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PORUŠENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU
Od náhrady škod, jejichž problematiku jsme rozebírali v několika minulých číslech,
se přesuneme k další citlivé situaci. Golfista zaplatí hru, poté však nějakým způsobem poruší provozní řád a je z hřiště či klubu vyveden bez vrácení peněz. Na čí straně
je v tomto případě právo?

Každý golfista je povinen se před vstupem na hřiště
seznámit s jeho provozním řádem

Základní zásady chování golfisty jsou
obsaženy např. v Pravidlech golfu vydaných Českou golfovou federací a schválených R&A. Většinou se tedy budou objevovat jako součást provozních řádů
jednotlivých golfových klubů, omezených na určitý prostor – golfové hřiště.
Tyto provozní řády mohou dále definovat další podmínky, které vymezí provozovatel konkrétního golfového klubu.
Každý hráč je tak povinen se při vstupu
do prostoru, v němž působí podmínky,
pravidla, práva a povinnosti vyplývající
z provozního řádu provozovatele hřiště,
s těmito normami seznámit. Jedná se tedy o formu dohody – vstupem na golfové hřiště se golfista zavazuje uvedená
pravidla dodržovat, a proto je v jeho
zájmu si je pročíst.
Součástí konkrétního provozního řádu
může být právě i možnost vyloučení hráče při nedodržení daných podmínek. A to
bez finanční náhrady, neboť se jedná
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Základem každého společenství lidí, které má bez větších problémů fungovat, je
dodržování určitých pravidel. Lze mezi
ně zahrnout jak normy morální, tak normy právní. Golfisté mohou být touto optikou definováni jako počet (skupina)
osob vyznačující se společnou charakteristikou či pohybující se na určitém vymezeném prostoru. Je tak zřejmé, že
i v tomto okruhu lidí platí nějak definovaná pravidla chování.

chování může být postižen sankcí vyplývající z provozního řádu.
Závěrem lze tedy konstatovat, že i provozní řády golfových klubů – jakkoliv

Každý hráč je povinen se při vstupu do prostoru,
v němž působí podmínky, pravidla, práva a povinnosti vyplývající z provozního řádu provozovatele
hřiště, s těmito normami seznámit.
o subjektivní porušení závazných pravidel. Jinak řečeno, každý podstupuje riziko, že v případě svého neadekvátního
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nad nimi někteří hráči mohou opovržlivě mávat rukou a přehlížet je – jsou
závazné pro všechny osoby vyskytující

se v prostorově vymezeném území.
Platí zde totéž jako u zákonů – neznalost neomlouvá.
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