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ODCIZENÍ VOZU NEBO
VĚCÍ Z NĚJ NA PARKOVIŠTI
Ke každému golfovému hřišti patří i parkoviště. Většinou jde o vyhrazené místo, kde
může hráč zanechat vůz a pak už se věnovat jen golfu. V průběhu hry však může
dojít k poškození nebo krádeži auta, jeho součásti či příslušenství, případně zcizení
věcí v něm uložených.

Pokud se něco takového stane, je nutné
situaci nahlásit na policii, která sepíše protokol. Ten je nezbytným předpokladem
pro uplatnění škody na vozidle u smluvní
pojišťovny, popř. u provozovatele (pokud
splňuje podmínky pro uplatnění škody).
Policii nemá smysl volat např. tehdy, je-li
zřejmé, že škodu vám nikdo neuhradí.
Naopak jste-li pojištěni a škoda je vyšší
než vaše spoluúčast, pak kvůli náhradě
škody policii zavolat musíte. Obdobně
byste měli jednat, jde-li o služební vozidlo nebo vůz na leasing.
Po ohlášení události je nutné na hlídku
počkat a s poškozeným autem nemanipulovat. Není radno vstupovat do něj, zavírat
otevřené dveře ani uklízet střepy. Bránili
byste ohledání místa činu a zajištění stop.
Dále je nutné rozlišit jednotlivé události
z pohledu trestního a občanského práva.
Z pohledu trestního práva se může jednat o krádež, pokud hodnota odcizené
věci přesáhne 5000 Kč. V případě zcizení
automobilu nebo věcí z něj se tak bude
jednat o trestný čin neznámého pachatele.
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U hlídaných parkovišť je možné uplatnit u provozovatele škodu,
a to do 15 dnů od zjištění.

(tzn. střežená provozovatelem určenou
osobou nebo jiným technickým způsobem). Většinou jsou zpoplatněna a vybavena závorami. Za provozovatele zde lze
považovat osobu disponující s předmětem provozu – vlastníka nebo oprávněnou
osobu (na základě smlouvy s vlastníkem).
U hlídaných parkovišť je možné uplatnit

Parkoviště u golfových hřišť nelze často považovat
za hlídaná. Není tak možné uplatňovat škodu
na vozidle u provozovatele areálu.
Při posuzování podle občanského práva
má poškozený povinnost předcházet škodám na majetku, a to např. instalací různých mechanických nebo elektronických
zařízení chránících vůz.
U hlídaného parkoviště je možné škodu
uplatnit přímo u jeho provozovatele. Za
hlídaná parkoviště jsou považována pouze prostranství určená k zaparkování auta a výslovně označená jako hlídaná
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u provozovatele škodu dle ust. § 435 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
a to v prekluzívní lhůtě 15 dnů od zjištění.
Odpovědnost je dle uvedeného ustanovení objektivní odpovědností, provozovatel
tedy odpovídá za výsledek. Poškozený
musí pouze prokázat, že škoda vznikla
právě v prostorách hlídaného parkoviště.
Provozovatel má naopak možnost liberace (prokázání, že škoda vznikla i jinak,
např. působením vyšší moci).

Na závěr důležité upozornění. Parkoviště
u golfových hřišť nelze často dle výše
uvedeného považovat za hlídaná. Není
tak možné uplatňovat škodu na vozidle
u provozovatele areálu. I kdyby však parkoviště spadalo mezi hlídaná, nelze po
právu po provozovateli požadovat škodu
na věcech uložených v autě. Vždy je nutné majetek proti škodám zabezpečit.
A pokud už vzniknou, je třeba postupovat
podle toho, kde k nim došlo.
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