
Závěr 

 

Právní úprava odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za škodu je primárně zakotvena 

v občanském zákoníku. Při interpretaci a aplikaci tam uvedených právních norem je však 

třeba vycházet nejen z tohoto kodexu, ale i z jiných předpisů právní a dokonce i mimoprávní 

povahy. 

 

Při vyvozování soukromoprávní odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za škodu je 

třeba odlišit dvě hlavní činnosti, které s provozováním lyžařského areálu souvisí, kterými jsou 

a) provoz lanové dráhy, lyžařského vleku či jiného dopravního zařízení zajišťujícího přepravu 

lyžařů nebo snowboardistů nahoru a b) správa sjezdové trati umožňující sjezd lyžařů nebo 

snowboardistů od konečné stanice lanové dráhy či lyžařského vleku dolů do údolí. Toto 

rozlišení je nutné nejen z pohledu čistě praktického, ale i z pohledu právního.  

 

Provoz lanové dráhy, lyžařského vleku či jiného dopravního zařízení zajišťujícího přepravu 

lyžařů nebo snowboardistů je provozováním dopravy ve smyslu drážního zákona. Veškerá 

škoda, kterou vyvolá zvláštní povaha tohoto provozu je škodou dle § 427 odst. 1 občanského 

zákoníku, za niž odpovídá provozovatel lyžařského areálu na základě objektivního principu 

(odpovědnost za následek). V protikladu k uvedenému škoda, která vznikne lyžařům či 

snowboardistům na sjezdové trati, je přičitatelná provozovateli lyžařského areálu pouze tehdy, 

pokud její vznik zavinil svým jednáním, odpovídá tedy tzv. za zavinění ve smyslu § 420 

občanského zákoníku. Rozsah minimální nutné péče provozovatele lyžařského areálu při 

zajištění bezpečnosti sjezdové tratě je však tak široký, že jeho odpovědnost se prakticky bude 

blížit odpovědnosti objektivní. Za účinnosti obecného zákoníku občanského by tomuto 

charakteru odpovědnosti odpovídala právní úprava obsažená v § 1299.  

 

Zatímco výklad povinností provozovatele lyžařského areálu by neměl činit problém1, otázkou 

zůstává výklad povinností lyžařů a snowboardistů při využívání lyžařského areálu. Tento 

                                                           

1 Byť povinnosti při zabezpečení lyžařského areálu upravuje technická norma ČSN 01 8027, která by s ohledem 
na způsob začlenění do zákona č. 159/1999 Sb. neměla být považována za bezprostředně závaznou právní 
normu. O zprostředkované závaznosti pravidel obsažených v ČSN 01 8027 vůči provozovateli lyžařského areálu 
by však nemělo být pochyb, k této by bylo možno dojít např. prostřednictvím aplikace § 415 občanského 
zákoníku. 



výklad je z praktického hlediska významný při liberaci provozovatele lyžařského areálu za 

škodu dle § 428 občanského zákoníku, případně při aplikaci § 441 občanského zákoníku.  

 

Při přepravě lyžařů či snowboardistů na lanové dráze, případně na lyžařském vleku, je jejich 

seznámení s povinnostmi ohledně přepravy na provozovateli lyžařského areálu, a to zejména 

prostředky, které vyplývají z drážního zákona (udělování pokynů, přepravní řád).  

 

Co se týče povinností lyžařů a snowboardistů při používání sjezdových tratí, lze se opět klonit 

k tomu, aby je s nimi seznámil provozovatel lyžařského areálu. Povinnosti lyžařů a 

snowboardistů totiž primárně vycházejí z mimoprávních norem, zejména technické normy 

ČSN 01 8027. Závaznost tam uvedených povinností pro jiné subjekty než provozovatele 

lyžařského areálu je velmi problematická. Byť české soudy judikovaly, že pravidla FIS pro 

pohyb na sjezdových tratích (obsažená v technické normě) jsou pro lyžaře závazná, přestože 

nejsou právem2, norma ČSN 01 8027 obsahuje i jiná pravidla pro užívání sjezdových tratí, 

s nimiž se jejich adresát (lyžař či snowboardista) nemá jak seznámit. Problematika, která pak 

není upravena vůbec (zásadně se bude aplikovat § 415 občanského zákoníku), je minimální 

povinná výbava lyžařů či snowboardistů při užívání lanových drah a sjezdových tratí. Jelikož 

tento stav úpravy povinností lyžařů a snowboardistů se jeví jako nadevší pochybnost 

nevhodný, lze pouze doporučit vydat se cestou přijetí právního předpisu zákonné právní síly, 

v němž budou minimálně základní povinnosti lyžařů a snowboardistů, včetně povinnosti 

nošení ochranných pomůcek, upraveny.  

 

Za vzorový právní předpis by v tomto směru mohl být považován italský zákon č. 363 z roku 

2003, který upravil povinnou výbavu lyžařů a snowboardistů při užívání sjezdových tratí a 

z pravidel FIS udělal pravidla zákonná (tím, že je převzal do textu zákona). 

 

Pokud bude aplikací shora uvedených pravidel shledána odpovědnost za škodu u konkrétního 

subjektu, bude ji tento zpravidla povinen nahradit. V důsledku provozování lyžařského areálu 

poškozeným může vzniknout škoda jak na zdraví, tak i na majetku. Při újmě na zdraví nebo 

životě se nahrazují účelně vynaložené náklady spojené s léčením, ztráta na výdělku, ztráta na 

                                                           

2 K tomu rozhodnutí Nejvyššího soud sp. zn. 25 Cdo 1506/2004 ze dne 23. 2. 2005 „Pravidla chování pro 

lyžaře, vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, obsahují normy, jejichž dodržováním má být zajištěna 

bezpečnost uživatelů sjezdovky a slouží tak k předcházením vzniku škod, s nimiž zákon spojuje odpovědnost. I 

když nejsou obecně závazným právním předpisem, jsou tato pravidla pro lyžaře na sjezdové trati závazná, a to 

bez ohledu na to, zda jsou pramenem práva či nikoliv, jak je namítáno v dovolání.“ 



důchodu, bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění, náklady na výživu 

pozůstalých a přiměřené náklady spojené s pohřbem3, při újmě na majetku se nahrazuje jak 

skutečná škoda, tak i ušlý zisk, při určení výše škody se vychází z ceny v době poškození, 

kterou se rozumí cena obvyklá. 

 

V případě usmrcení či zranění lyžaře či snowboardisty v důsledku porušení povinností 

provozovatele lyžařského areálu, se tento, resp. jeho pozůstalí, nemusí domáhat pouze 

uvedených nároků na náhradu škody. Uvedené subjekty se mohou domáhat i nároku na 

zadostiučinění z titulu porušení práv na ochranu osobnosti. Částky získané z titulu porušení 

osobnostních práv mohou být dokonce mnohem vyšší než v případě škody způsobené na 

zdraví či životě (v případě škody na životě platí již uvedené omezení specifikované v § 444 

odst. 3 občanského zákoníku), většinou však české soudy nesprávně vycházejí z premisy, že 

zadostiučinění v penězích nemůže být vyšší než jednorázové odškodnění za škodu 

usmrcením.  

 

Závěrem této diplomové práce by autorka ráda uvedla poznámku, která vyplynula ze studia 

právní úpravy odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za škodu v Rakousku, která sice 

primárně směřuje do obsahu normy, která je svou povahou, bohužel, normou mimoprávní 

(jedná se o technickou normu ČSN 01 8027), může však být obecně vztažena na normotvorbu 

v České republice obecně. Byť je jistě třeba považovat vypracování technické normy ČSN 01 

8027 za chvályhodný počin, není patrno, proč její tvůrci nevycházeli při rozlišení tzv. 

typických a atypických nebezpečí na sjezdových tratích v této práci podrobně rozebraných 

z jejich rozlišení používaného v Rakousku. Tato země má nesrovnatelně bohatší zkušenosti 

s řešením problematiky odpovědnosti za škodu při provozování lyžařského areálu, pravidla 

tuto problematiku upravující se tam vyvíjela po dlouhou dobu a byla často konfrontována 

s reálně nastalými situacemi. Stačilo proto bez dalšího z těchto pravidel vyjít a nevymýšlet 

nově něco, co jinde již velmi dlouho funguje.  

 

 

                                                           

3 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. Praha: 
Aspi, 2006, str. 473; 


