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NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ
PŘI NEDOKONČENÍ HRY
Při hraní golfu mohou nastat nejrůznější situace. A kvůli některým z nich svoji
rozehranou hru bohužel – a nikoli svojí vinou – nedokončíte. Jednou je to prudká
průtrž mračen, podruhé nervózní správce ženoucí vás pryč z hřiště. Kdy máte
právo na satisfakci? Kdy se můžete dožadovat odškodnění?

Nepředvídatelné zásahy nebývají sankcionovány, protože je nelze odvrátit.

Je logickým a rozšířeným ujednáním,
odpovídajícím občanskému zákoníku
(konkrétně ust. § 420 odst. 1 a ust.
§ 420a odst. 3), že provozovatel nese
škodu, kterou sám způsobí.
Lze tedy předpokládat, že v úvodu uvedený počin přehnaně aktivního správce
se na výši konta provozovatele hřiště
dozajista negativně projeví. Oproti tomu ale nepředvídatelné zásahy nebývají
sankcionovány, neboť nejsou odvratitelné. Nečekejte tak, že kvůli průtrži mračen budete odškodněni – ledaže by vaše konkrétní smlouva situaci řešila jinak.

Foto: www.futureimagebank.com

Hned na začátku je třeba zdůraznit, že
vždy bude záležet na povaze vašeho
smluvního vztahu s provozovatelem
hřiště. Jiná práva a povinnosti budete
mít v případě, kdy jste členem klubu
a máte podepsanou smlouvu, jiná tehdy, když hrajete bez členství a sepsané
dohody.
Smlouva by každopádně měla ošetřovat
vzájemná práva a povinnosti v případě,
kdy nebudete moci dohrát. Obdobně by
měla pamatovat na případy vyšší moci
(například zmíněnou nepřízeň počasí)
i na situace, které vyšší mocí nejsou –
s veškerou úctou k panu správci.

a povinnosti upravena smluvně, a mohou se tudíž lišit. Lze proto očekávat,

Nepředvídatelné zásahy nebývají sankcionovány,
neboť nejsou odvratitelné. Nečekejte tak, že kvůli
průtrži mračen budete odškodněni – ledaže by
vaše konkrétní smlouva situaci řešila jinak.
Je ovšem možné požadovat alespoň alikvotní část poplatku za užívání hřiště.
V zásadě stejná úprava dopadá i na
hráče, kteří smlouvu nemají. S tím rozdílem, že jako člen klubu máte práva
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že v případě škodního jednání ze strany provozovatele bude mít člen klubu
výhodu, neboť smlouva může upravit
například nároky klienta ze škodní
události extenzivně oproti nároku ze
zákona. Bude ale samozřejmě záležet

na konkrétním smluvním ujednání
a na případné ochotě poškozeného
domáhat se svých práv.
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