
Náhrada vzniklé škody se provádí pri-
márně prostřednictvím peněz – má tedy 
tzv. funkci reparační. Pokud je to možné 
a účelné, lze na žádost poškozeného při-
pustit, aby byla škoda nahrazena jinak, 
a sice: uvedením v předešlý stav (pak se 
jedná o funkci restituční).

Obecně platí, že osoba, která škodu způ-
sobila, hradí skutečnou škodu a popřípa-
dě také ušlý zisk. V každém konkrétním 
případě tak bude nutné zkoumat ušlý 
zisk v souvislosti se škodnou událostí 
a jejím charakterem. Proto se zaměříme 
na obecnější rovinu, a to na určení újmy, 
která vznikla poškozenému.
Způsobí-li tedy například golfista svým 
míčkem jinému hráči majetkovou škodu, 
je povinen takovou škodu uhradit. Její 
výše bude posuzována podle skutečně 
vzniklé škody. Skutečnou škodou se při-
tom rozumí újma spočívající ve zmenše-
ní majetkového stavu poškozeného. 
A také další majetkové hodnoty, které 
bylo nutno vynaložit, aby byla poškoze-
ná věc uvedena do původního stavu 
(např. cena práce specialisty, který po-
škozenou věc opravoval).
Při určení výše škody na věci se vychází 
z ceny tohoto předmětu v době jeho po-
škození (to platí i při jeho úplném zniče-
ní věci). Peněžní úhradou tak má být po-
škozenému umožněno, aby si mohl 
pořídit stejné množství téhož druhu a ja-
kosti nebo obdobnou věc. Proto se cena 
stanovuje tak, aby odpovídala  obvyklé 

ceně, za kterou lze náhradní věc kou-
pit v daném místě a čase. Někdy tato 
cena může být též označena jako cena 
obecná. Při škodě na věcech starších, 

použitých a částečně opotřebovaných 
je vždy nutné stanovit výši škody právě 
podle ceny obecné.

Jak už jsme zmínili minule, ideální samo-
zřejmě je, pokud žádná škoda nevznikne. 
Proto je vždy na místě chování přiměře-
né konkrétní situaci. Jinak řečeno – 

 užívejte si radosti z golfu, ale snažte se 
(nejen) při hře dávat pozor na zdraví 
a majetek svůj i ostatních.
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NÁHRADA ŠKODY
Nějakou škodu můžete způsobit prakticky při jakékoliv činnosti. Výjimkou není ani 
hraní golfu – i proto jsme předchozí články právní rubriky věnovali obecnému uve-
dení do problematiky odpovědnosti za škodu. Tentokrát se ve stručnosti podíváme, 
jaké druhy náhrady může poškozený hráč vyžadovat.

Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození
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Obecně platí, že osoba, která škodu způsobila, hradí 
skutečnou škodu a popřípadě také ušlý zisk. V každém 
konkrétním případě tak bude nutné zkoumat ušlý zisk 
v souvislosti se škodnou událostí a jejím charakterem.


