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Odpovědnost – shrnutí
V minulých číslech časopisu Golf jsme se v právní rubrice věnovali několika druhům
odpovědností, které mohou vzniknout jak ze strany provozovatele golfového hřiště,
tak ze strany golﬁsty při aktivní hře. Tentokrát se pokusíme na jednom místě přehledně
shrnout možné druhy odpovědností, jež s golfem souvisejí.

Odpovědný nebude ten, kdo si počíná v dané situaci
bedlivě, pozorně a ohleduplně.
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Při hraní golfu nastávají nejrůznější situace,
v jejichž důsledku může vzniknout škoda
golﬁstovi nebo další osobě, ať už se jedná
o škodu hmotnou nebo způsobenou na
zdraví. Jak stanoví zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v ustanovení § 415,
každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
přírodě a životním prostředí. Nejedná se
pouze o prevenční charakter, ale také
o právní povinnost každého občana –
tedy i golﬁsty a provozovatele hřiště –
se určitým způsobem chovat.
Pro provozovatele to znamená povinnost
předcházet všem možným škodám na
zdraví nebo majetku návštěvníků areálu.
Porušení této povinnosti stanovené v § 415
občanského zákoníku, které je zároveň
porušením právní povinnosti ve smyslu
ustanovení § 420 občanského zákoníku,
je tedy jedním ze základních předpokladů
obecné odpovědnosti za škodu.
Obecně lze tedy dovodit závěr, že nebude
odpovědný ten, kdo si počíná v dané situaci bedlivě, pozorně a ohleduplně, tedy
tak, aby při chování v této situaci nezpůsobil škodu. Každý má povinnost jednat tak,
aby případným škodám předcházel a aby
věnoval vykonávané činnosti patřičnou
pozornost.
Podle § 415 občanského zákoníku je tedy
každý povinen zachovávat takový stupeň
pozornosti, který po něm lze vzhledem ke
konkrétní časové a místní situaci rozumně
požadovat a který je způsobilý zabránit či
omezit riziko vzniku škod.

nezúčastněných osob mimo hřiště nebo
škodu na majetku (vozidla či majetek provozovatele hřiště).
Provozovatel hřiště pak může nést
odpovědnost za skutečný stav hřiště
a jeho přístupnost v rámci uhrazeného
ročního fee, za kvalitu hřiště, za věci odložené na místech k tomu určených, za
uschované věci a za škodu na vozidlech
zaparkovaných na parkovišti hlídaném
provozovatelem.

Druhů škod je přitom více. Golﬁsta
může způsobit škodu na zdraví jiných
spoluhráčů – golﬁstů – či dalších

Závěrem bychom všem, kdo se pohybují
na golfových hřištích a v jejich blízkosti,
doporučili chovat se skutečně obezřetně
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a nepodceňovat možnost vzniku škody.
Předejdou tak možným nepříjemným
událostem.
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