno,
neobsahuje kritérium pfiedvídatelnosti ‰kody ja-
ko pfiedpoklad vzniku povinnosti k náhradû ‰ko-
dy. Jak uvádím dále v tomto ãlánku, test
pfiedvídatelnosti ‰kody se uplatní v obou reÏi-
mech odpovûdnosti za ‰kodu, av‰ak s tím rozdí-
lem, Ïe úprava deliktní odpovûdnosti umoÏÀuje,
aby kritérium pfiedvídatelnosti zohlednilo také
konkrétní pomûry a vlastnosti ‰kÛdce, kdeÏto
úprava smluvní odpovûdnosti za ‰kodu neu-
moÏÀuje, aby kritérium pfiedvídatelnosti bylo
omezováno subjektivními aspekty ‰kÛdce. 

Pfiedvídatelnost a pfiíbuzné
instituty

Pfiedvídatelnost a prevenãní povinnost

Nov˘ obãansk˘ zákoník obdobnû jako zákon 
ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „star˘ obãansk˘ zá-
koník“ nebo „SOZ“) zakotvuje v rámci úpravy
deliktního práva tzv. prevenãní povinnost. ByÈ
se znûní prevenãní povinnosti stanovené 
v § 2900 NOZ znaãnû li‰í od textu prevenãní po-
vinnosti upravené v § 415 SOZ, obû ustanovení
mají shodn˘ úãel spoãívající v uloÏení povin-

nosti, aby osoby v rámci sv˘ch jednání zacho-
vávaly urãitou míru péãe a pozornosti.

Nasnadû je otázka, jaká je ona míra péãe a po-
zornosti, kterou je osoba povinna zachovávat.
Toto vymezení konkrétního standardu péãe
v rÛzn˘ch odvûtvích lidské ãinnosti je pfiedev‰ím
úkolem odborné literatury a soudní judikatury.
Odborná literatura obecnû vymezuje poÏadova-
n˘ standard péãe tak, Ïe „kaÏd˘ je povinen za-
chovat takov˘ stupeÀ bedlivosti a pozornosti
resp. zachovávat urãit˘ obecnû pfiijíman˘ stan-
dard chování, kter˘ lze na nûm za konkrétních
okolností kaÏdého pfiípadu (ãasov˘ch, místních)
rozumnû poÏadovat.“19 Z uvedeného lze dovo-
dit, Ïe nikdo nemá neomezenou, bezbfiehou po-
vinnost pfiedcházet v‰em ‰kodám, které kdy
mohou vzniknout, ale naopak kaÏd˘ má povin-
nost pfiedcházet takov˘m ‰kodám, jejichÏ vznik
lze rozumnû (objektivnû) pfiedvídat.

Tento názor ostatnû potvrzuje i judikatura.
Nejvy‰‰í soud posuzoval pfiípad, kdy do‰lo
k uvolnûní a prolomení povrchové ãásti mÛstku
pfies potok na lesním úseku vyznaãené turistic-
ké stezky, v dÛsledku ãehoÏ utrpûla Ïalobkynû
zlomeninu levé nohy v kotníku. Îalobkynû se
domáhala náhrady ‰kody po státním podniku
Lesy âR, kter˘ k danému lesu vykonával právo
hospodafiení. Soud prvního stupnû i odvolací
soud Ïalobu zamítli s tím, Ïe Ïalovan˘ neporu-
‰il Ïádnou právní povinnost, a to vãetnû obecné
prevenãní povinnosti, neboÈ Ïalovan˘ vykoná-
val pravidelné kontroly turistické stezky. Nej-
vy‰‰í soud potvrdil závûry niÏ‰ích soudÛ a mj.
uvedl, Ïe ustanovení § 415 SOZ „neukládá po-
vinnost pfiedvídat kaÏd˘ v budoucnu moÏn˘
vznik ‰kody.“20
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15 JiÏ za úãinnosti obchodního zákoníku dovozovala komentáfiová
literatura a judikatura k ustanovení § 379, Ïe tam uveden˘
právní pfiedpoklad pfiedvídatelnosti ‰kody je tfieba vykládat jako
objektivní. Viz napfi. POKORNÁ, J. – KOVA¤ÍK, Z. – âÁP, Z.
a kol. Obchodní zákoník. Komentáfi. II. díl. Wolters Kluwer,
Praha 2009, str. 1472.

16 ·ILHÁN, J. Náhrada ‰kody v obchodních vztazích a moÏnosti
její smluvní limitace. 2. vydání, C. H. Beck, Praha 2011, str. 42.
K tomu srovnej napfi. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu âeské
republiky ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2843/2008,
v nûmÏ Nejvy‰‰í soud uvedl: „S dovolatelkou lze souhlasit, Ïe
ujednání o smluvní pokutû je bûÏn˘m zpÛsobem zaji‰tûní plnûní
závazku ve stavebnictví, které lze pfiedvídat. NemÛÏe b˘t ale
povaÏováno za pfiedvídatelné, pokud jedna smluvní strana
závazkového vztahu, jako subdodavatel, má v dobû vzniku
závazkového vztahu najisto postaveno, Ïe druhá smluvní strana
– objednatel, není zavázána, jako zhotovitel v jiném smluvním
vztahu ke svému smluvnímu partnerovi (objednateli) povinností
zaplatit smluvní pokutu.“

17 Viz European Group on Tort Law (kolektiv autorÛ). Principles of
European Tort Law: Text and Commentary. Springer. Wien/New
York. 2005, str. 78.

18 VERSTEEG, R. Perspectives on Foreseeability in the Law of
Contracts and Torts: the Relationship between „Intervening
Causes“ and „Impossibility“. Michigan State Law Review, Vol.
2011, str. 1506.

19 ·VESTKA, J. – DVO¤ÁK, J. a kol., c. d., str. 367.
20 Srov. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 25. února 2003, 

sp. zn. 25 Cdo 618/2001.



Pfiedvídatelnost a tzv. vy‰‰í moc

Kritérium pfiedvídatelnosti souvisí také s okol-
nostmi vyluãujícími odpovûdnost, jmenovitû
vy‰‰í mocí. Vy‰‰í moc neboli kvalifikovanou ná-
hodu lze vymezit jako neodvratnou událost,
kterou nebylo moÏno ani pfii vynaloÏení ve‰ke-
rého úsilí vzhledem k její nepfiedvídatelnosti
odvrátit ãi zamezit. Je v‰ak tfieba upozornit, Ïe
jde nejen o neodvratnou událost, ale i o neod-
vratnou ‰kodu, která z této události vyvstala.21

Nastane-li taková událost a vznikne ‰koda, pak
za takovou ‰kodu nikdo neodpovídá, neboÈ ve
smyslu fiímské zásady casus sentit dominus platí,
Ïe náhoda jde k tíÏi po‰kozeného.22

Nov˘ obãansk˘ zákoník obsahuje po vzoru 
§ 1132 vládního návrhu obãanského zákoníku
z roku 1937 ustanovení § 2904, které v‰ak v˘-
slovnû neupravuje v˘‰e uvedenou obecnou fiím-
skoprávní zásadu,23 podle níÏ nese ‰kodní
dÛsledky náhodnû zpÛsobené sám po‰kozen˘,
n˘brÏ upravuje pfiípad oznaãovan˘ jako casus
mixtus, tj. pfiípad, kdy osoba poru‰ila právní po-
vinnost a nato nastala újma, která není zahrnuta
v pfiíãinné souvislosti s poru‰ením povinnosti.

Ustanovení § 2904 NOZ stanoví, Ïe újmu
zpÛsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze
své viny k náhodû podnût, zejména tím, Ïe po-
ru‰í pfiíkaz nebo po‰kodí zafiízení, které má na-
hodilé újmû zabránit. V souladu s názorem Jana
Krãmáfie je tfieba toto ustanovení vykládat tak,
Ïe ten, kdo se „dopustil jednání protiprávního,
odpovídá nejen za ‰kodu, která byla jednáním
zpÛsobena, n˘brÏ i za ‰kodu, která byla zpÛso-
bena náhodou, kdyÏ ono jednání je v pomûru
conditionis sine qua non ke ‰kodû zpÛsobené ná-
hodou.“24 Uvedené ustanovení tak blíÏe urãuje
pfiíãinnou souvislost, coÏ v‰ak ve svém dÛsled-
ku znamená roz‰ífiení odpovûdnosti za ‰kodu.

Kromû odpovûdnosti za ‰kodu vzniklou ná-
hodou obsahuje nov˘ obãansk˘ zákoník kon-
cept mimofiádné neodvratitelné okolnosti je‰tû
v rámci úpravy smluvní odpovûdnosti za ‰kodu
v § 2913, pfiiãemÏ tam uvedená mimofiádná ne-
pfiedvídatelná a nepfiekonatelná pfiekáÏka vzni-
klá nezávisle na vÛli ‰kÛdce pÛsobí jako
liberaãní dÛvod.

Pfiedvídatelnost a pfiíãinná souvislost

V˘‰e jsem uvedl, Ïe ustanovení § 379 Obch. zák.
neupravovalo pfiedpoklad pfiedvídatelnosti
‰kody jakoÏto zvlá‰tní pfiedpoklad vzniku po-
vinnosti k náhradû ‰kody, ale explicitnû upra-
vovalo adekvátní pfiíãinnou souvislost. Aãkoliv
ãást zahraniãní odborné literatury vûnující se
zkoumání kauzality v právu uvádí, Ïe test pfied-
vídatelnosti není souãástí zkoumání pfiíãinné

souvislosti, neboÈ se jedná o nekauzální kritéri-
um limitace náhrady ‰kody,25 zdej‰í doktrína
zmiÀuje pfiedvídatelnosti v rámci teorie ade-
kvátní pfiíãinné souvislosti.

V odborné literatufie je teorie adekvátní pfií-
ãinné souvislosti definována tak, Ïe ‰koda je
zpÛsobena protiprávním jednáním, jestliÏe toto
jednání je nejen podmínkou urãité ‰kody (condi-
tio sine qua non), n˘brÏ má-li podle obvyklého
chodu vûcí i podle obecné zku‰enosti zpravidla
za následek zpÛsobení této ‰kody.26 Je-li urãitá
‰koda adekvátním (pfiimûfien˘m) následkem ta-
kového protiprávního jednání, pak je toto jed-
nání právnû relevantní ãi podstatnou pfiíãinou,
jeÏ je dostateãn˘m dÛvodem pro vznik povin-
nosti k náhradû vzniklé ‰kody. Jin˘mi slovy, za
pfiíãinu ve smyslu této teorie se povaÏuje pouze
takové protiprávní jednání, které po generaliza-
ci pfiíãinného komplexu podporuje v˘sledek ni-
koli nepatrn˘m zpÛsobem.27

Kritériem, podle nûhoÏ se posuzuje, zda urãitá
‰koda je podle obecnû vÏit˘ch pfiedstav ade-
kvátním, oãekávateln˘m následkem protipráv-
ního jednání, je pfiedvídatelnost. To, je-li urãité
protiprávní jednání podle obecného chodu vûcí
právnû relevantní pfiíãinou ‰kody, je tfieba chá-
pat tak, Ïe ‰koda byla pro ‰kÛdce v dobû jedná-
ní pfiedvídatelná. S odkazem na Jana Krãmáfie
lze uvést, Ïe „vyrozumíváme-li slovy, Ïe ‰koda
byla zpÛsobena nûjak˘m jednáním, úsudek, Ïe
taková ‰koda je pravideln˘m (adekvátním) ná-
sledkem takového jednání, je tím fieãeno, Ïe ãlo-
vûk obyãejn˘ch schopností mohl ‰kodu jako
následek svého jednání pfiedvídati.“28

Vzhledem k tomu, Ïe existence kauzálního
nexu mezi protiprávním jednáním a ‰kodou, je
pfiedpokladem objektivní povahy, je také pfied-
vídatelnost posuzovaná v rámci zkoumání ade-
kvátní pfiíãinné souvislosti pojímána objektivnû.
V této souvislosti lze odkázat na nález sp. zn. 
I. ÚS 312/05, v nûmÏ Ústavní soud uvedl ve
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21 SEDLÁâEK, J. – ROUâEK, F. a kol. Komentáfi k ãsl. obecnému
obãanskému zákoníku a obãanské právo na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi. Díl V., Praha 1937, str. 694.

22 Srov. napfi. usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne 31. ledna 2007,
sp. zn. 25 Cdo 2911/2006, v nûmÏ Nejvy‰‰í soud mj. uvedl:
„Odpovûdnost za ‰kodu podle § 420 odst. 1 obã. zák.
samozfiejmû nevzniká, je-li ‰koda zpÛsobena tzv. vy‰‰í mocí (vis
maior), tj. takovou kvalifikovanou náhodou, kterou není moÏné
za dan˘ch podmínek ani pfii vynaloÏení ve‰kerého úsilí nik˘m
odvrátit vzhledem k její mimofiádnosti a nepfiedvídatelnosti.“

23 Tato zásada byla v˘slovnû upravena v první vûtû § 1311 ABGB
(„Pouhá náhoda stihá toho, v jehoÏ jmûní nebo osobû se
udála.“), av‰ak podle dÛvodové zprávy k vládnímu návrhu
obãanského zákoníku z roku 1937 byla tato vûta z návrhu
vypu‰tûna jako „zbyteãná“.

24 KRâMÁ¤, J. Právo obãanské III. Právo obligaãní. Wolters
Kluwer, Praha 2014, str. 322.

25 Srov. napfi. MOORE, M. S. Causation and Responsibility. Oxford
University Press, 2010, str. 98 – 99, nebo Honoré, T. Causation
in the Law. Stanford Encyclopdia of Philosophy, dostupné na
<http://plato.stanford.edu/entries/causation-law/;ProCau>.

26 ·VESTKA, J. – DVO¤ÁK, J. a kol., c. d., str. 411.
27 SEDLÁâEK, J. – ROUâEK, F. a kol., c. d., str. 683.
28 KRâMÁ¤, J., c. d., str. 313.



vztahu k teorii adekvátní pfiíãinné souvislosti,
Ïe „teorie adekvátnosti kauzálního nexu vychá-
zí z toho, Ïe smyslem subjektivní odpovûdnosti
za ‰kodu je nafiídit náhradu ‰kody tam, kde
‰kÛdce ‰kodu zpÛsobil, aãkoli mu lze vytknout,
Ïe ji zpÛsobit nemusel, Ïe mohl jednat jinak. Ta-
to odpovûdnost tedy pfiedpokládá, Ïe vÛbec by-
lo v lidsk˘ch silách pfiedvídat, Ïe pfiedmûtné
jednání bude mít za následek danou ‰kodu.“ Ji-
n˘mi slovy „pro odpovûdnost za ‰kodu tedy
není nutné, aby vznik urãité ‰kody byl pro jed-
najícího konkrétnû pfiedvídateln˘, n˘brÏ je do-
stateãné, Ïe pro v˘‰e uvedeného optimálního
pozorovatele není vznik ‰kody vysoce neprav-
dûpodobn˘.“ Uveden˘ závûr sdílí i obãansko-
právní teorie.

Jak bylo uvedeno v úvodu, nov˘ obãansk˘
zákoník kritérium pfiedvídatelnosti v˘slovnû
nezmiÀuje. S ohledem na to, co bylo v˘‰e uve-
deno o teorii adekvátnosti pfiíãinného spojení,
lze v‰ak uãinit závûr, Ïe pfiedvídatelnost ‰kody
je i za úãinnosti nového obãanského zákoníku
posuzována v rámci zkoumání kauzálního nexu
mezi protiprávním jednáním a ‰kodou. ProtoÏe
je pfiíãinná souvislost nezbytn˘m pfiedpokla-
dem vzniku jak deliktní odpovûdnosti, tak
i smluvní odpovûdnosti, lze uzavfiít, Ïe se ob-
jektivnû chápaná pfiedvídatelnost ‰kody bude
posuzovat v rámci obou reÏimÛ odpovûdnosti
za ‰kodu. Tím se v‰ak nabízí námitka, Ïe krité-
rium pfiedvídatelnosti jako zvlá‰tní pfiedpoklad
pro vznik povinnosti k náhradû ‰kody by bylo
nadbyteãné, neboÈ otázka, zda ‰koda byla pro
‰kÛdce pfiedvídatelná, je jiÏ obsaÏena v rámci
zkoumání pfiíãinné souvislosti. TutéÏ námitku je
ale moÏné vznést, uvûdomíme-li si, jak uvádím
níÏe, Ïe otázka pfiedvídatelnosti je rovnûÏ zkou-
mána v rámci zavinûní.

Pfiedvídatelnost a zavinûní

V˘‰e bylo uvedeno, Ïe základním kritériem, ze
kterého vychází teorie adekvátnosti pfiíãinné
souvislosti, je pfiedvídatelnost ‰kodního násled-
ku. Tím se velice podobá dal‰ímu pfiedpokladu
(subjektivní) odpovûdnosti za ‰kodu, a to zavi-
nûní bez ohledu na to, zda jde o jeho úmyslnou
nebo nedbalostní formu. Nov˘ obãansk˘ zákoník
vychází podobnû jako star˘ obãansk˘ zákoník
v pfiípadû deliktní odpovûdnosti z presumova-
ného zavinûní, pfiiãemÏ se pfiedpokládá zavinû-
ní ve formû nevûdomé nedbalosti.29 ZároveÀ
v˘slovnû vymezuje nedbalost v ustanovení 
§ 2912 NOZ, podle kterého „nejedná-li ‰kÛdce,
jak lze od osoby prÛmûrn˘ch vlastností v sou-
kromém styku dÛvodnû oãekávat, má se za to,
Ïe jedná nedbale.“ Na první pohled uvedené
ustanovení zakotvuje objektivní pojetí zavinûní,

neboÈ hovofií o osobû prÛmûrn˘ch vlastností.
Tento názor je ov‰em tfieba korigovat, a to
s ohledem na skuteãnost, Ïe zmínûné ustanovení
je pojato jako vyvratitelná domnûnka. ·kÛdci je
tak dána moÏnost vyvinûní, a to prostfiednictvím
dÛkazu, Ïe s ohledem na své konkrétní osobní
vlastnosti a znalosti nejednal nedbale. Domní-
vám se, Ïe se tímto nov˘ obãansk˘ zákoník pfii-
klání k subjektivizovanému pojetí zavinûní.

Ponechme nyní stranou otázku, zda subjek-
tivní pojetí zavinûní je správné ãi nikoliv, a vû-
nujme pozornost vztahu mezi pfiedvídatelností
‰kody a nedbalostí.30 Tradiãnû se rozli‰uje mezi
vûdomou a nevûdomou nedbalostí. Vûdomá ne-
dbalost b˘vá definována jako psychick˘ stav
‰kÛdce k následku jeho protiprávního jednání,
kdy sice jednající nechtûl ‰kodu zpÛsobit, ani
nebyl s jejím vznikem srozumûn, vûdûl v‰ak
(pfiedstavoval si, pfiedvídal), Ïe ji zpÛsobit mÛ-
Ïe, pfiiãemÏ bez pfiimûfien˘ch dÛvodÛ spoléhal,
Ïe ji nezpÛsobí. Nevûdomá nedbalost se od vû-
domé nedbalosti odli‰uje v tom, Ïe ‰kÛdce ne-
vûdûl, Ïe mÛÏe ‰kodu zpÛsobit, aãkoliv to
vzhledem k okolnostem a ke sv˘m osobním po-
mûrÛm vûdût (pfiedstavovat, pfiedvídat) mûl
a mohl.

S ohledem na uvedené vymezení nedbalosti
je moÏno uãinit závûr, Ïe prvek pfiedvídatelnos-
ti ‰kodního následku se objevuje v rámci po-
souzení, zda urãitá osoba jednala nedbale
(zavinûnû). Dospûje-li tedy soud k závûru, Ïe
‰kÛdce jednal nedbale, je tím zodpovûzena
i otázka, zda taková ‰koda byla pro ‰kÛdce
pfiedvídatelná. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe no-
v˘ obãansk˘ zákoník vychází z koncepce presu-
movaného zavinûní ve formû nedbalosti, je
tfieba souãasnû zdÛraznit, Ïe se rovnûÏ presu-
muje (objektivní) pfiedvídatelnost ‰kody pro
‰kÛdce, pfiiãemÏ ‰kÛdci je dána moÏnost vyvinit
se z odpovûdnosti za ‰kodu, a to poukazem na
skuteãnost, Ïe ‰koda byla pro nûj (subjektivnû)
nepfiedvídatelná.

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe test pfiedvídatel-
nosti ‰kody, aãkoliv není v˘slovnû upraven
v novém obãanském zákoníku, se uplatní kro-
mû zkoumání pfiíãinné souvislosti také pfii po-
suzování, zda je naplnûn pfiedpoklad zavinûní
pro vznik deliktní odpovûdnosti za ‰kodu. 
Vzhledem k tomu, Ïe odpovûdnost za ‰kodu
vzniklou poru‰ením smlouvy je postavena na
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29 Srov. ustanovení § 2911 NOZ, podle nûhoÏ „zpÛsobí-li ‰kÛdce
po‰kozenému ‰kodu poru‰ením zákonné povinnosti, má se za
to, Ïe ‰kodu zavinil z nedbalosti.“

30 Pro zjednodu‰ení zde hovofiím pouze o nedbalostní formû
zavinûní a nikoliv o úmyslu. Je v‰ak tfieba podotknout, Ïe
kritérium pfiedvídatelnosti se samozfiejmû objevuje
i u úmyslného zavinûní, rozdíl oproti nedbalosti spoãívá pouze
ve stupni pravdûpodobnosti, s jakou ‰kÛdce pfiedvídal následek
svého jednání.



objektivním principu, tj. ke vzniku povinnosti
nahradit ‰kodu se nevyÏaduje zavinûní, test
pfiedvídatelnosti, kter˘ je souãástí posouzení za-
vinûní, se tak uplatní pouze v pfiípadû deliktní
odpovûdnosti za ‰kodu.

Charakter pfiedvídatelnosti
v novém obãanském zákoníku

Deliktní odpovûdnost

Základní skutková podstata deliktní odpovûd-
nosti za ‰kodu upravená v § 2910 NOZ je zalo-
Ïena na subjektivním principu, a tedy kromû
poru‰ení zákonné povinnosti, zásahu do abso-
lutního subjektivního práva, vzniku ‰kody
a pfiíãinné souvislosti se vyÏaduje i zavinûní.
Kritérium pfiedvídatelnosti sice není v˘slovnû
zmínûno, bude v‰ak posuzováno v rámci zavi-
nûní a zkoumání pfiíãinné souvislosti. V podsta-
tû lze fiíct, Ïe soudce, kter˘ má urãit, Ïe urãitá
osoba má povinnost k náhradû ‰kody, tak bude
zohledÀovat test pfiedvídatelnosti dvakrát. Jest-
liÏe soudce, kter˘ zkoumá, zda urãitá osoba jed-
nala nedbale, si pokládá otázku, zda tato osoba
pfiedvídala ãi mohla pfiedvídat ‰kodní následek
svého jednání, lze namítnout, Ïe nedává dobr˘
smysl, aby soudce znovu zkoumal v rámci po-
souzení existence pfiíãinné souvislosti, zda je
‰kodní následek pfiedvídateln˘.

Domnívám se, Ïe jedin˘ moÏn˘ zpÛsob, kte-
r˘m lze vnést urãit˘ fiád do tohoto dvojího
zkoumání pfiedvídatelnosti, spoãívá právû
v rozli‰ení subjektivní a objektivní povahy kri-
téria pfiedvídatelnosti. Jak jsem uvedl, nov˘ ob-
ãansk˘ zákoník umoÏÀuje ‰kÛdci, aby prokázal,
Ïe ‰kodu nezavinil (tj. subjektivnû nepfiedvídal).
V takovém pfiípadû jsou rozhodující konkrétní
vlastnosti, schopnosti a znalosti ‰kÛdce v dobû
jednání. Pfiedvídatelnost zkoumaná v rámci za-
vinûní má tak subjektivní charakter, a tedy zkou-
má se, zda konkrétní ‰kÛdce s ohledem na své
osobní pomûry pfiedvídal ‰kodu jako moÏn˘ ná-
sledek svého protiprávního jednání. Pfiedvída-
telnost posuzovaná v rámci pfiíãinné souvislost
je na druhou stranu kritériem objektivní povahy,
neboÈ na základû teorie adekvátní pfiíãinné sou-
vislosti dochází k jistému zobecnûní, pfiiãemÏ se
posuzuje, zda podle obecného bûhu vûcí bylo
vÛbec moÏno ‰kodní následek pfiedvídat.

Toto dvojí zkoumání pfiedvídatelnosti mÛÏe
nûkdy pÛsobit obtíÏe. Pokud byla ‰koda pfied-
vídaná konkrétní osobou a zároveÀ byla pfied-
vídatelná podle pravidelného bûhu vûcí
a obecné lidské zku‰enosti, pak je ‰kÛdce povi-
nen tuto ‰kodu nahradit. Zdánlivû jiná je situa-
ce, kdy konkrétní ‰kÛdce ‰kodu pfiedvídal, tedy
se domníval, Ïe je velmi pravdûpodobné, Ïe ur-

ãit˘ ‰kodní následek mÛÏe nastat, av‰ak taková
‰koda není obecnû adekvátním (pfiedvídatel-
n˘m) následkem jednání, kterého se dopustil.
V konkrétním pfiípadû bude záleÏet na tom, jak
silné bylo jeho subjektivní pfiesvûdãení ãi sub-
jektivnû vnímaná pravdûpodobnost vzniku ur-
ãité ‰kody. Mám v‰ak za to, Ïe pfiedvídal-li
‰kÛdce ‰kodu, která je obecnû nepfiedvídatelná,
av‰ak jeho pfiesvûdãení je dostateãnû v˘znam-
né, vznikne mu povinnost nahradit ‰kodu. Bu-
de-li v‰ak jeho subjektivní pfiesvûdãení
o moÏnosti vzniku ‰kody zanedbatelné, ãi ales-
poÀ niÏ‰í neÏ 50 %, domnívám se, Ïe povinnost
k náhradû ‰kody nevznikne.

Okolnosti konkrétního pfiípadu budou taktéÏ
rozhodující, obrátíme-li v˘‰e uvedenou situaci
a budeme posuzovat pfiípad, kdy ‰kÛdce s ohle-
dem na jeho okamÏité pomûry ‰kodu nepfiedví-
dal, ale ‰koda bude obecnû pfiedvídatelná. I zde
bude záleÏet na tom, jak silné ãi podstatné je
subjektivní pfiesvûdãení o moÏnosti vzniku ‰ko-
dy, které je posuzováno v rámci zavinûní, opro-
ti objektivnû posuzované pfiedvídatelnosti
v rámci pfiíãinné souvislosti. Jin˘mi slovy, ví-li
‰kÛdce s naprostou jistotou ãi pravdûpodobnos-
tí blíÏící se jistotû, Ïe urãitá ‰koda nehrozí, av‰ak
taková ‰koda b˘vá pravideln˘m následkem je-
ho jednání, nemûla by mu vzniknout povinnost
k náhradû takové ‰kody.

Smluvní odpovûdnost

Jak bylo jiÏ uvedeno v˘‰e, smluvní odpovûd-
nost za ‰kodu upravená v § 2913 NOZ je zalo-
Ïena na objektivním principu. Ke vzniku
povinnosti k náhradû ‰kody podle tohoto usta-
novení se vyÏaduje kromû poru‰ení smluvní
povinnosti dále vznik ‰kody a pfiíãinná souvis-
lost mezi poru‰ením povinnosti a ‰kodou. Aã-
koliv se pÛvodnû uvaÏovalo, Ïe rozsah náhrady
‰kody bude omezen kritériem pfiedvídatelnosti,
nakonec toto fie‰ení nebylo pfiijato.31

Platí v‰ak, Ïe test pfiedvídatelnosti se v pfiípa-
dû smluvní odpovûdnosti uplatní pouze v rám-
ci zkoumání pfiíãinné souvislosti na základû
teorie adekvátnosti kauzálního nexu. Vzhledem
k absenci pfiedpokladu zavinûní je kritérium
pfiedvídatelnosti v tomto reÏimu odpovûdnosti
ãistû objektivní, a nemÛÏe b˘t tak omezováno
subjektivními aspekty, tj. zda ‰kÛdce v konkrét-
ním pfiípadû o moÏném kauzálním prÛbûhu
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31 Srov. dÛvodovou zprávu k § 2913 NOZ: „Ustanovení § 2913
o pfiedvídatelném rozsahu ‰kody mlãí vzhledem k v˘sledku
diskusí v komisích Ministerstva spravedlnosti i v ústavnûprávním
v˘boru Poslanecké snûmovny, kde pfievládlo stanovisko, Ïe
v daném pfiípadû postaãuje teorie adekvátní pfiíãinné
souvislosti.“



skuteãnû vûdûl, ãi nikoliv.32 Lze tedy uzavfiít, Ïe
kritérium pfiedvídatelnosti je v rámci smluvní
odpovûdnosti pfiísnûj‰í, neÏ je tomu v pfiípadû
deliktní odpovûdnosti, u níÏ je moÏné vzít
v úvahu okamÏité a zvlá‰tní pomûry ‰kÛdce. Na
druhou stranu s ohledem na zásadu autonomie
vÛle se domnívám, Ïe stranám nic nebrání, aby
do textu smlouvy zahrnuly ustanovení o tom,
jakou ‰kodu povaÏují za pfiedvídatelnou.33 Je
v‰ak tfieba pamatovat na to, Ïe smluvní vyme-
zení pfiedvídatelné ‰kody má do jisté míry funk-
ci limitace náhrady ‰kody. V takovém pfiípadû
musí strany smlouvy vzít v úvahu omezení
plynoucí z § 2898 NOZ, které omezuje moÏnost
limitace náhrady ‰kody.

Namísto kritéria pfiedvídatelnosti ‰kody ob-
sahuje ustanovení § 2913 NOZ liberaãní dÛvod
v podobû „mimofiádné nepfiedvídatelné a ne-
pfiekonatelné pfiekáÏky“ vzniklé nezávisle na
vÛli ‰kÛdce. Z ustanovení jednoznaãnû nevy-
pl˘vá, zda pfiedvídatelnost této pfiekáÏky je po-
suzována objektivnû ãi nikoliv, pouze stanoví,
Ïe vznik takové pfiekáÏky je nezávisl˘ na vÛli
‰kÛdce. To je ov‰em nûco jiného. Je tfieba totiÏ
rozli‰ovat mezi tím, zda existence pfiekáÏky by-
la pfiedvídaná, aÈ uÏ subjektivnû nebo objektiv-
nû, a tím, zda pfiekáÏka vznikla z vÛle ‰kÛdce
nebo byla na jeho vÛli nezávislá.

Podobné ustanovení obsahoval i dfiívûj‰í ob-
chodní zákoník v § 374. Podle tohoto ustanovení
byla liberaãním dÛvodem pfiekáÏka, jeÏ nastala
nezávisle na vÛli povinné strany a bránila jedné
stranû ve splnûní její povinnosti, jestliÏe ne‰lo
rozumnû pfiedpokládat, Ïe by povinná strana
tuto pfiekáÏku nebo její následky odvrátila nebo
pfiekonala, a dále, Ïe by v dobû vzniku závazku
tuto pfiekáÏku pfiedvídala. Odborná literatura
k tomuto ustanovení dovozovala, Ïe „pfii po-
souzení, zda mohl [‰kÛdce] pfiekáÏku pfiekonat,
se nevychází z jeho okamÏit˘ch a zvlá‰tních po-
mûrÛ, není tu tedy hledisko subjektivní, ale vy-
chází se z posouzení, zda to bylo moÏné pfii
vynaloÏení péãe, kterou lze od podnikatele
obecnû oãekávat“.34 Pfiedvídatelnost pfiekáÏky
podle § 374 Obch. zák. se tak posuzovala z ob-
jektivního hlediska.

Domnívám se, Ïe rovnûÏ koncept (ne)pfiedví-
datelné pfiekáÏky podle § 2913 NOZ je tfieba po-
suzovat objektivnû bez ohledu na zvlá‰tní
pomûry ‰kÛdce. Mám za to, Ïe strany mají zá-
jem na plnûní smlouvy, jinak by ji neuzavfieli.
V pfiípadû, Ïe poru‰ením smluvní povinnosti
vznikne jedné stranû ‰koda, je naopak ex ante
v zájmu obou stran, aby po‰kozená strana byla
kompenzována. Bylo by proto nelogické, aby
právní úprava umoÏÀovala povinné stranû libe-
rovat se poukazem na existenci pfiekáÏky, jejíÏ
vznik subjektivnû pfiedvídala.

Obsah pojmu pfiedvídatelnosti

Pokud jde o obsahovou stránku pfiedvídatel-
nosti, lze uvést, Ïe se toto kritérium vztahuje ke
vzniku ‰kodu a dále k jejímu typu a rozsahu.
Jak uvádí teorie: „Pfiedvídatelnost se vztahuje
k jednotliv˘m kauzálním moÏnostem, k jednot-
liv˘m potenciálním eventuálním následkÛm“.35

Není-li urãit˘ typ ‰kody pfiedvídán, pak platí,
Ïe povinnost k náhradû ‰kody poru‰ením práv-
ní povinnosti nevznikne. Nejvy‰‰í soud v jed-
nom ze sv˘ch rozhodnutí v této souvislosti
uvedl: „Za nepfiedvídatelnou ‰kodu je tfieba po-
vaÏovat takovou ‰kodu, jejíÏ vznik nemohl
‰kÛdce pfiedvídat s pfiihlédnutím ke v‰em sku-
teãnostem, které znal nebo mûl pfii obvyklé péãi
znát v dobû vzniku závazkového vztahu a prá-
vem se tedy domníval, Ïe z poru‰ení povinnos-
ti, kterého se dopustil, taková ‰koda vzniknout
nemÛÏe.“36 Jin˘mi slovy pfiedvídatelnost jedno-
ho následku nelze zamûÀovat za pfiedvídatel-
nost jiného následku.37

Kritérium pfiedvídatelnosti v‰ak plní v˘-
znamnou funkci limitace náhrady ‰kody, a tedy
vedle typu ‰kody se toto kritérium vztahuje
k jejímu rozsahu. I k této otázce se vyjádfiil Nej-
vy‰‰í soud, kdyÏ posuzoval pfiedvídatelnost
vzniku ‰kody spoãívající v zaplacení smluvní
pokuty, jeÏ byla sjednána jako vy‰‰í, neÏ je v ob-
dobn˘ch pfiípadech obvyklé. Nejvy‰‰í soud nej-
prve uvedl, Ïe „Ïalovaná mohla a mûla
pfiedvídat, Ïe Ïalobci v dÛsledku poru‰ení její
povinnosti mÛÏe vzniknout ‰koda v podobû
splnûní závazku k zaplacení smluvní pokuty.“38

Smluvní pokuta v‰ak byla sjednána ve v˘‰i
2 000 000 Kã, coÏ bylo podle odvolacího soudu
víc, neÏ bylo obvyklé v podobn˘ch pfiípadech,
a proto Ïalobu v rozsahu 1 000 000 Kã zamítl.
Nejvy‰‰í soud tento závûr potvrdil.

Shrnutí

V tomto ãlánku bylo m˘m cílem alespoÀ ãásteã-
nû ozfiejmit v˘znam principu pfiedvídatelnosti
‰kody. Uvedl jsem, Ïe pÛvod tohoto principu
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32 FIALA, J. – KINDL, M. a kol. Obãansk˘ zákoník. Komentáfi. 
I. díl. Wolters Kluwer, Praha 2009, str. 671.

33 Odborná literatura k § 379 obchodního zákoníku dovozovala, Ïe
jde o ustanovení dispozitivní. Aãkoliv podobné dispozitivní
ustanovení není obsaÏeno v textu nového obãanského
zákoníku, nevidím dÛvod, proã by se strany smlouvy nemohly
dohodnout na tom, jakou ‰kodu povaÏují za pfiedvídatelnou.
BlíÏe k dispozitivnosti § 379 Obch. zák. viz napfi. POKORNÁ, J.
– KOVA¤ÍK, Z. – âÁP, Z. a kol., c. d., str. 1472–1473.

34 ·TENGLOVÁ, I. – PLÍVA, S. – TOMSA, M. Obchodní zákoník.
Komentáfi. 13. vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 1039.

35 ·ILHÁN, J., c. d., str. 40.
36 Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. 

29 Cdo 2001/99.
37 ·ILHÁN, J., c. d., str. 40.
38 Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 

29 Odo 1488/2006.



nacházíme v fiímskoprávní zásadû, Ïe náhrada
‰kody v pfiípadech zahrnujících urãité mnoÏství
nemá pfiesáhnout dvojnásobek tohoto mnoÏ-
ství. Pravdou v‰ak je, Ïe za tímto pravidlem
omezujícím v˘‰i náhrady ‰kody lze spatfiovat
také morální a ekonomické dÛvody. ByÈ o krité-
riu pfiedvídatelnosti ‰kody nelze hovofiit jako
o samostatném pfiedpokladu vzniku odpovûd-
nosti za ‰kodu, je tfieba uvést, Ïe se jedná o vel-
mi dÛleÏit˘ prvek odpovûdnostního práva. To
lze dovodit mj. ze skuteãnosti, Ïe kritérium
pfiedvídatelnosti v˘znamnû souvisí s dal‰ími
pojmy deliktního práva, jak˘mi jsou prevenãní
povinnost, okolnosti vyluãující odpovûdnost ãi
zavinûní a pfiíãinná souvislost. V ãlánku argu-
mentuji, Ïe princip pfiedvídatelnosti ‰kody se
uplatní i podle nového obãanského zákoníku,
a to i pfiesto, Ïe nov˘ obãansk˘ zákoník toto kri-
térium v˘slovnû neuvádí. RovnûÏ platí, Ïe prin-
cip pfiedvídatelnosti ‰kody se uplatní jak
v pfiípadû deliktní odpovûdnosti, tak i v pfiípa-
dû smluvní odpovûdnosti za ‰kodu.

Pokud jde o aplikaci principu pfiedvídatel-
nosti v konkrétním pfiípadu, je tfieba uvést, Ïe
v˘znamnou roli hraje urãení, zda se pfiedvída-
telnost posuzuje z pohledu osoby prÛmûrn˘ch
vlastností (objektivní hledisko), nebo zda je na-
opak moÏné dopad tohoto kritéria omezovat
osobními vlastnosti a znalostmi konkrétního
‰kÛdce (subjektivní hledisko). ¤e‰ení této otáz-
ky vychází ze skuteãnosti, Ïe nov˘ obãansk˘
zákoník vychází ze subjektivizovaného pojetí
zavinûní, a tedy zkoumáme-li pfiedvídatelnost
v rámci posouzení, zda ‰kÛdce jednal zavinûnû,
je tfieba vzít v úvahu osobní vlastnosti a znalos-
ti konkrétního ‰kÛdce. Naopak v rámci zkou-
mání pfiíãinné souvislosti, která je objektivním
pfiedpokladem vzniku odpovûdnosti za ‰kodu,
pÛjde o pfiedvídatelnost posuzovanou z objek-
tivního hlediska. Uveden˘ rozdíl má v˘znamné
konsekvence, které analyzuji v tomto ãlánku.
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Svûfienské fondy. Institut pro uchování 
a pfievody rodinného majetku
2., aktualizované vydání

Barbora Bednafiíková

TûÏi‰tû této knihy spoãívá v anal˘ze právní úpravy svûfienství
v angloamerick˘ch zemích, kde je tento institut bûÏnou a ãasto pouÏívanou
formou zaji‰tûní mezigeneraãního pfienosu majetku ãi uchování jeho
celistvosti. Autorka si v‰ímá zejména trustu v Civil Code of Quebec z roku
1994, kter˘ je pfiímou pfiedlohou pro úpravu správy cizího majetku
a svûfiensk˘ch fondÛ v novém obãanském zákoníku. Zku‰enosti

z dosavadního pouÏívání tohoto institutu v Quebecu nabízí autorka jako vodítko pro praktické pouÏití
novû zavádûného institutu svûfienského fondu a obecnûji i správy cizího majetku v na‰í zemi. Druhé,
aktualizované vydání úspû‰né monografie obsahuje také v˘klad daÀov˘ch souvislostí svûfienského
fondu.

BroÏ., cena 365 Kã. Knihu si mÛÏete objednat na www.wolterskluwer.cz/obchod
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