
Klasickým příkladem je zasažení nějaké 
věci nebo dalšího hráče odpáleným míč-
kem. Třetí část právní rubriky čtenářům 
osvětlí, jak se na tyto momenty dívá 
česká legislativa.

Jak stanovuje zákon č. 40/1964 Sb., ob-
čanský zákoník v ustanovení § 415, kaž-
dý je povinen počínat si tak, aby jeho 
přičiněním nedocházelo ke škodám na 
zdraví, majetku, přírodě a životním pro-
středí. Nejde tu pouze o preventivní 
charakter, ale také o právní povinnost 
všech občanů – tedy i golfistů na hřišti – 
chovat se určitým způsobem. Její poru-
šení, které zároveň znamená porušení 
právní povinnosti ve smyslu ustanovení 
§ 420 občanského zákoníku, je jedním 
ze základních předpokladů obecné od-
povědnosti za škodu. Lze tedy vyvodit 
závěr, že odpovědný nebude ten, kdo si 
počíná v dané situaci bedlivě, pozorně 
a ohleduplně – zkrátka tak, aby svým 
chováním nezpůsobil škodu.
Je povinností občana jednat tak, aby 
případným škodám předcházel a aby vě-
noval vykonávané činnosti (v našem pří-
padě hraní golfu) patřičnou pozornost. 
Z ustanovení § 415 občanského zákoní-
ku tudíž vyplývá, že každý má zachová-
vat takový stupeň pozornosti, který po 
něm lze vzhledem ke konkrétní časové 
a místní situaci rozumně požadovat 
a který je způsobilý zabránit riziku vzni-
ku škod nebo ho alespoň omezit (dle ju-
dikátu NS sp. zn. 25 Cdo 618/2001).

Závěrem si dovolujeme všem golfis-
tům, jež se svému koníčku pravidelně 
a intenzivně věnují, doporučit pojiště-
ní odpovědnosti za škodu občanů. To 
se totiž vztahuje i na provozování re-
kreačních sportů (cyklistika, jízda 

na koni…), mezi které lze golf bezesporu 
zařadit. Můžete ho využít nejen v situaci, 
kdy vaše dítě při návštěvě rozbije vzác-
nou vázu nebo když vytopíte souseda 

vodou z rozbité pračky, ale třeba i teh-
dy, když nešťastně odpáleným míčkem 
„vysklíte“ okno zaparkovaného auta či 
zasáhnete spoluhráče a způsobíte mu 
zranění. Dá se tak snadno a jen za ně-
kolik stovek ročně předejít vysokým 

náhradám za škody vzniklé při hře – 
 limity pojistného plnění přitom dosa-
hují až sedmiciferné výše.
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OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
Při hraní golfu může nastat mnoho situací, které potenciálně vedou ke vzniku škody 
třetí osobě – ať už se jedná o hmotnou škodu či škodu způsobenou na zdraví. Každý 
je přitom plně odpovědný i za škody, které nezpůsobil úmyslně.

Prevence? Opatrnost a pozornost

Fo
to

: w
w

w
.f

ut
ur

ei
m

ag
eb

an
k.

co
m

2 | GOLF

DRIVING | Právní poradna

Každý je povinen počínat si tak, aby jeho 
přičiněním nedocházelo ke škodám na zdraví, 
majetku, přírodě a životním prostředí.


