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odpovědnosti i v jiných souvislostech, kde může být konstrukce předpo-
kladů odlišná. Jedná se zejména o rozhodnutí o předběžných otázkách, 
kde Soudní dvůr musí podávat interpretaci sekundárního práva (např. 
otázky odpovědnosti státu za škodu způsobenou porušením unijního prá-
va). Jestliže např. Soudní dvůr uznává možnost vzniku odpovědnosti i za 
škodu způsobenou pravomocným rozhodnutím nejvyššího soudu členské-
ho státu, stanoví pro její vznik značně náročnější předpoklady, než jaké 
požaduje v jiných případech. V právu EU se setkáváme i s odpovědností 
subjektivní i s kvaziodpovědností vznikající bez protiprávního jednání. 
Unijní právo odpovědnosti za škodu není kodifi kováno (s výjimkou někte-
rých zvláštních úprav v sekundárním právu), je obsaženo prakticky jenom 
v judikatuře [kromě čl. 340 (dříve 288 ES) SFEU]. Principy a předpokla-
dy vzniku odpovědnosti v důsledku toho závisí na rozvoji a interpretaci 
této judikatury. 

58. V dalším textu nejprve pojednáme o jednom z aspektů přičita-
telnosti odpovědnosti (druhý bude vyložen v rámci pojednání o příčinné 
souvislosti), poté podáme ve vazbě na platnou úpravu a její širší kontext 
výklad jednotlivých předpokladů vzniku odpovědnosti, jak byly výše vy-
počteny. Konečně bude vyložena problematika rozsahu a způsobu náhra-
dy škody. Je ovšem třeba si uvědomit, že mezi jednotlivými předpoklady 
dochází ke značnému překrývání. Tak např. předvídatelnost vzniku škody 
by mohla být i součástí pojednání o příčinné souvislosti nebo o škodě.

Oddíl 3
NEPŘÍMÁ ODPOVĚDNOST 

(VICARIOUS RESPONSIBILITY)

§ 1 
Obecně

59. O nepřímé odpovědnosti ve smyslu názvu tohoto oddílu je možno 
mluvit jako o přičitatelnosti odpovědnosti jedné osoby osobě druhé. Také 
termín přičitatelnost se však užívá v různém smyslu. Česká terminolo-
gie v detailnějších otázkách odpovědnostního práva není ještě dostatečně 
upevněná, což zvětšuje nebezpečí nedorozumění. Z toho důvodu se zde 
pokoušíme pojmy vymezit co nejjasněji a také za použití výrazů jiných 
jazyků, v nichž lze najít další poučení. Termín přičitatelnost vyjadřuje na 
jedné straně jakékoli zjištění a identifi kaci odpovědného subjektu, ale na 
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druhé straně v užším smyslu jím můžeme myslet i odpovědnost za jednání 
jiné osoby, pro něž má angličtina jednoduchý termín vicarious respon-
sibility. Svrchu uvedené vymezení pokrývá velmi široký okruh případů. 
Od případů, kdy jedna osoba odpovídá za chování osoby jiné a tyto oso-
by jsou nezávisle na sobě existující a chovající se právní subjekty (učitel 
a žák svěřený jeho dozoru nebo obstaravatel a jeho klient spjatí smluvním 
vztahem), až po případy, kdy určitý právní subjekt bezprostředně jednat 
nemůže s ohledem na svou povahu a vždy mu musí být přičítáno jedná-
ní jiných (právnická osoba jednající svými orgány). Kromě toho existuje 
i řada mezipoloh mezi uvedenými krajními situacemi. Na druhé straně 
do rámce nepřímé odpovědnosti asi nezahrneme odpovědnost za škodu 
způsobenou věcí nebo zvířetem, protože věc ani zvíře samo nikdy nemůže 
nést odpovědnost, a jedná se tudíž nanejvýš o odpovědnost objektivní, 
popř. i bez protiprávnosti.

Ve francouzském právu se užívá termín par ricochet, jímž se ozna-
čuje nepřímo způsobená škoda. Jedná se o pohled z hlediska poško-
zeného a jde tu spíše o jev, který česká terminologie označuje jako 
„odpovědnost na přeskáčku“. Tak např. škoda, kterou utrpí dědicové 
poškozeného, nebo škoda vzniklá podnájemníkovi z důvodu vlastní-
kova zanedbání údržby, ale také škoda vzniklá příbuzným a osobám 
závislým výživou na oběti železničního neštěstí. V této souvislosti vzni-
ká problém smluvního vztahu mezi škůdcem a poškozeným a absence 
smluvního vztahu škůdce k nepřímé oběti. Jestliže mezi poškozeným 
a škůdcem vzniká vztah kontraktní odpovědnosti, vůči nepřímé oběti 
může jít jenom o vztah deliktní odpovědnosti.78 Odpovědnost za škodu 
par ricochet tudíž ukazuje poněkud odlišný aspekt, než ten, jímž se tu 
zabýváme, na druhé straně je dobrou ilustrací problémů přímých a ne-
přímých vztahů v odpovědnostním právu.

Nepřímou odpovědnost v tom smyslu, v jakém bude zde zkoumána, 
nazývá francouzská právní terminologie odpovědnost za (skutek) jiného – 
responsabilité du fait d´autrui. Do této kategorie se zahrnuje odpovědnost 
rodičů za děti, řemeslníka za škodu způsobenou učněm, ale také odpověd-
nost učitelů za škodu způsobenou žákem nebo odpovědnost zaměstnava-
tele za škodu způsobenou zaměstnancem a všechny další případy odpo-
vědnosti za jiného, tedy nepřímé odpovědnosti.

Soustředíme se zejména na problém přičtení odpovědnostních důsled-
ků jednání fyzických osob osobě právnické, v jejíchž službách se tako-
vá fyzická osoba protiprávního jednání dopustila. Konstrukce bude ale 

78  Tamtéž, s. 83, bod 228 a 229.
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prakticky stejná v případě fyzické osoby, pro niž jednající (jiná fyzická 
osoba) vykonával určitou činnost. 

Nejklasičtějším případem nepřímé odpovědnosti ovšem zřejmě je od-
povědnost za nezpůsobilou osobu. V našem občanském zákoníku se jedná 
o § 422 a částečně 423. Prvé uvedené ustanovení vymezuje předpoklad 
zavinění jako schopnost ovládací a rozpoznávací ve vztahu ke vzniku ško-
dy. Pokud nezletilý nebo osoba stižená duševní poruchou postrádá tuto 
schopnost, odpovídá za škodu, kterou způsobí, ten, kdo nad ní je povinen 
vykonávat dohled. Obdobné pravidlo formuloval OOZ v § 1309. Odpo-
vědnost osoby povinné k dohledu podle § 422 OZ je objektivní a tato 
osoba se může odpovědnosti zprostit, jestliže prokáže, že nezanedbala 
náležitý dohled.

Důvodem přičitatelnosti odpovědnosti je nejčastěji právní vztah, který 
k sobě obě osoby váže (pracovní, členský, obstaravatelský, pečovatelský), 
v některých případech však může dojít k přičtení i bez existence jaké-
hokoli právního pouta a může být zcela dostačující pouto zájmové. Pro 
takové přičtení však je nutný dostatečný právní základ. Nepřímá odpověd-
nost je v důsledku toho velice širokou a mnohotvárnou kategorií, která se 
zčásti překrývá s problematikou deliktní způsobilosti a zvláštních úprav 
náhrady škody.

Podstatou otázky je vždy nutnost myšlenkovou operací překlenout 
vztah mezi konkrétním škodním jednáním na jedné straně a osobou, 
v jejímž zájmu bylo chování jednajícím uskutečňováno, na druhé straně. 
Přičtení odpovědnosti souvisí s etickým rozměrem odpovědnosti. Zejmé-
na možnost následného postihu objektivně odpovídajícího subjektu vůči 
konkrétnímu přímému škůdci zmírňuje tvrdost objektivního principu 
a zároveň motivuje osoby, které mohou svým konkrétním jednáním způ-
sobit škodu, za niž bude odpovídat jejich zaměstnavatel nebo osoba v ob-
dobném postavení, aby se snažily jejímu vzniku předejít.

V konstrukci nepřímé odpovědnosti je možno rozlišit dvě varianty ře-
šení: přímý škůdce může nést odpovědnost vůči poškozenému, a to vedle 
osoby, pro niž vykonával činnost, anebo nemusí vůči poškozenému sám 
odpovídat, místo něj ponese odpovědnost ten, pro něhož pracoval, ale po-
nese zcela nebo zčásti odpovědnost jenom vůči osobě takto nepřímo odpo-
vědné. Konstrukce se však uplatňuje ve velmi rozdílných variantách vzta-
hů: ve vztahu zaměstnanec–zaměstnavatel–poškozený, ve vztahu osoba 
poskytující plnění dlužníkovi – věřitelův dlužník a poškozený věřitel; ve 
vztahu jednající jménem právnické osoby – odpovídající právnická osoba 
a poškozený vně právnické osoby; ve vztahu obstaravatel vůči klientovi 
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a poškozené třetí osobě. Nepřímou odpovědností je ale také odpovědnost 
za nezpůsobilé osoby.

Významná je úprava rozsahu odpovědnosti (omezený rozsah odpo-
vědnosti zaměstnance). Tato stránka nepřímé odpovědnosti spočívající 
v postihu (nepřímo) odpovědné osoby vůči tomu, kdo škodu skutečně za-
viněně způsobil, je u nás obecně upravena v § 440 našeho OZ. Zákoník 
práce (§ 251, 257 ZP) nebo obchodní zákoník (§ 66 odst. 8 až 11) obsahují 
úpravy zvláštní. 

60. Zprostředkovanost odpovědnosti nejčastěji souvisí s provozem 
podniku. Vyskytuje se ovšem hojně také ve vztazích rodinných a osob-
ních, které stojí mimo rámec předmětu této učebnice. Těmi se zde ne-
budeme zabývat. Stejný problém vzniká ve vztahu orgánů veřejné moci 
s osobami plnícími jejich úkoly. I tento aspekt vybočuje z rámce předmě-
tu učebnice. V rámci výkladu o zvláštních úpravách náhrady škody však 
bude zmíněna odpovědnost státu a územních samosprávných celků za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. V zákoně č. 82/1998 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, obsahujícím tuto úpravu je zakotvena zvlášť 
významná nepřímá odpovědnost dokonce v dvojím stupni jako právo (stá-
tu, územního celku) na tzv. regresní úhradu. Povinným z tohoto postihu 
může být i soudce nebo státní zástupce v souvislosti se svým nezákonným 
rozhodnutím. 

Jak bylo řečeno, přičtení odpovědnosti majiteli podniku, jímž je fy-
zická osoba, je velmi podobné jako přičtení majiteli podniku – právnic-
ké osobě nebo jako přičtení právnické osobě, jejíž předmět činnosti je 
nepodnikatelský. Možné také je přičtení jednání jedné právnické osoby 
(dodavatele – outsourcing) jiné právnické osobě. Právní úprava by neměla 
některou z možných variant ponechat nepokrytou, nemá-li dojít k proble-
matické lokalizaci odpovědnosti. O odpovědnosti členů orgánů právnic-
kých osob bude pojednáno zvlášť. Další částí problematiky nepřímé od-
povědnosti je i zprostředkování při plnění smluvních závazků. Jednotlivé 
kategorie se často překrývají. Tak např. zaměstnanec je ve smluvním vzta-
hu k zaměstnavateli, přesto je tato problematika velmi specifi cká a upra-
vená zvláštním zákonem.

Ukázkou úpravy nepřímé odpovědnosti v rámci plnění úkolů veřej-
noprávních institucí může být zákon o obecní policii,79 který zakotvuje 
výslovně odpovědnost obce za škodu způsobenou strážníkem při plně-
ní jeho úkolů. Obec však nenese odpovědnost, jestliže poškozená oso-
ba svou vlastní protiprávní činností vyvolala nezbytnost zákroku. Obec 

79  Zákon ČNR č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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odpovídá také za škodu, která vznikla osobě, jež poskytla strážníkovi 
pomoc. Zákon zakotvuje i odpovědnost obce za škodu způsobenou tou-
to pomáhající osobou. Přenesení odpovědnosti80 se tudíž netýká jenom 
strážníka, který je zaměstnancem, ale také škody způsobené jakoukoli 
třetí osobou, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.81

Není pochyb o tom, že právnická osoba, která nevyhnutelně (právně 
i protiprávně) jedná prostřednictvím fyzických osob, vždy nese odpověd-
nost za jejich chování. Chování právnické osoby se externalizuje výhrad-
ně prostřednictvím chování osob fyzických. Mechanismus přičítání musí 
být upraven. Je však rozdíl mezi odpovědností osob, které uskutečňují 
jménem právnické osoby právní úkony, a jsou tudíž jejími zástupci nebo 
orgány, a odpovědností těch, kdo plní úkoly jiného druhu, jež však mají 
také právní význam. Tím rozumíme např. dělníky, kteří provádějí pro 
zákazníka práce, jež jsou plněním smluvního závazku právnické osoby. 
Obvykle se bude jednat o zaměstnance, jejich vztah k příkazci však může 
být i jiný. 

80  Obdobné ustanovení obsahuje zákon o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, v § 81b ve vztahu ke stráži přírody nebo celní zákon č. 13/1993 Sb. v § 45 
či zákon o BIS č. 154/1994 Sb. v § 17. Shodnou konstrukci použil zákonodárce také 
v lesním zákoně ohledně lesní stráže (zák. č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
§ 39a).

81  Jedná se o § 24 cit. zákona, který zní: 
„Náhrada škody
(1) Obec odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stano-
vených tímto nebo zvláštním zákonem; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která 
svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
(2) Obec odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc strážníkovi na jeho žádost nebo 
s jeho vědomím (dále jen „poškozený“). Obec se této odpovědnosti může zprostit jen 
tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.
(3) Obec odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskyt-
nutím pomoci podle odstavce 2. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý 
stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána 
i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
(4) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady 
podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých 
zvláštních případech. Vláda České republiky stanoví nařízením, ve kterých případech 
a v jakém rozsahu
a)  náleží poškozenému vedle nároků podle ustanovení občanského zákoníku o odpověd-

nosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech jednorázové mimořádné 
odškodnění;

b)  se zvyšuje jednorázové odškodnění náležející podle ustanovení občanského zákoníku 
o odpovědnosti za škodu na zdraví v některých zvláštních případech pozůstalým po 
poškozeném a kdy lze takové odškodnění přiznat osobám, které byly na poškozeného 
odkázány výživou.

(5) Obec odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou 
strážníkovi nebo obecní policii; ustanovení odstavce 1 se použije obdobně.“
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61. Jak bylo zmíněno, podobný mechanismus se uplatňuje i v případě 
podnikajících fyzických osob. A dokonce se může vyskytnout i v případě 
nepodnikajících osob. Tak např. důchodce může využívat služeb hospo-
dyně, která při plnění uložených úkolů způsobí škodu. Nemusí být v pra-
covním vztahu k příkazci.

Majitel podniku podnik82 řídí a spravuje (někdy nepřímo prostřednic-
tvím dalších fyzických osob). Jednání v provozu podniku uskutečňují ve-
dle nebo místo majitele zaměstnanci nebo další osoby, a to nejenom jako 
zástupci. Zástupce podniku v nejširším smyslu slova musíme omezit na ty, 
kdo uskutečňují právní úkony navenek. Ostatní pracovníci, kteří např. pra-
cují v dílnách, nepůsobí jako zástupci. I tyto osoby se však mohou dopus-
tit protiprávního jednání, které může mít účinky buď jenom vůči majiteli 
podniku, nebo také vůči třetím osobám. Tak např. dělník může způsobit 
vadu výrobku a vadný výrobek poté způsobí škodu třetí osobě. Za tuto 
škodu bude odpovídat majitel podniku. Dělník ponese odpovědnost zásad-
ně jenom vůči svému zaměstnavateli. Dělník ovšem může také způsobit 
škodu jenom svému zaměstnavateli (poškodí zařízení dílny) a v takovém 
případě vznikne jenom přímý odpovědnostní vztah mezi ním a zaměstna-
vatelem. Mezi zastupováním a protiprávním jednáním tedy není symetrie.

Majitel podniku tedy nese odpovědnost za jednání dalších osob v pod-
niku. Mechanismus je zcela obdobný jako pro právnické osoby, avšak 
argument, že právnická osoba je abstrakcí, která nutně vede k přičítání 
jejího chování fyzickým osobám, tu neplatí. Museli bychom velmi po-
dobně charakterizovat podnik jako abstraktní jednotku, kterou spojujeme 
s jejím majitelem. 

62. Faktický převodní mechanismus provozování podniku společností 
nebo fyzickou osobou, která je vlastníkem podniku, je kvalitativně stej-
norodý. Dokonce ani pojetí podniku jako hromadné věci příliš nepomůže 
k vysvětlení této jeho vlastnosti, která ho naopak od běžných faktických 
univerzalit (knihovna, les, umělecká sbírka) odlišuje, pomůže ale jeho dy-
namické pojetí, uvědomění si neustálého proměňování podniku, variabilita 

82  Podnikem tu rozumíme ve smyslu § 5 ObchZ předmět, produkční jednotku vlastněnou 
podnikatelem. NOZ nazývá podnik „obchodním závodem“ a vymezuje jej v § 495 takto: 
„Obchodní závod (dále jen ‚závod‘) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vy-
tvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod vytváří 
vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ Podle § 488 NOZ však jmění má být chápáno 
jako souhrn majetku a dluhů, což by znamenalo převrat v pojetí podniku, protože by 
najednou zahrnoval i pasiva. Připočteme-li, že majetkem má být „souhrn všeho, co osobě 
patří“, znamenalo by to nemožnost používat termín „majetek“ jenom pro část toho, co 
někomu patří, a nebylo by možno nijak rozlišit mezi součástmi podniku (závodu) a pří-
padným dalším majetkem podnikatele.
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