DRIVING | Právo

„ADRESÁT“ NEZNÁMÝ
RADÍ…

Golf je skvělý sport i koníček zároveň, bohužel ani
jeho příznivcům se nevyhýbají nehody, nešťastné
náhody či nenechavé ruce zlodějů.

Přisvojení hole není krádež, ale…

Je zřejmé, že taková hůl je majetkem určitého hráče, který si přišel zahrát golf
do golfového klubu. Z obsahu vlastnického práva vyplývá souhrn konkrétních
oprávnění, podle nichž má majitel hole
právo s věcí volně disponovat (ius disponendi). Pokud však vlastník věci bez své
vůle golfovou hůl někde omylem zapomene, o právo volně s věcí disponovat
dle své vůle přichází. Bude-li se ztracená
hůl nacházet na volném prostranství
golfového hřiště, lze ji považovat z pohledu druhé osoby, např. jiného hráče,
za nález. Ten se týká věci, kterou někdo
bez projevu vůle ztratil, a tuto věc je
nutné vrátit jejímu vlastníkovi. Nálezem
totiž nedochází k přenesení vlastnického
práva na nálezce. Pokud je vlastník hole
neznámý, nálezce musí hůl předat státu,
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Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Alespoň tak se praví v jednom
českém přísloví. A platí to i o hráčích
golfu. Proto jsme se, počínaje srpnovým vydáním Golfu, rozhodli na naše
stránky zařadit novou právní rubriku,
v níž čtenáři najdou rady, jak v těchto
nepříjemných případech postupovat.
Na úvod se zaměříme na problematiku ztráty, respektive nálezu golfové
hole na hřišti.

§ 89 odst. 11, 12 tr. zák.), která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo
jinak bez přivolení osoby oprávněné.
Oprávněnou osobou je pak především

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. září 2004 č.j. 3 Tdo 756/2004). Pokud tedy
na hřišti nebo v jeho okolí cizí hůl naleznete, obraťte se na personál klubu

Nálezce si tedy nesmí nalezenou hůl přisvojit, protože by se mohl stát
pachatelem trestného činu.
kterému tato po jednom roce (nepřihlásí-li se původní vlastník) propadá.
Nálezce si tedy nesmí nalezenou hůl přisvojit, protože by se mohl stát pachatelem trestného činu. Takové přisvojení
sice nelze chápat jako krádež, ale bylo
by posuzováno jako zatajení věci.
V obecné rovině je zde potřeba uvést,
že trestného činu zatajení věci podle
§ 254 odst. 1 tr. zák. se dopustí pachatel, který si přisvojí cizí věc nikoli nepatrné hodnoty (tj. nejméně 5 000 Kč, srov.
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vlastník. Z moci oprávněné osoby do
moci pachatele jinak než nálezem nebo
omylem se věc dostane za předpokladu,
že k tomu pachatel nijak nepřispěl (např.
tím, že se věci zmocnil nebo jinak protiprávně jednal). Podstatné dále je, že pachatel má věc ve své dispozici, tzn.
může s ní podle své úvahy volně nakládat. Znak, že si pachatel takovou věc přisvojí, je naplněn, jestliže pachatel svým
jednáním vyloučí oprávněnou osobu
z dispozice s věcí. Ke spáchání trestného
činu zákon vyžaduje úmyslné zavinění

a snažte se nalézt jejího majitele.
Vyhnete se tak případným komplikacím.
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