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1 Úvod 

 

Obliba sjezdového lyžování a snowboardingu se v České republice dlouhodobě drží na 

vysoké úrovni. Dokladem toho nejsou jen nově otevíraná lyžařská střediska v místech, 

kde to v minulosti bylo nemyslitelné1 (např. lyžařská střediska v Chotouni či Monínci u 

Prahy), ale i přeplněná lyžařská střediska tradiční2. Rozšířenost a oblíbenost sjezdového 

lyžování a snowboardingu s sebou přirozeně nese řadu negativních jevů. Za období od 

1. 12. 2007 do 30. 11. 2008 bylo dle statistiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR při 

provozování sjezdového lyžování na území České republiky způsobeno 3534 zranění, 

při snowboardingu 1897 zranění a při jízdě na vleku pak 32 zranění.3  

  

Pokud dojde v konkrétní oblasti lidského jednání k masové rozšířenosti, je nepochybně 

třeba takovou oblast právně regulovat. Tato premisa musí platit tím spíše za situace, kdy 

v této oblasti lidského jednání dochází ročně k obrovskému počtu zranění (často i 

těžkých) a dokonce i řadě úmrtí4. V oblasti provozu lyžařských areálů se aplikuje 

zejména regulace veřejnoprávní (např. zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, vyhláška č. 

100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), zákon 

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v 

oblasti cestovního ruchu, v nejzazším případě trestní zákon), regulaci soukromoprávní 

však rozhodně není možno opomenout (odpovědnost za škodu upravená v příslušných 

ustanoveních občanského zákoníku). Co se týče regulace pohybu na sjezdovkách, 

aplikují se zejména pravidla FIS pro pohyb na sjezdových tratích, která však nemají 

charakter právního předpisu a nejsou součástí českého právního řádu, přesto k nim 

                                                           
1 Viz http://www.praha.eu/jnp/cz/obcan/volny_cas/na_lyze_jen_kousek_za_prahu.html; 
2 Viz http://cestovani.idnes.cz/da-se-v-cesku-vubec-dobre-lyzovat-ano-ale-radeji-se-vyhnete-vikendu-
1co-/ig_zima.asp?c=A090120_175957_ig_zima_tom; 
3 Statistika Ministerstva pro místní rozvoj „Přehled počtu úrazů dle činnosti při nehodě“ dostupná na 
www.mmr.cz, příloha č.  1 této diplomové práce; 
4 Statistika Ministerstva pro místní rozvoj „Přehled počtu úrazů dle druhu poranění“ dostupná na 
www.mmr.cz, příloha č. 2 této diplomové práce; 
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soudy při vyvozování občanskoprávní odpovědnosti přihlíží5. Ze shora uvedeného 

vyplývá, že pohyb rekreantů na sjezdovkách je regulován jak soukromoprávními a 

veřejnoprávními normami, tak i normami mimoprávními. 

 

S ohledem na název této diplomové a práce a její zaměření na soukromoprávní aspekty 

právní odpovědnosti bude v této práci popsán vývoj občanskoprávní odpovědnosti za 

škodu obecně, bude rozebrána stávající právní úprava této problematiky s přihlédnutím 

k občanskoprávní odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu, stranou však nebude 

ponechána ani veřejnoprávní regulace této oblasti podnikání, která v důsledku zcela 

nepochybně může mít dopad i do soukromoprávní sféry adresáta veřejnoprávní 

povinnosti (§ 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). V závěru této práce bude 

obsaženo i srovnání české právní úpravy provozu lyžařských středisek a pohybu na 

sjezdovkách s rakouskou právní úpravou a v návaznosti taktéž úvahy de lege ferenda.  

 

Autorka této diplomové práce považuje za nutné podotknout, že teoretický rozsah 

odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za škodu může pokrýt většinu ustanovení 

problematiku odpovědnosti za škodu v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) upravujících. Provozovatel lyžařského areálu může např. 

provozovat i lyžařskou školu, v úvahu tedy připadá aplikace § 422 občanského 

zákoníku o odpovědnosti za škodu způsobenou nezletilým (zejména § 422 odst. 3 

občanského zákoníku), provozovat může také v areálu vybudované restaurační zařízení, 

v úvahu by tedy připadla i aplikace § 433 odst. 2 občanského zákoníku. Rozsah takové 

diplomové práce by však byl nepřiměřený. Z tohoto důvodu se v kapitole 3 a kapitolách 

následujících tato diplomové práce zaměřuje pouze na odpovědnost za škodu vzniklou v 

bezprostřední souvislosti s lyžováním (popř. snowboardingem), zejména tedy na škodu 

vzniklou při přepravě lyžařů (popř. snowboardistů) lyžařskými vleky či jinými 

dopravními zařízeními a na škodu lyžařům (popř. snowboardistům) vzniklou při 

využívání sjezdových tratí. 

                                                           
5 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1506/2004; 
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2 Vývoj právní úpravy odpovědnosti za škodu v českých zemích 

 

Právo je nejčastěji definováno jako „soubor platných právních norem“6, jehož 

základním účelem je regulace lidského jednání. Pokud však právo má naplnit účel zde 

vyjevený, je třeba, aby a) právní norma určovala újmu adresáta, který se právní normou 

neřídí (tzv. sankce), b) aby existovala moc, která je schopna splnění primární právní 

povinnosti, případně sankce vynutit. „Odpovědnost jakožto povinnost snést sankci je 

v tomto případě sekundární povinností, která vzniká v důsledku porušení primární 

povinnosti.“7 

 

Ze shora uvedeného by se mohlo zdát, že jediným právním důvodem vedoucím ke 

vzniku sekundární právní povinnosti je porušení právní povinnosti primární. Tento 

závěr však není správný, neboť „skutečnost, která je právním důvodem odpovědnosti, je 

zpravidla pojímána šíře než jen jako porušení povinnost.“8 

 

Byť jakýsi právní řád na území dnešní České republiky existoval již za prvních státních 

útvarů, o existenci práva soukromého se dá hovořit až za období tzv. stavovské 

monarchie. Roku 1579 byl vydán tiskem zákoník „Práva městská království českého“.9 

Tento obsahoval právní předpisy o „městské správě, povinnostech městské rady a 

konšelů, o městském soudnictví, majetkovém právu, závazcích, věcných právech, 

dědickém právu, právu rodinném a manželském, právu trestním, trestním procesu 

(včetně tortury)“.10 Z uvedeného je zřejmé, že zákoník „Práva městská království 

českého“ obsahoval jak úpravu soukromoprávní, tak i veřejnoprávní, nejednalo se tudíž 

o soukromoprávní kodex v podobě známé z dneška. 

 

                                                           
6 Gerloch, A. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, str. 27; 
7 Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 201; 
8 Tamtéž; 
9 Malý, K. a kolektiv. Dějiny českého a československého práva. Praha: Linde, 1999, str. 91; 
10 Tamtéž; 
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Skutečně moderním soukromoprávním kodexem platícím na území dnešní České 

republiky byl až Všeobecný občanský zákoník (Allgemeine bürgerliches Gesetzbuch) 

(dále jen „obecný zákoník občanský“). Tento právní předpis byl dne 1. 6. 1811 

vyhlášen císařským patentem pod č. 94611. Na území dnešní České republiky platil 

ABGB až do 31. 12. 1950, kdy byl nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb., občanský 

zákoník.12  

 

2.1 Odpovědnost za škodu a císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., obecný 

zákoník občanský 

 

Jak již bylo stručně popsáno shora v této kapitole, vývoj soukromého práva na území 

dnešní České republiky byl završen 1. 1. 1812, kdy nabyl účinnosti obecný zákoník 

občanský. Tento rozsáhlý kodex obsahoval v díle druhém, hlavě třicáté komplexní 

úpravu odpovědnosti za škodu. 

 

Pokud se to tak dá zjednodušeně nazvat, základní ustanovení hlavy třicáté nazvané „O 

právu na náhradu škody a zadostiučinění“ obsahovala definici škody (§ 1293) a 

rozlišovala jednotlivé škodní tituly (§ 1294). Dle ustanovení § 1293 obecného zákoníku 

občanského se škodou rozuměla „každá újma, která byla někomu učiněna na jmění, 

právech anebo jeho osobě. Od toho se rozeznává ušlý zisk, jejž může někdo očekávati 

podle obyčejného běhu věcí.“ Dle ustanovení § 1294 obecného zákoníku občanského 

pak „škoda vzchází buď z protiprávního činu nebo opomenutím jiné osoby; nebo z 

náhody. Protiprávní poškození je způsobeno buď samovolně nebo bezděky. Samovolné 

poškození však zakládá se z části na zlém úmyslu, byla-li škoda způsobena vědomě a s 

vůlí; z části nedopatřením; byla-li způsobena ze zaviněné nevědomosti, nebo z 

nedostatku náležité pozornosti nebo náležité píle. Obojí se nazývá zaviněním.“  

                                                           
11 Krčmář, J. Právo občanské, I. výklady úvodní a část všeobecná. Praha: nákladem Knihovny sborníku 
věd právních a státních, 1946, str. 19; 
12 Je však třeba uvést, že některá ustanovení ABGB přežila i uvedené datum. Hlava dvacátášestá ABGB 
nazvaná „O smlouvách a služební výkony“ byla formálně zrušena až k 31. 12. 1965 zákonem č. 65/1965 
Sb., zákoník práce. 
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Ze shora citovaných ustanovení je patrno, že i obecný zákoník občanský rozlišoval mezi 

škodou skutečně vzniklou a ušlým ziskem. V případě vzniku škody obecný zákoník 

občanský podrobně upravoval jednotlivé skutečnosti, se kterými spojoval povinnost 

vzniklou škodu nahradit. V tomto směru kodex rozlišoval škodu způsobenou zaviněně, 

škodu z užívání práva, škodu z nezaviněného nebo nevolního činu, škodu vzniklou 

z náhody, škodu způsobenou cizími činy, škodu způsobenou stavbou a škodu 

způsobenou zvířetem.  

 

2.1.1 Jednotlivé důvody vzniku škody – škodní tituly 

 

2.1.1.1 Škoda způsobená zaviněně 

 

Dle ustanovení § 1295 odst. 1 obecného zákoníku občanského byl k náhradě škody 

povinen ten, kdo ji způsobil zaviněným jednáním (nebylo pak rozhodující, zda byla 

škoda způsobena „přestoupením povinnosti smluvní či bez vztahu k nějaké smlouvě“). 

Právní teorie výkladem zjednodušeně dovodila, že „o zavinění lze mluviti, jestliže bylo 

opomenuto péče a pozornosti, jaké lze vynakládati při obyčejných schopnostech“13.  

 

Obecný zákoník občanský rozlišoval čtyři kategorie viny, konkrétně se jednalo o 

následující: „případy, ve kterých bylo patrným úmyslem jednajícího způsobiti škodu, § 

1295 odst. 2 in f. Zdali sluší počítati případy, ve kterých zákon mluví o obmysleném 

způsobení škody sem či k formě následující, je pochybno. Materialie (Ofner II, str. 576, 

§ 1281), z nichž nejde na jevo, že slovem „vorsätzlich“ mělo býti označeno něco jiného 

než slovy „aus böser Absicht“ a že tedy v §§1329 a 1302 měla býti stanovena zvláštní 

forma viny, vedou spíše na alternativu druhou. Srov. i § 1331 in pr.; případy, ve kterých 

byla škoda způsobena ze zlého úmyslu, t.j. jak tak, že jednající škodu předvídal a ji 

                                                           
13 Krčmář, J. Právo občanské, III. Právo obligační. Praha: nákladem Knihovny sborníku věd právních a 
státních, 1946, str. 313; 
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chtěl. Spory, jaké se vyskytují v nauce trestního práva o tom, zda-li případy tzv. viny 

vědomé sluší počítati ke zlému úmyslu, či k nedbalosti, neměly dosud v občanském 

právu valného významu, ježto podle původního textování obč. zák. náhradní povinnost 

v případech škody způsobené jednak zlým úmyslem, jednak hrubou nedbalostí byly 

upraveny celkem stejně. Srov. arci § 1302 a výše pod č. 1 § 1295, odst. 2 in princ. 

patrně bude příčinou, že tyto spory budou zavlečeny i do práva občanského. Zdali 

vědomá vina v § 1300 náleží ke zlému úmyslu či k formě následující, je pochybno. 

Zeiller, § 1300 č. 3, svědčil by spíše mínění druhému; srov. však sb. IX 7474; případy, 

ve kterých byla škoda způsobena hrubou nedbalostí (auffallende Sorglosigkeit – culpa 

lata); případy, ve kterých byla škoda způsobena nedopatřením menšího stupně 

(minderer Grad des Versehens – culpa levis).“ 

 

Shora uvedené odpovídá kategoriím zavinění rozlišovaným v platném českém 

soukromém právu. Nemůže však být ponecháno stranou, že definice přímého a 

nepřímého úmyslu, případně nedbalosti hrubé a nedbalosti lehké není, na rozdíl od 

obecného zákoníku občanského, upravena v občanském zákoníku, používány byly 

definice obsažené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákoník, od 1. 1. 2010 jsou pak 

používány definice obsažené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (přímý i nepřímý 

úmysl je definován v § 15, nedbalost hrubá i lehká jsou definovány v § 16 tohoto 

zákoníku). 

 

Výkladem § 1295 odst. 1 za použití § 1294 obecného zákoníku občanského jasně 

vyplývá, že jednáním se pak rozumělo jak konání (úmyslné nebo nedbalostní), tak i 

nekonání (úmyslné nebo nedbalostní).  

 

Pokud mezi zaviněným škodným jednáním a způsobenou škodou existovala příčinná 

souvislost, byl škůdce zpravidla za škodu odpovědným a měl povinnost způsobenou 

škodu nahradit. 
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2.1.1.2 Škoda z užívání práva 

 

Dle § 1305 obecného zákoníku občanského neodpovídal jinému za újmu ten, kdo užil 

svého práva v mezích právních, a to v případě, že újma z takového jednání 

bezprostředně vyvstala14. Předválečná judikatura zmíněné ustanovení vykládala velmi 

restriktivně. Rozhodujícím měřítkem v daném případě nebylo pouze využití práva 

v mezích právních ale zejména účel výkonu takového práva (viz § 1295 odst. 2 

obecného zákoníku občanského).  

 

Vztah speciality § 1295 odst. 2 obecného zákoníku občanského k § 1305 téhož předpisu 

dovodil Nejvyšší soud ČR např. v rozhodnutí ze dne 7. 11. 1923, sp. zn. Rv I 1180/23, 

v němž uvedl: „Právo" podávati bezdůvodně žaloby ovšem není pod ochranou 

citovaného předpisu. Zákon dovoluje mnohá a všeliká jednání beze zřetele na škodu, 

která z nich může vzejíti třetí osobě (§ 1305 obč. zák.), avšak tohoto dovolení nesmí býti 

zneužíváno zlomyslně k účelům, příčícím se cílům právního pořádku. Dovolenosti §u 

1305 obč. zák. klade hranice předpis §u 1295 obč. zák., jehož úloha sahá mnohem déle, 

nežli v přirozené zásady právní" §u 7 obč. zák.“ 

 

2.1.1.3 Škoda z nezaviněného nebo nevolního činu 

 

Obecná úprava odpovědnosti za škodu způsobené nezaviněným nebo nevolním 

jednáním byla upravena v § 1306 obecného zákoníku občanského. Dle uvedeného 

ustanovení platilo následující: „Škodu, kterou někdo způsobil bez zavinění nebo 

nevolním činem, není zpravidla povinen nahraditi.“ Ostatní ustanovení obsažená 

v rubrice „O škodě způsobené jednáním nezaviněným nebo nevolním“ jsou v poměru 

speciálních ustanovení k § 1306 obecného zákoníku občanského, stanoví zejména 

výjimky z aplikace uvedeného ustanovení. 

                                                           
14 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 2. 1941, sp. zn. Rv II 447/40: „V pouhém 
provedení přestavby, i když tím vznikla pro žalobce předem předvídatelná škoda, nelze spatřovati však 
žádné zavinění žalované strany, neboť jednala v mezích výkonu vlastního práva (§ 1305 obč. zák.)…“; 
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Ze shora zmíněných ustanovení lze zmínit např. ustanovení o odpovědnosti za škodu 

způsobenou jednáním v krajní nouzi (§ 1306a), nebo ustanovení o odpovědnosti za 

škodu způsobenou ve stavu „zmatení smyslů“ nebo ve stavu nouze, do něhož se škůdce 

dostal vlastním zaviněním (§ 1307). 

 

Z pohledu občanského zákoníku a jeho § 422 a § 433 ve věci odpovědnosti za škodu 

způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání, je zajímavá úprava 

tohoto institutu v obecném zákoníku občanském. Dle § 1308 obecného zákoníku 

občanského platilo, že „poškodí-li šílené, blbé nebo nedospělé osoby někoho, kdo sám 

jakýmkoli zaviněním dal k tomu podnět, nemůže si činiti nárok na náhrad“, k tomu však 

pak § 1309 dodával následující: „Kromě tohoto případu náleží mu náhrada od těch 

osob, jimž lze přičísti škodu proto, že zanedbaly dohled, svěřený jim na takové osoby.“ 

Předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu dle § 1309 obecného zákoníku 

občanského však bylo opomenutí povinnosti dohledu ze strany povinné osoby. Pokud 

tato povinná osoba svou povinnost nezanedbala, nenesla odpovědnost za vzniklou 

škodu (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 6. 1928, sp. zn. Rv I 1412/2715). 

 

 

 

 

                                                           
15 Poškozený byl povalen sáňkujícími dětmi a těžce poraněn. Žalobní nárok proti otcům dětí soudy 
neuznaly, neboť „nelze opomenutí dohledu spatřovati v tom, že otec Edvarda K-a byl doma a nestaral se 
o to, co hoch na ulici dělá, vždyť tento žalovaný dle svého, žalobcem nepopřeného a jeho tvrzení se 
neprotivícího přednesu v den úrazu musil ošetřovati nemocného koně svého zaměstnavatele, tedy byl ve 
svém povolání a, kdyby i bylo třeba přísného a stálého dozoru, nebylo by možno tomuto žalovanému 
proto opomenutí povinného dohledu vytýkati. Pokud dovolatel tvrdí, že si hoch Edvarda K. vzal sáňky s 
půdy, jest to novotou, jež se mimo to i přednesům stran a tudíž i spisům příčí a na niž nelze vzíti zřetel. Co 
se týče žalovaného Josefa K-a, jest nesporno, že v den úrazu odešel po práci do H. se svou manželkou, jež 
měla tam obstarati nákupy. Leč ani v tom nelze shledati zanedbání povinné péče v dozoru na Richarda K-
a, vždyť měl na něho dozírati jeho starší, čtrnáctiletý bratr, a nemůže se žádati, aby rodičové své 
soukromé záležitosti zanedbali jen proto, by svého 9-letého hocha nespustili s očí přes to, že podle výše 
uvedeného nebylo k tomu nejmenší příčiny. Ani v tom, že žalovaný před svým odchodem z domu neučinil 
opatření, by zabránil provedení hochova úmyslu sáňkovati, nelze při poslušném jinak hochu spatřovati 
zavinění, vždyť ani on ani žalovaný Edvard K. neměli vůbec příčiny předpokládati, tím méně předvídati, 
že jejich hoši budou sáňkovati a tím jiné ohrožovati. procesní soud prvé stolice důvodem po právu, 
odvolací soud napadený rozsudek potvrdil.“; 
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2.1.1.4 Škoda způsobená náhodou 

 

Asi nejpřísnější odpovědností je i v současném soukromém právu odpovědnost za 

náhodu (viz § 421a občanského zákoníku). Tato odpovědnost byla upravena v obecném 

zákoníku občanském následovně. Dle § 1311 uvedeného kodexu platilo, že „pouhá 

náhoda stihá toho, v jehož jmění nebo osobě se udála. Dal-li však někdo náhodě svým 

zaviněním příčinu; přestoupil-li zákon, který se snaží předejíti náhodným poškozením; 

nebo pletl-li se bez nutnosti do cizích jednání; ručí za veškerou újmu, která by se jinak 

nebyla stala“ 16. Na základě tohoto ustanovení tak např. Nejvyšší soud ČR dovodil, že 

„náhodou ve smyslu § 1311, věta 2 obč. zák. jest i zvláštní chorobná disposice, pro niž 

reaguje organismus poškozeného ozvláště silně na tělesné poškození“.17  

 

Ust. § 1312 obecného zákoníku občanského pak stanovilo následující: „Kdo někomu v 

případě nouze vykonal službu, tomu nepřičítá se škoda, které nezabránil; leda že by byl 

jinému, kdo by ještě více byl vykonal, svou vinou v tom překážel. I v tomto případě však 

může jistý zjednaný užitek vyrovnati se způsobenou škodou.“ 

 

2.1.1.5 Škoda způsobená cizími činy 

 

Dle § 1312 obecného zákoníku občanského platilo, že za protiprávní jednání jiného 

nenesl zpravidla odpovědnost ten, kdo na takovém jednání neměl podíl. Pokud zákon 

stanovil opak, měl právo žádat náhradu po tom, kdo byl vinen.18 Obecný zákoník 

občanský pak rozlišoval odpovědnost za cizí protiprávní jednání například 

v následujících případech.  

 

                                                           
16 K tomu srov. § 744 odst. 1 občanského zákoníku: „Kdo zasáhne do záležitostí jiného, aniž by šlo o 
odvrácení hrozící škody, odpovídá za vzniklou škodu; v rámci této odpovědnosti odpovídá i za náhodu, 
ledaže by vznikla i bez jeho zásahu.“; 
17 K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 1939, sp. zn. Rv I 283/39; 
18 § 1313 obecného zákoníku občanského stanovil následující: „Za cizí protiprávní činy, na nichž někdo 
neměl účasti, není zpravidla také zodpovědný. I v případech, kdy zákony nařizují opak, zůstává mu 
vyhraženo žádati na tom, kdo je vinen, vrácení náhrady.“; 
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Osoba povinná ke splnění závazku ručila za zavinění zákonných zástupců či osob, které 

použila ke splnění závazku jako za vlastní zavinění (§ 1313a). Ten, kdo užil osoby 

neschopné nebo vědomě osoby nebezpečné k opatření svých záležitostí, ručil za škodu, 

kterou tato osoba v uvedené vlastnosti způsobila jinému (§ 1315). V případě, že někdo 

byl poškozen pádem věci nebezpečně pověšené nebo postavené nebo vyhozením něčeho 

nebo vylitím z bytu, ručil za škodu ten, z jehož bytu bylo hozeno nebo lito, nebo věc 

spadla (§ 1318). 

 

2.1.1.6 Škoda způsobená stavbou nebo zvířetem 

 

Dalšími specifickými kategoriemi odpovědnosti za škodu byly odpovědnost za škodu 

způsobená stavbou a odpovědnost za škodu způsobená zvířetem. S ohledem na téma 

této diplomové práce je zajímavá odpovědnost první jmenovaná, neboť lyžařský vlek je 

stavbou a běžně taktéž věcí nemovitou. 

 

Dle § 1319 obecného zákoníku občanského platilo následující: „Bude-li někdo poraněn 

nebo bude-li způsobena jinaká škoda tím, že se zřítí nebo oddělí části budovy nebo 

jiného díla, vyvedeného na pozemku, je držitel budovy nebo díla povinen náhradou, 

stala-li se událost následkem vadné povahy díla a nedokáže-li, že užil veškeré nutné 

péče, nutné pro odvrácení nebezpečenství.“  

 

S ohledem na skutečnost, že problematika odpovědnosti za škodu způsobené zvířetem 

se nikterak nevztahuje k tématu této diplomové práce, nebude o ní pojednáno. 

 

2.1.2 Náhrada škody dle obecného zákoníku občanského 

 

Problematika náhrady škody byla v obecném zákoníku občanském upravena mírně 

odlišně než platném občanském zákoníku. Zatímco v současnosti se primárně hradí 

škoda v penězích, navrácení v předešlý stav (tzv. naturální restituce) je možné pouze 
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pokud o to požádá poškozený a je to možné a účelné (viz § 442 odst. 2 občanského 

zákoníku), dle obecného zákoníku občanského tomu bylo přesně naopak19. 

 

Co se týče rozsahu náhrady škody, rozeznával obecný zákoník občanský tzv. plné 

zadostiučinění a odškodnění. Zatímco odškodnění v sobě zahrnovalo pouze náhradu 

skutečné škody, plné zadostiučinění se skládalo z ušlého zisku a „shlazení způsobené 

urážky“ (v terminologii platného občanského zákoníku se jedná o přiměřené 

zadostiučinění dle § 13 odst. 1 občanského zákoníku, případně nahrazení nemajetkové 

újmy v penězích § 13 odst. 2 občanského zákoníku). 

 

Vodítko pro rozsah nahrazené škody pak poskytoval § 1324 obecného zákoníku 

občanského, dle něhož platilo: „V případech škody, způsobené ze zlého úmyslu nebo z 

nápadné nedbalosti, je poškozený oprávněn žádati plné zadostiučinění; v ostatních 

případech však jen vlastní odškodnění. Podle toho budiž v případech, kde v zákoně 

přichází všeobecný výraz: náhrada, posouzeno, jaký způsob náhrady má býti plněn.“ 

  

Obecný zákoník občanský upravoval následující specifické způsoby náhrady škody. 

Náhradu škody při poškozeních na těle, na osobní svobodě, na cti a na jmění.  

 

S ohledem na téma této diplomové práce bude dále rozebrána náhrada škody při 

poškozeních na těle a na jmění.  

Škoda při poškozeních na těle se nahrazovala dle § 1325 až 1328 obecného zákoníku 

občanského následovně. Základ náhrady škody na těle položil § 1325 obecného 

zákoníku občanského, dle něhož platilo: „Kdo poškodí někoho na těle, zapraví léčebné 

náklady poškozeného; nahradí mu ušlý nebo, stane-li se poškozený neschopen výdělku, 

také budoucně ucházející výdělek; a zaplatí mu na žádost kromě toho bolestné, 

                                                           
19 Srov. § 1323 obecného zákoníku občanského, dle něhož platilo následující: „Aby byla nahrazena 
způsobená škoda, musí býti vše uvedeno v předešlý stav, nebo, není-li to možno, nahrazena odhadní cena. 
Týká-li se náhrada jen utrpěné škody, nazývá se vlastně odškodněním; pokud však se vztahuje také na 
ušlý zisk a na shlazení způsobené urážky, nazývá se plným zadostiučiněním.“; 
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přiměřené vyšetřeným okolnostem.“20 Výše bolestného nemusela být výhradně určena 

podle výše a doby trvání bolesti určených znalcem, nýbrž mohla být stanovena i 

úhrnnou částkou21. 

  

Z dnešního pohledu zajímavou úpravu obsahoval § 1326 obecného zákoníku 

občanského. Dle tohoto ustanovení se totiž při náhradě škody z důvodu zohyzdění 

muselo přihlížet k pohlaví zohyzděného. Pokud totiž bylo zohyzdění „zvláště“ ženě na 

překážku při jejím zaopatření, bylo třeba k této okolnosti při náhradě škody přihlížet. 

V tomto směru je třeba zmínit i § 1328 obecného zákoníku občanského, dle něhož 

náležela ženě přinucené k mimomanželské souloži náhrada škody a ušlý zisk, které jí 

tím byly způsobeny. 

  

Došlo-li v důsledku ublížení na těle k úmrtí, musely být nahrazeny nejen všechny 

výdaje, ale také to, co ušlo pozůstalým, o jejichž výživu se měl usmrcený podle zákona 

starat, v důsledku jeho smrti. I k tomuto ustanovení obecného zákoníku občanského (§ 

1327) existuje poměrně bohatá judikatura.  

  

V rozhodnutí ze dne 10. 5. 1926, Rv I 2166/25, Nejvyšší soud ČR dospěl 

k následujícímu závěru: „Manželka usmrceného, jež měla nemovitost ve spoluvlastnictví 

s usmrceným manželem, jest oprávněna domáhati se na škůdci náhrady (§ 1295 obč. 

zák.) proto, že si nyní musí držeti a platiti hospodářského pomocníka, kdežto dříve 

manžel obstarával hospodářství sám. Náhrada tato přísluší manželce jen ohledně 

polovice, jež jí náležela v době úrazu.“ 

 

                                                           
20 Prvorepubliková judikatura dospěla k závěru, že bolestné náleží pouze tomu, kdo byl škodnou událostí 
bezprostředně poškozen na těle, viz rozhodnutí Nejvyšší soudu ČR ze dne 22. 3. 1932, sp. zn. Rv I 
2097/30 „Nárok na bolestné podle § 1325 obč. zák. má jen ten, kdo byl škodnou událostí bezprostředně 
poškozen na těle nebo na zdraví, nikoliv ten, kdo utrpěl poruchu zdraví tím, že jiná osoba utrpěla úraz.“; 
21 Srov. rozhodnutí Nejvyšší soudu ČR ze dne 27. 4. 1948, sp. zn. Rv I 14/48; 



 16  

V rozhodnutí ze dne 11. 9. 1930, Rv I 1837/29, pak Nejvyšší soud ČR uzavřel 

následovně: „Nárok na náhradu škody podle § 1327 obč. zák. předpokládá, že zákonná 

vyživovací povinnost usmrceného tu byla v době jeho úmrtí a že jím byla plněna.“ 

 

Co se týče náhrady škody na majetku (resp. na jmění), tu obecný zákoník občanský 

upravoval poněkud odlišně od stávající právní úpravy. Při způsobu určení náhrady 

škody bylo určující zavinění škůdce.  

 

V případě, že škůdce způsobil škodu úmyslně případně z důvodu hrubé nedbalosti, byl 

povinen nahradit poškozenému i ušlý zisk. Pokud byla škoda způsobena činem, 

zakázaným trestním zákonem, nebo ze svévole a škodolibosti, mohl poškozený 

požadovat „cenu zvláštní záliby“ (§ 1331 obecného zákoníku občanského). Dle § 1332 

obecného zákoníku občanského dále platilo, že „škoda, která byla způsobena nižším 

stupněm nedopatření nebo nedbalosti, bude nahrazena podle obecné ceny, kterou měla 

věc v době poškození.“ Sankční charakter náhrady škody byl v porovnání s nyní platnou 

právní úpravou silnější. 

  

Obecný zákoník občanský pak výslovně upravil, že „závazek k náhradě škody a ušlého 

zisku nebo k zapravení vymíněné částky náhrady vázne na jmění a přechází na dědice.“ 

(§ 1337). 

 

Pravomoc soudů rozhodovat ve věci náhrady škody byla upravena následovně. 

Přestoupil-li škůdce škodným jednáním trestní zákon, stihl jej také uložený trest. 

Projednávání o náhradě škody však v takovém případě příslušelo civilnímu soudu, 

pokud nebylo uloženo trestními zákony trestnímu soudu nebo politickému úřadu. 

Poškození na těle, protiprávní ublížení na svobodě a urážky na cti byly řešeny 

kriminálním soudem, pokud se jednalo o zločin nebo těžký policejní přestupek, pokud 

nespadalo ani do jedné z uvedených kategorií, řešily se jako poklesky politickou 

vrchností (orgán veřejné správy) (§ 1339 obecného zákoníku občanského). Uvedené 
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orgány mohly určit výši náhrady škody i v řízení, které nemělo charakter řízení 

civilního. Pokud odškodnění mimo civilní řízení určit nebylo lze, postupovalo se 

následovně. „Tyto úřady mají, lze-li odškodnění bezprostředně určiti, ihned vydati nález 

o tom podle předpisů daných v této hlavě. Nemůže-li však býti náhrada škody 

bezprostředně určena, budiž v nálezu vůbec vysloveno, že poškozenému zůstává 

vyhrazeno pohledávati odškodnění pořadem práva. Tento pořad je vyhrazen v 

kriminálních případech oběma stranám tehdy, nechtěly-li se spokojiti určením náhrady, 

učiněným od trestního úřadu.“ 

  

2.2   Odpovědnost za škodu v zákoně č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

 

Právní úprava občanskoprávních vztahů obsažená v obecném zákoníku občanském 

přetrvala až do doby nástupu Komunistické strany Československa k moci, konkrétně 

až do 1. 1. 1951, kdy nabyl účinnosti zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„zákon č. 141/1950 Sb.“).   

 

K přípravě nového občanskoprávního kodexu bylo přistoupeno v rámci tzv. právnické 

dvouletky, neboť obecný zákoník občanský nevyhovoval ideologickým tezím 

marxismu-leninismu. Nutnost rekodifikace občanského práva souvisela i s odlišným 

pojetím práva po roce 1948, právo totiž začalo být vnímáno jako politický nástroj 

sloužící k prosazování programových tezí Komunistické strany Československa22, 

obecný zákoník občanský, jakožto relikt rakouského mocnářství a buržoazní 

předválečné Československé republiky, byl k tomuto účelu naprosto nevhodný. Kuklík 

ve Vývoji česko-slovenského práva 1945 – 1989 k tomuto uvádí: „Nejen občanský 

zákoník, ale celé občanské právo tak mělo ve smyslu lidově demokratických principů 

působit na tradiční sociální vazby a společenské hodnoty, narušovat je a vytvářet 

nové.“23 

 
                                                           
22 Kuklík, J. a kolektiv. Vývoj česko-slovenského práva 1945 – 1989. Praha: Linde, 2008, str. 505; 
23 Tamtéž; 
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Problematika odpovědnosti za škodu byla v zákoně č. 141/1950 Sb. řešena v části 

čtvrté, hlavě šestnácté nazvané „Závazky k náhradě škody“. Je třeba konstatovat, že 

úprava problematiky odpovědnosti za škodu byla v porovnání s úpravou obsaženou 

v obecném zákoníku občanském poměrně stručná (pouze 23 paragrafů). 

 

V případě vzniku škody zákon č. 141/1950 Sb. upravoval jednotlivé skutečnosti, se 

kterými spojoval povinnost vzniklou škodu nahradit. V tomto směru kodex rozlišoval 

škodu způsobenou zaviněně, škodu způsobenou náhodou, škodu způsobenou v nutné 

obraně, škodu způsobenou v krajní nouzi, škodu způsobenou jinými osobami, škodu 

způsobenou věcí, škodu způsobenou při provozu zvláště nebezpečném a škodu 

způsobenou při nekalé soutěži v hospodářském styku.  

 

2.2.1 Jednotlivé důvody vzniku škody – škodní tituly 

 

2.2.1.1 Škoda způsobená zaviněně 

 

Základ právní úpravy odpovědnosti za škodu byl obsažen v § 337 zákona č. 141/1950 

Sb. Dle tohoto ustanovení platilo následující: „Kdo úmyslně nebo z nedbalosti poškodí 

jiného porušením závazku nebo jiné právní povinnosti, je povinen škodu nahradit.“ I 

zákon č. 141/1950 Sb. vycházel primárně při vyvozování odpovědnosti ze zavinění 

škůdce. Stejně bylo v případě vyvozování odpovědnosti za škodu třeba, aby mezi 

protiprávním zaviněným jednáním škůdce a vzniklou škodou existovala příčinná 

souvislost. Tyto zásady však neplatily bezvýjimečně24. Byla-li škoda zaviněna více 

škůdci, odpovídali všichni rukou společnou a nerozdílnou. Mezi sebou se pak 

vypořádali podle povahy a míry zavinění. Vcelku zajímavé pak je, že zákon č. 141/1950 

Sb. výslovně neupravoval tzv. prevenční povinnost, jak ji zná dnešní občanský zákoník 

ve svém § 415.  

 
                                                           
24 Srov. § 341 zákona č. 141/1950 Sb. „Za škodu způsobenou náhodou odpovídá ten, kdo dá ze své viny k 
náhodě podnět, zejména tím, že poruší předpis nebo zařízení, které mají zabránit nahodilým škodám.“; 
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2.2.1.2 Škoda vzniklá z náhody 

 

Nejpřísnější odpovědnost za škodu, kterou zákon č. 141/1950 Sb. rozeznával, byla 

odpovědnost za škodu vzniklou z náhody. Odpovědnost za náhodu nesl ten, kdo dal ze 

své viny k náhodě podnět, zejména tím, že porušil předpis nebo zařízení, které měly 

nahodilým škodám zabránit (viz § 341 zákona č. 141/1950 Sb.). Ani institut 

odpovědnosti za škodu vzniklou z náhody však neznamenal, že každou vzniklou škodu 

bylo třeba bezpodmínečně nahradit. V rozsudku sp. zn. 17 Co 441/1956 ze dne 25. 9. 

1956 Krajský soud v Praze uvedl následující: „Žalobkyně utrpěla dne 18. března 1955 

pádem na střechou krytém nástupišti železniční stanice dvojnásobnou zlomeninu levé 

novy. Nástupiště bylo tehdy pokryto asi 2 cm vysokou vrstvou mokrého sněhu, navátého 

na nástupiště nenadálou vánicí, která trvala ještě v době úrazu. (…) Lidový soud zjistil, 

že nástupiště bylo řádně posypáno, ale toto zdrsnění bylo porušení náhlou vánicí, za níž 

právě žalobkyně vystupovala z autobusu, prošla k nádražní budově, odtud do čekárny a 

čekárnou na nástupiště, kde uklouzla a pádem se zranila. Protože podle zjištění 

lidového soudu šlo o náhlou, krátkou sněhovou přeháňku, která trvala ještě v době pádu 

žalobkyně, nelze říci, že bylo možno sníh s deštěm, zalétající pod střechu krytého 

nástupiště, odstranit a nástupiště zdrsnit v tak krátké době, aby k úrazu pádem dojít 

nemohlo. 

 

Za takové mimořádné situace nelze přičítat nedostatek drsnosti nástupiště zavinění 

železničního personálu. Nelze o nich říci, že by úraz žalobkyně zavinili, ani že by dali 

nějakým vlastním zaviněním podnět k nahodilému poškození žalobkyně (§ 341 obč. 

zák.). Důsledky náhody, k níž nikdo svým zaviněním nedal podnět, nese žalobkyně sama, 

aniž jí přísluší nárok na náhradu.“ 
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2.2.1.3 Škoda způsobená v nutné obraně 

 

S ohledem na skutečnost, že tato problematika bezprostředně nesouvisí s tématem této 

diplomové práce, nebude o ní pojednáno. 

 

2.2.1.4 Škoda způsobená v krajní nouzi 

 

S ohledem na skutečnost, že tato problematika bezprostředně nesouvisí s tématem této 

diplomové práce, nebude o ní pojednáno. 

 

2.2.1.5 Škoda způsobená jinými osobami 

 

Ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou jinými osobami je třeba zmínit dvě zásadní 

ustanovení. Jedná o § 347 zákona č. 141/1950 Sb. upravující odpovědnost za škodu 

způsobenou osobami, které nebyly s to posoudit následky svého jednání a o § 348 

zákona č. 141/1950 Sb. upravující odpovědnost za škodu v případě spoluzavinění 

poškozeného. 

 

Dikce § 347 zákona č. 141/1950 Sb. již nesla znaky specifické pro socialistické právo. 

Dle tohoto ustanovení platilo následující: „Způsobí-li škodu osoba mladší než patnáct 

let nebo osoba v duševní poruše, nahradí ji ti, kdož zanedbali náležitý dohled. Náhrady 

škody lze se však domáhat i na škůdcích samých, mohli-li předvídat následky svého 

jednání; stejně tak, je-li to spravedlivé se zřetelem k sociálním poměrům škůdce a 

poškozeného.“ Stejně jako v případě stávající právní úpravy a úpravy obsažené 

v obecném zákoníku občanském se v případě způsobení škody osobami, které nebyly 

s to posoudit následky svého jednání posuzovalo, zda osoby mající nad těmito osobami 
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povinnost dohledu náležitý dohled nezanedbaly. Pokud ano, odpovídaly za škodu 

způsobenou těmi, na které měly dohlížet25.   

 

2.2.1.6 Škoda způsobená věcí 

 

Dle § 351 odst. 1 zákona č. 141/1950 Sb. platilo, že „za škodu způsobenou věcí (§ 23) 

odpovídá ten, čí je věc nebo komu slouží, ledaže dbal potřebné péče o její opatrování 

nebo o dohled na ni.“ Odst. 2 citovaného ustanovení pak rozváděl následovně „tak 

odpovídá zejména za škodu způsobenou zvířetem jeho chovatel a za škodu způsobenou 

zřícením, pádem věci anebo uvolněním přírodní síly uživatel stavby nebo majitel bytu.“ 

Na tomto místě se jeví účelné opětovně připomenout fakt, že lyžařský vlek je stavbou a 

zpravidla má povahu věci nemovité. Teoretická odpovědnost majitele lyžařského vleku 

vzniklá v důsledku pádu této stavby by se za účinnosti zákona č. 141/1950 Sb. řídila 

také ustanoveními § 351 zákona č. 141/1950 Sb. 

 

2.2.1.7 Škoda způsobená při provozu zvláště nebezpečném 

 

S ohledem na skutečnost, že tato problematika bezprostředně nesouvisí s tématem této 

diplomové práce, nebude o ní pojednáno. 

 

                                                           
25 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 1953, sp. zn. Cz 311/53: „Škody zapríčinené 
mladistvými mladšími než pätnásťročnými nahradia tí, ktorí zanedbali náležitý dozor nad nimi (§ 347 o. 
z.), t. j. predovšetkým rodičia, poručník a prípadne tie osoby, na ktoré v tom ktorom prípade bola 
prenesená povinnosť dozoru. I keď v tomto smere nemá zákon výslovné ustanovenie, ktoré by rodičom 
povinnosť dozoru nad ich deťmi ukladalo, možno túto povinnosť vyvodiť tak z ustanovenia § 35 zák. o 
rod. práve, podľa ktorého rodičia sa starajú o telesný a duševný rozvoj detí, najmä výživu a výchovu, ako 
aj z ustanovenia § 53 cit. zák., ktoré ako ustanovenie rámcové vytyčuje najdôležitejšie práva a povinnosti, 
ktoré patria do výkonu rodičovskej moci. Požiadavku povinnosti dozoru nad deťmi ako požiadavku 
zákonnú možno vyčítať najmä z druhej vety § 53 zák. o rod. práve ukladajúcej rodičom povinnosť 
vykonávania rodičovskej moci tak, ako to vyžaduje záujem detí a prospech spoločnosti, lebo by so 
záujmom spoločnosti nebol zlučiteľný stav, pri ktorom by nevyplývala rodičom povinnosť dozoru nad 
deťmi ako zákonná povinnosť. Povinnosť dozoru nad deťmi ako zákonná povinnosť sa podáva aj z 
ustanovení § 347 o. z., ktorý v prvej vete ustanovuje, že ak spôsobí škodu osoba mladšia než 
pätnásťročná, nahradia ju tí, ktorí zanedbali náležitý dozor. Podľa toho nebudú vždy vinní rodičia, resp. 
iné osoby, ktoré majú povinnosť dozoru nad maloletými, lebo za normálnych okolností nemožno od nich 
požadovať, aby dozor tento vykonávali nepretržite a bezprostredne takrečeno na každom kroku dieťaťa, 
tieto osoby sú zodpovedné za škodu spôsodenú maloletými len, ak zanedbali náležitý dozor. Miera ich 
starostlivosti resp. dozoru bude pravdaže závisieť od okolností prípadu samého.“; 
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2.2.1.8 Škoda způsobená při nekalé soutěži v hospodářském styku 

 

S ohledem na skutečnost, že tato problematika bezprostředně nesouvisí s tématem této 

diplomové práce, nebude o ní pojednáno. 

 

2.2.2 Obsah a rozsah náhrady škody 

 

Stejně jako v případě obecného zákoníku občanského (§ 1323) a naopak než je tomu 

v případě stávající právní úpravy (§ 442 občanského zákoníku) zákon č. 141/1950 Sb. 

ve svém § 354 stanovil jako prvotní způsob náhrady škody tzv. restitutio in integrum, tj. 

náhradu škody uvedením v předešlý stav. Pouze pokud tento postup nebyl možný, 

nahrazovala se způsobená škoda v penězích (§ 354 věta první).  

 

Rozsah náhrady škody upravovala druhá věta § 354 zákona č. 141/1950 Sb. Dle tohoto 

ustanovení se nahrazovala jak skutečně způsobená škoda, tak i to, co poškozenému ušlo, 

tedy ušlý zisk26.  

 

Zákon č. 141/1950 Sb. zejména rozlišoval náhradu škody způsobené na zdraví, náhradu 

škody způsobené v důsledku smrti a náhradu škody na majetku (v uvedeném pořadí). 

V případě stanovení rozsahu náhrady škody zákon č. 141/1950 Sb. umožňoval se 

zohledněním situace, za které škoda vznikla, a se zohledněním poměrů škůdce, 

umožňoval tento právní přepis přiměřené snížení náhrady škody27. Náhradu škody však 

nešlo snížit, šlo-li o škodu způsobenou úmyslně a nikoli v krajní nouzi.  

  

                                                           
26 K náhradě ušlého zisku se vyjádřil Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. Cz 136/1953 ze dne 15. 5. 1953 
následovně: „Pro nárok na náhradu škody ušlého nebo budoucně ucházejícího výdělku (§§ 355, 357 o. z.) 
nestačí ztráta nebo zmenšení výdělečné způsobilosti samy o sobě, nýbrž je třeba, aby poškozenému 
vznikla v důsledku pozbytí nebo snížení výdělečné způsobilosti i skutečná hmotná škoda. Náhrada 
budoucně ucházejícího výdělku podle §§ 355, 357 o. z. nemá povahu úrazového důchodu, jak jej upravuje 
zákon o národním pojištění.“; 
27 § 358 zákona č. 141/1950 Sb. „V případech zvláštního zřetele hodných může soud náhradu škody 
přiměřeně snížit; přitom přihlédne zejména k poměrům stran, k významu škody a její náhrady, k osobním 
vlastnostem škůdce, jakož i k povaze a míře zavinění.“; 
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Náhrada škody na zdraví byla upravena zejména v § 355 zákona č. 141/1950 Sb., a to 

následovně: „Při ublížení na zdraví je škůdce povinen nahradit náklady léčení, ušlý a 

budoucně ucházející výdělek, jakož i přiměřené bolestné a odškodnění za zohyždění, 

které překáží životnímu uplatnění poškozeného.“ K jednotlivým složkám náhrady škody 

na zdraví se československé soudy v rámci svých rozhodnutí vcelku zajímavě 

vyjadřovaly. Tak např. Krajský súd v Bratislavě rozhodl ve věci sp. zn. 12 Ok 163/51, 

že „prepitné (pozn. spropitné), ktoré poškodený dával v súvislosti so svojím liečením, 

nepatrí medzi tie výdavky liečenia, ktoré je škodca pri poškodení zdravia povinný 

nahradiť (§ 355 o. z.).“ Dle Nejvyššího soudu ČR (rozhodnutí sp. zn. Cz 68/53) platilo, 

že „bolestné je náhradou za bolesti už vytrpené. Nemožno ho požadovať do budúcnosti 

a určiť peňažitú náhradu za bolesti ako rentu.“ Krajský soud v Uherském Hradišti pak 

dovodil (rozhodnutí ve věci sp. zn. 3 Co 596/56), že „zohyžděním ve smyslu § 355 obč. 

zák. je nutno rozumět zohyždění trvalejšího rázu, které omezuje poškozeného v normální 

náplni života tím, že jej vylučuje z uplatnění ve společnosti, ve sportu, v kulturním životě 

a pod. Tak je tomu, i když se následky poranění projevují spíše v celém počínání a 

chování poškozeného (grimasy, porucha chůze, způsob jednání s lidmi), než v tělesném 

zohyždění. Předpokladem nároku na odškodnění není, že si poškozený sám uvědomuje 

újmu způsobenou zohyžděním a že sám je s to rozhodnout, jak použít přiznaného 

odškodnění.“ Jako náhrada výdělku nebo dávek na úhradu osobních potřeb do budoucna 

ucházejících se dle § 357 zákona č. 141/1950 Sb. vyměřil peněžitý důchod (k tomu viz 

shora citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cz 136/1953 ze dne 15. 5. 

1953). 

 

Pokud poškozený v důsledku škodné události zemřel, byl škůdce povinen nahradit 

náklady léčení a dále náklady pohřbu tomu, kdo je vynaložil, a osobám odkázaným 

svou výživou na usmrceného, co jim ušlo (§ 356 zákona č. 141/1950 Sb.).  
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Shora obsažený krátký historický exkurz lze uzavřít následovně. Problematika 

odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při lyžování, lhostejno zda se jednalo o 

škodu způsobenou jiným lyžařem nebo provozovatelem areálu, nebyla právem nikterak 

speciálně řešena. Tato skutečnost byla dána zejména nepříliš velkou rozšířeností 

lyžařského sportu na území Českých zemí v rámci Rakouska-Uherska28 ani později na 

území samostatného Československa. Potřeba regulovat lyžování jako skutečný 

sportovní fenomén se objevila až později.   

                                                           
28 Svaz lyžařů Království českého byl založen již 21. 11. 1903 v Jablonci nad Jizerou (viz oficiální 
stránky Českého lyžařského svazu na http://www.czech-ski.com/o-nas/o-svazu.php). 
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3 Provozovatel lyžařského areálu a jeho vázanost zákonem o 

drahách 

 

Jak již bylo shora uvedeno, provoz lyžařského areálu je regulován jak normami 

soukromoprávnímu, tak i normami veřejnoprávními. Zaměření této diplomové práce 

sice směřuje do oblasti právní odpovědnosti soukromoprávní, s ohledem na níže 

uvedené, zejména pak případnou odpovědnost provozovatele lyžařského areálu za 

škodu dle § 427 občanského zákoníku, však nemůže být úplně pominuta oblast 

veřejnoprávní, zejména pak regulace obsažená v zákoně č. 266/1994 Sb., o drahách 

(dále jen „drážní zákon“).  

 

Drážní zákon dle § 1 odst. 1 písm. b) mimo jiné upravuje podmínky pro provozování 

drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových, podmínky pro 

provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob s tím spojené. Co se týče právních definic obsažených v drážním 

zákoně, za pozornost stojí zejména následující. 

 

Dle § 2 odst. 1 drážního zákona se dráhou rozumí cesta určená k pohybu drážních 

vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní 

dopravy. Provozuschopností dráhy se dle § 2 odst. 1 drážního zákona rozumí takový 

technický stav dráhy, který zaručuje její bezpečné a plynulé provozování. Provozováním 

dráhy pak jsou dle § 2 odst. 3 uvedeného právního předpisu činnosti, kterými se 

zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava. A konečně provozováním 

drážní dopravy je dle § 2 odst. 4 drážního zákona činnost, při níž mezi provozovatelem 

drážní dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, 

jehož předmětem je přeprava osob, věcí, zvířat anebo činnost, kterou se zajišťuje 

podnikání podle zvláštních předpisů.  

 

Drahou ve smyslu drážního zákona se, jak bylo shora uvedeno, rozumí také dráha 

lanová (sedačková, kabinková). Provozovatel lyžařského areálu je tudíž při jejím 

provozu vázán tímto právním předpisem. Drážní zákon se vztahuje i na provoz 

lyžařského vleku. Tento závěr může být nepochybně přijat s ohledem na dikci § 47 odst. 



 26  

1 drážního zákona29, zejména pak ovšem s ohledem na dikci směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/9/ES, o lanových drahách pro dopravu osob, kterou drážní 

zákon do českého právního řádu zapracovává. Dle zmíněné směrnice „lanové dráhy pro 

dopravu osob jsou navrhovány, vyráběny, uváděny do provozu a provozovány pro 

dopravu osob. Lanové dráhy jsou především dopravním zařízením v horách, užívaným 

ve vysokohorských turistických střediscích a zahrnují pozemní lanové dráhy, visuté 

lanové dráhy, kabinové lanové dráhy, sedačkové lanové dráhy a lyžařské vleky, ale 

může se jednat rovněž o lanové dráhy užívané v městských dopravních systémech. 

Některé druhy lanových drah mohou být založeny na jiných, zcela odlišných základních 

principech, které nemohou být předem vyloučeny. Proto je třeba ponechat možnost 

zavést zvláštní požadavky, které respektují tytéž zásady bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v této směrnici.“30  

 

Před zahájením provozu lanové dráhy či lyžařského vleku je třeba získat průkaz 

způsobilosti určeného technického zařízení ve smyslu § 47 drážního zákona.31 Bez 

uvedeného průkazu je provoz lanové dráhy či lyžařského vleku protiprávní.  

 

Z dalších povinností provozovatele dráhy (tedy i dráhy lanové) lze uvést zejména 

následující: 

 

a) provozovat dráhu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy podle pravidel 

pro provozování dráhy a úředního povolení, 

  

                                                           
29 Dle uvedeného ustanovení platí následující: „Technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, 
dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními 
účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy 
nebo lyžařských vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto 
zákona.“ 
30 Na tomto místě je třeba uvést, že zmíněná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES velmi 
podrobně upravuje nezbytná opatření, která mají členské státy ve věci bezpečnosti lanových drah 
povinnost přijmout. Jedná se o požadavky na vlastnosti nosných lan, pohonu a brzd, mechanických 
zařízení, napínacích zařízení, zařízení stanic a tratí, požadavky na vozy, jejich závěsy, podjezdy, běhouny 
a uchycení, elektrotechnická zařízení, evakuační zařízení, problematiky řízení a zabezpečení jakosti, 
apod. 
31 Dle § 47 odst. 4 drážního zákona platí následující: „Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti 
určeného technického zařízení na základě technické prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce nebo jiná 
osoba, která prokáže právní zájem na schválení určeného technického zařízení, na svůj náklad u 
právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy. Je-li určené technické zařízení současně stanoveným 
výrobkem podle zvláštního předpisu, je podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu doklad o 
shodě vydaný podle zvláštního právního předpisu.“ 
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b) vydat ke dni zahájení provozování dráhy vnitřní předpis o provozování dráhy a o 

odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy a způsobu 

jejich ověřování včetně systému pravidelného školení, 

  

c) zajistit, aby provozování dráhy prováděly osoby, které jsou zdravotně a odborně 

způsobilé, 

  

d) provozovat určené technické zařízení jen s platným průkazem způsobilosti a v 

technickém stavu, který odpovídá schválené způsobilosti, 

 

e) provozovat dráhu jen s platným osvědčením o bezpečnosti provozovatele dráhy. 

 

Vedle shora uvedených povinností, upravených zejména v § 22 až § 23a  a § 37 

drážního zákona má provozovatel drážním zákonem garantovaná i určitá oprávnění. Pro 

vyvozování občanskoprávní odpovědnosti je zejména důležité oprávnění dávat osobám 

nacházejícím se v obvodu dráhy pokyny k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti 

jiných osob a pokyny k ochraně majetku a veřejného pořádku a k zabránění možného 

rušení nebo ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy na dráze. Provozovatel pak 

dle § 37 drážního zákona vydává závazný přepravní řád. 

  

Osoby nacházející se v obvodu dráhy jsou povinny dbát o svoji bezpečnost, dbát 

pokynů provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a pokynů k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku a 

jsou povinny zdržet se všeho, co by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a 

drážní dopravy nebo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním 

vozidle nebo narušit veřejný pořádek. Porušení těchto povinností ze strany uvedených 

osob bude důležitým kritériem při aplikaci § 441 občanského zákoníku. 

  

U uživatelů dráhy bude mít jejich jednání v rozporu s pravidly uvedenými shora dopad 

jak do oblasti soukromoprávní, zejména při zjišťování míry spoluzavinění pro účely 

aplikace § 441 občanského zákoníku, tak i do oblasti veřejnoprávní. Pokud totiž taková 

osoba jedná v rozporu se stanovenými povinnostmi upravenými drážním zákonem, 

popř. v rozporu s pokyny provozovatele dráhy, dopustí se přestupku ve smyslu § 50 
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drážního zákona, za což jí může být uložena pokuta až do výše (i) 10.000,- Kč (např. v 

případě, že bez povolení provozovatele dráhy vykonává v obvodu dráhy činnosti, které 

se považují za podnikání, vstupuje na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou 

veřejnosti přístupná; nedbá v obvodu dráhy pokynu provozovatele dráhy, nedbá o svoji 

bezpečnost, atd.); resp. do výše 1.000.000,- Kč (pokud např. poruší nebo ohrozí 

provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškodí součásti dráhy nebo součásti 

drážního vozidla nebo úmyslně poškodí stavbu dráhy, stavbu na dráze nebo jiné 

zařízení, které je součástí této stavby, anebo úmyslně naruší činnost drážního zařízení 

nebo drážního vedení); a nebo může být uložena pokuta až do výše 10.000.000,- Kč 

(pokud např. přepravuje určené nebezpečné předměty v rozporu s přepravním řádem). 

 

Stejně jako v případě uživatele dráhy může mít i jednání provozovatele dráhy zásadní 

dopady veřejnoprávní (trestněprávní aspekty je možno ponechat stranou). Paleta 

přestupků a správních deliktů upravených drážním zákonem je v případě provozovatele 

dráhy vskutku široká. Uložená pokuta může dosahovat také až výše 10.000.000,- Kč. 

Při určení výměry sankce právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, 

zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl 

spáchán.  

 

Vedle peněžité sankce může být za správní delikt dle drážního zákona právnické osobě 

uložena i sankce zákazu činnost, a to až na tři roky. Do doby zákazu činnosti se 

započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v 

souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat. 
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4 Právní úprava odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za 

škodu dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Jurisprudence a jurisdikce v poslední době stále častěji řeší problematiku odpovědnosti 

za škodu způsobenou při provozování lyžařského sportu. Jejich pozornost se však upíná 

zejména k odpovědnosti lyžařů za zranění způsobená na lyžařských svazích, když není 

rozhodující, zda se jedná o odpovědnost občanskoprávní, nebo o odpovědnost 

trestněprávní32. Minimálně řešena je problematika odpovědnosti provozovatele 

lyžařských areálů, která by však jistě neměla být upozaděna. 

 

Pro účely této práce bude vycházeno z premisy, že provozovatelem lyžařského areálu je 

podnikatel provozující „lyžařskou oblast vytvořenou za účelem provozování zimních 

sportů, vybavenou dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými 

cestami a ostatními specifickými tratěmi, značenou podle českých technických norem 

určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu“ (takto definuje lyžařský 

areál v § 11c zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Za 

hlavní činnosti budou uvažovány: (i) provozování lanové dráhy33, lyžařského vleku34 či 

jiného dopravního zařízení zajišťujícího přepravu lyžařů nebo snowboardistů nahoru a 

zároveň (ii) správu sjezdové trati umožňující sjezd lyžařů nebo snowboardistů od 

konečné stanice lanové dráhy či lyžařského vleku dolů do údolí. Co se týče dalších 

relevantních definic, je možno vycházet z české technické normy ČSN 01 8027, značení 

a zabezpečení v zimním středisku (dále jen „ČSN 01 8027“).  
                                                           
32 Srov. Králík, M., K právní odpovědnosti lyžařů za úrazy na lyžařských drahách in Bulletin advokacie.  
Praha: Česká advokátní komora, vydání č. 11 a č. 12, 2006, str. 57 – 65, nebo usnesení Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1506/2004; 
33 Dle § 60 odst. 3 drážního zákona není provoz lanové dráhy živností dle živnostenského zákona.  
34 Jedná se o živnost volnou dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 
jednotlivých živností. 
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Zimním střediskem; lyžařským areálem se dle ust. 3.1 ČSN 01 8027 rozumí: „lyžařská 

oblast vytvořená za účelem provozování zimních sportů, vybavená dopravními 

zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými 

tratěmi; v praxi je název zimní středisko totožný s názvy lyžařský areál, organizovaný 

lyžařský prostor; lyžařské areály se mohou spojovat ve větší lyžařské oblasti“. 

 

Dopravním zařízením se dle ust. 3.3 ČSN 01 8027 rozumí: „pozemní lanové dráhy, 

visuté lanové dráhy, kabinové lanové dráhy, sedačkové lanové dráhy, lyžařské vleky a 

dopravní lyžařské pásy“. 

 

Konečně sjezdovou tratí se dle ust. 3.4 ČSN 01 8027 rozumí: „trať vhodná a určená ke 

sjezdovému lyžování a snowboardingu, která je za tímto účelem kontrolovaná a, 

označená, zpravidla upravená pro lyžující veřejnost a zabezpečená zejména před 

atypickými nebezpečími; sjezdové tratě jsou značeny podle stupně obtížnosti; sjezdovou 

trať zpravidla vymezuje plocha upravená sněžnými stroji“.  

 

Provozovatel lyžařského areálu přirozeně může v občanskoprávní rovině odpovídat za 

škodu vzniklou jak při užití dopravních zařízení lyžaři či snowboardisty během cesty 

nahoru, tak i za škodu jim vzniklou při užití sjezdové trati během cesty dolů. Právní 

režim obou uvedených odpovědností je v režimu občanského zákoníku odlišný, z tohoto 

důvodu o nich také bude pojednáno v oddělených podkapitolách. Nejprve je však 

nezbytné obecně pojednat o úpravě odpovědnosti za škodu obsažené v občanském 

zákoníku. 
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4.1  Úprava odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku  

 

Problematika odpovědnosti za škodu je spolu s odpovědnosti za bezdůvodné obohacení 

upravena v části šesté občanského zákoníku (odpovědnost za škodu je konkrétně 

upravena v § 415 - § 450 občanského zákoníku).  

 

4.1.1 Prevence škody 

 

Škoda je právem obecně vnímána jako nežádoucí jev, který nejenže je třeba reparovat, 

ale v prvé řadě je třeba takovému jevu předcházet. Obecné pravidlo jednat tak, aby 

nikomu nevznikala újma (neminem laedere – nikomu neškodit) je upraveno v § 3 

občanského zákoníku. Toto pravidlo je pak ve vztahu k odpovědnosti za škodu 

rozvedeno v § 415 občanského zákoníku. Tzv. obecná prevenční povinnost35 je 

v uvedeném ustanovení upravena následovně: „Každý je povinen počínat si tak, aby 

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Tedy, 

každý je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu vzniku škody. 

„Jde o závaznou právní povinnost každého dodržovat nejen povinnosti uložené právními 

předpisy a povinnosti převzaté smluvně, ale – i bez konkrétně stanoveného pravidla 

chování – počínat si natolik obezřetně, aby jednáním či opomenutím nevznikla škoda 

jiným ani jemu samému. Takto stanovená generální prevence je součástí 

občanskoprávního odpovědnostního systému.“36  

 

Dle citovaného ustanovení tedy může nést soukromoprávní odpovědnost i subjekt, který 

porušil povinnost vyplývající z předpisu, jež není součástí českého právního řádu, ale 

standardně se v určité oblasti lidského jednání aplikuje (klasicky se bude jednat např. o 

sportovní pravidla). Porušení takového pravidla chování pak v souladu s § 415 

občanského zákoníku de iure znamená i porušení povinnosti vyplývající z právního 

předpisu a má za následek vznik odpovědnosti dle § 420 občanského zákoníku. Jak 

bude ukázáno níže, § 415 občanského zákoníku obsahuje normu, která je ve věci 

odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za škodu zásadní. 

                                                           
35 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1263; 
36 Tamtéž; 
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„Je třeba zdůraznit, že aplikace § 415 přichází v úvahu jen tehdy, není-li konkrétní 

právní úprava, vztahující se na jednání, jehož protiprávnost se posuzuje.“37 Použití § 

415 občanského zákoníku je tedy subsidiární. Účelem § 415 občanského zákoníku však 

v žádném případě není vyvození odpovědnosti při jakémkoliv porušení jiných 

povinností než těch upravených v právních předpisech, potažmo ve smlouvách. Ten, 

kdo jedná s opatrností, kterou po něm lze v konkrétní situaci žádat, by se svým 

jednáním neměl dopustit porušení generální prevenční povinnosti upravené ve shora 

citovaném § 415 občanského zákoníku a za případný následek by tudíž ani neměl nést 

soukromoprávní odpovědnost.  

 

Vedle shora uvedené obecné prevenční povinnosti občanský zákoník rozeznává i 

prevenční povinnost speciální. Ta je upravena v § 417 odst. 1 občanského zákoníku 

následovně: „Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení.“ Dané ustanovení upravuje povinnost každého, komu 

hrozí škoda zejména na majetku a na zdraví proti dané hrozbě zakročit, a pokud škoda 

již vznikla, je poškozený povinen učinit takové úkony, které rozsah vzniklé škody sníží 

na minimu. Nesplnění dané povinnosti ze strany ohroženého či poškozeného zpravidla 

povede ke vzniku jeho poměrné odpovědnosti za škodu (k tomu blíže § 441 občanského 

zákoníku). 

 

4.1.2  Odpovědnost za škodu 

  

Shora popsaná preventivní funkce odpovědnosti za škodu není její funkcí jedinou. 

V případě, kdy preventivní funkce nesplní svou úlohu, nastupuje reparační, potažmo i 

satisfakční funkce odpovědnosti za škodu.  

 

Právní úprava samotné odpovědnosti za škodu je obsažena v § 420 a násl. občanského 

zákoníku. V uvedených ustanoveních lze nalézt jak obecnou úpravu odpovědnosti za 

škodu (např. § 420, § 420a občanského zákoníku), tak i úpravu speciální (např. § 425, § 

426 a § 427 občanského zákoníku). I v případě aplikace ustanovení odpovědnosti za 

                                                           
37 Tamtéž str. 1264; 
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škodu přirozeně platí lex specialis derogat lex generali38, ustanovení upravující obecnou 

odpovědnost za škodu se aplikují pouze v případě, kdy nelze aplikovat ustanovení 

speciální.  

  

4.1.3  Obecná úprava odpovědnosti za škodu dle § 420 občanského zákoníku 

 

Dle ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku platí následující: „Každý odpovídá 

za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“ Z hlediska obsahu této práce je 

také podstatný odst. 2 shora uvedeného paragrafu, který zní následovně: „Škoda je 

způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich 

činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou 

podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních 

předpisů není tím dotčena.“39 Pro charakter obecné odpovědnosti za škodu dle § 420 

občanského zákoníku, jako odpovědnosti subjektivní (tj. odpovědnosti za zavinění) je 

zásadní i odst. 3 tohoto paragrafu, který zní: „Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, 

že škodu nezavinil.“ 

 

Zejména ze shora citovaných § 420 odst. 1 a 3 občanského zákoníku lze dovodit, že 

předpoklady odpovědnosti za škodu dle obecné úpravy jsou následující: 

a) protiprávní jednání, 

b) vznik škody, 

c) příčinná souvislost mezi a) a b), 

d) zavinění. 

 

V případě, že absentuje jakýkoliv ze shora uvedených znaků, nemůže být dovozena 

odpovědnost za škodu ve smyslu § 420 občanského zákoníku. K jednotlivým znakům 

odpovědnosti za škodu lze ve stručnosti uvést následující. 

 

 

                                                           
38 Tato práce ponechává stranou úpravy odpovědnosti za škodu obsažené v jiných právních předpisech, 
než je občanský zákoník. Tyto právní úpravy sice jsou ve vztahu k úpravě obsažené v občanském 
zákoníku v poměru speciality, s ohledem na téma diplomové práce však nejsou relevantní. Pojednání o 
právní úpravě obsažené v drážním zákoně je obsaženo v předchozí kapitole.  
39 Klasicky se jedná o odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem během pracovní 
činnosti. 
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a) Protiprávní jednání 

 

Protiprávním jednáním se ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku rozumí jednání 

v rozporu s povinnostmi stanovenými právními předpisy nebo smlouvou. Pro tuto 

diplomovou práci je důležité, že za protiprávní úkon je považováno i jednání odporující 

povinnosti stanovené v § 415 občanského zákoníku, tedy jednání, resp. činnost, „při 

které si dotyčné fyzické či právnické osoby nepočínaly natolik bedlivě a pozorně, tedy 

s opatrností (pozn. autorky), kterou lze po nich rozumně požadovat, aby ke škodě na 

zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí nedošlo“40.  

 

Je třeba podotknout, že ne každé formálně reprobované jednání je automaticky 

jednáním protiprávním ve smyslu shora uvedeném. Učebnice občanského práva 

hmotného rozeznává celkem sedm okolností vylučujících protiprávnost, tedy okolností, 

při jejichž existenci není znak protiprávnosti jednání dán. Jedná se o plnění zákonné 

povinnosti, výkon subjektivního práva, svépomoc, jednání v nutné obraně, jednání 

v krajní nouzi, jednání se svolením poškozeného a dovolené riziko.41  

 

b) Škoda 

 

Dalším předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je, přirozeně, vznik škody. Právní 

definice pojmu škoda není nikde v občanském zákoníku obsažena, kodex sám však 

s tímto termínem běžně pracuje. 

 

Škodou občanskoprávní nauka rozumí „každou majetkovou (materiální – hmotnou) 

újmu (ztrátu), kterou lze objektivně vyjádřit (vyčíslit) obecným ekvivalentem, tj. 

penězi.“42 Škoda se rozlišuje na škodu skutečnou a to, co poškozenému ušlo, tzv. ušlý 

zisk (viz § 442 odst. 1 občanského zákoníku). Platí, že obě uvedené formy škody jsou 

rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného práva podmínkou vzniku a 

uplatnění druhé formy.43 

 
                                                           
40 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 427; 
41 Tamtéž, str. 428 - 436; 
42 Tamtéž, str. 437; 
43 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. II Odon 15/96 ze dne 31. 1. 1996; 
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K obsahu legálních pojmů skutečná škody a ušlý zisk se již mnohokrát vyjádřila i 

judikatura. Dle českých soudů je „skutečnou škodou nutno rozumět takovou újmu, která 

znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí 

a která představuje majetkové hodnoty, jež je třeba vynaložit k uvedení věci do 

předešlého stavu“.44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2146/2000 ze dne 24. 1. 

2001 stanoví, že „za skutečnou škodu na věci je pak nutno považovat takovou újmu, která 

znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí a která 

představuje majetkové hodnoty, jež je nutno vynaložit k uvedení věci do předešlého stavu. 

Majetkový stav je tvořen především souhrnem hmotných předmětů (věcí) o určité hodnotě 

vyjádřené v penězích a jiných hodnot či práv, jsou-li penězi ocenitelné (např. pohledávky, tzv. 

duševní vlastnictví apod.); oproti tomu pasiva (např. závazky) se do hodnoty majetkového stavu 

promítají negativně.“ Ušlým ziskem se rozumí újma „spočívající v tom, že u poškozeného 

nedojde v důsledku škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo 

očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Nepostačuje přitom pouhá 

pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu, neboť musí být najisto 

postaveno - a v tomto směru je důkazní břemeno na poškozeném, že nebýt protiprávního 

jednání škůdce (či škodní události u objektivní odpovědnosti) by se majetkový stav 

poškozeného zvýšil. Ušlým ziskem je nepochybně i jakákoliv ztráta na odměně, kterou 

lze odškodnit, jestliže škoda způsobená na zdraví znemožnila poškozenému vykonávat 

činnost vedoucí k dosažení prospěchu, kterého by se mu dostalo v případě, že by k 

protiprávnímu jednání nedošlo.“45 

 

Mimo dělení škody, jak je uvedeno shora, na škodu skutečnou a ušlý zisk, teorie dále 

dělí škodu na osobní (zásah do imateriálního statku) a majetkovou (zásah do 

materiálního statku)46, případně na škodu smluvní a deliktní. Druhé uvedené dělení však 

nevychází z úpravy obsažené v občanském zákoníku, tento kodex totiž takové rozdělení 

škody, na rozdíl od zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní 

zákoník“), nezná47.  

 

 

                                                           
44 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR Cpj 87/70; 
45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3586/2006 ze dne 28. 1. 2009; 
46 Srov. Knappová, M., Švestka, J., Dvořák. J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové 
právo. Praha: Aspi, 2006, str. 443; 
47 K tomu srov. např. odpovědnost za škodu dle § 268 a § 373 obchodního zákoníku; 
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c) Příčinná souvislost 

 

Další podmínkou nutnou k vzniku odpovědnosti za škodu dle § 420 občanského 

zákoníku je existence příčinné souvislosti (tzv. kauzální nexus) mezi protiprávním 

jednáním a vzniklou škodou. Prokazování příčinné souvislosti mezi protiprávním 

jednáním a vzniklou škodou bývá často velmi složité. Soud zpravidla při dokazování 

příčinné souvislosti postupuje tak, že izoluje právně relevantní škodný následek a 

k němu zjišťuje existenci právně relevantních příčin48.  

 

„Existuje-li ve vztahu ke škodě několik relevantních příčin, je třeba zjistit a vyhodnotit 

jejich vliv a odstupňování (gradaci) ve vztahu k následku (škodě). Příčinná souvislost je 

tak dána tehdy, jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a 

zkušeností adekvátním důsledkem protiprávního úkonu. Současně se musí prokázat, že 

škoda by nebyla nastala bez této příčiny.“49  Je možno uzavřít, že unesení důkazního 

břemene existence příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou 

bývá často složitější než v případě ostatních předpokladů vzniku odpovědnosti za 

škodu. Právě neprokázání kauzálního nexu tak často vede k zamítnutí žalob o náhradu 

škody soudem. 

 

d) Zavinění 

 

Přítomnost zavinění je zkoumána pouze v případech subjektivní odpovědnosti za škodu. 

U přísnější, objektivní odpovědnosti za škodu (odpovědnost za protiprávnost), není 

zkoumání přítomnosti zavinění bezpodmínečně nutné. 

 

Zavinění bývá občanskoprávní teorií definováno jako „psychický stav (vnitřní – 

duševní) vztah odpovědného subjektu k jeho vlastnímu úkonu, který se příčí 

objektivnímu právu, tj. k jeho protiprávnímu úkonu, jakož i ke škodě jako následku 

tohoto protiprávního úkonu“50. 

                                                           
48 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 447; 
49 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1284; 
50 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 454; 
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Podle přítomnosti prvků volních a rozumových při provádění úkonu se rozlišují 

následující kategorie zavinění, jejichž definice však nejsou obsaženy přímo 

v občanském zákoníku (na rozdíl od obecného zákoníku občanského), proto i nauka 

občanského práva obdobně využívá definic užívaných v právu trestním51.  

 

Jednáním v přímém úmyslu se pak rozumí jednání, jímž škůdce chtěl porušit zákonem 

chráněný zájem52. Jednáním v nepřímém úmyslu se rozumí jednání, kdy škůdce věděl, 

že svým jednáním může takové porušení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím 

srozuměn53. 

  

Jako jednání z vědomé nedbalosti je posuzováno jednání, kdy škůdce věděl, že může 

porušit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové 

porušení nezpůsobí54. Jako jednání z nevědomé nedbalosti je posuzováno jednání, kdy 

škůdce nevěděl, že svým jednáním může takové porušení způsobit, ač o tom vzhledem k 

okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl55. 

 

Rozlišování jednotlivých forem zavinění má i v případě občanskoprávní odpovědnosti 

svůj praktický dopad, a to zejména s ohledem na dikci § 106, § 424, popř. § 450 

občanského zákoníku. 

 

Zavinění škůdce musí zahrnout veškeré ostatní podmínky nutné ke vzniku subjektivní 

odpovědnosti za škodu, tedy protiprávní jednání, škodu a příčinnou souvislost, 

v opačném případě nelze subjektivní odpovědnost za škodu dovodit.   

 

 

 

 

                                                           
51 Fiala, J. a kolektiv. Občanské právo hmotné.  Brno: Doplněk, 2002, str. 355; 
52 Viz § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 
53 Viz § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 
54 Viz § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 
55 Viz § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 
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4.1.4 Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností dle § 420a občanského 

zákoníku 

 

Dle § 420a odst. 1 občanského zákoníku platí, že „každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobí jinému provozní činností.“ Pro určení hypotézy citované normy je rozhodující 

výklad pojmu provozní činnost. Např. dle Eliáše56 je třeba provozní činností rozumět 

nejen provoz podniku, výkon živnosti, ale v zásadě veškerou organizovanou 

cílevědomovou činnost.  

 

O legální vymezení obsahu shora uvedené normy se zákonodárce pokusil v § 420a odst. 

2 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení je škoda způsobena provozní činností, 

pokud je způsobena a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při 

činnosti, b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, 

c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na 

nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti. Na 

první pohled je uvedená legální definice značně neurčitá a příliš pomoci při výkladu 

pojmu provozní činnost neposkytne.  

 

Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností je odpovědností objektivní. 

Zavinění škůdce tedy není z hlediska vyvození odpovědnosti za škodu rozhodující. 

Stejně tak nebývá ani vyžadována existence protiprávního jednání57. S ohledem na 

zajištění účinné ochrany poškozených postačí k vyvození zde uvedené odpovědnosti za 

škodu existence tzv. „kvalifikované události, která vyvolává škodu při uskutečňování 

určité objektivně rizikové (nebezpečné) činnosti“.58  

 

Nebude pochyb, že provozovatel lyžařského areálu vykonává provozní činnost při 

provozu lanové dráhy či lyžařského vleku (s ohledem na vztah speciality odpovědnosti 

dle § 427 občanského zákoníku k § 420a občanského zákoníku bude přednostně 
                                                           
56 Eliáš, K. a kolektiv. Občanský zákoník - Velký akademický komentář. Praha: Linde, 2008, str. 810, 
57 Tyto závěry nepochybně platí s ohledem na dikci § 420a odst. 1 občanského zákoníku, dle něhož platí, 
že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností“ a dikci § 420a odst. 3 občanského 
zákoníku, dle něhož platí, že „odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že 
škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním 
poškozeného“. 
58 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 436; 
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aplikován § 427 občanského zákoníku). Otázkou však bude, zda ve smyslu shora 

uvedeném je provozní činností i provozování sjezdové dráhy, resp. zda škoda vzniklá 

při sjezdu bude škodou způsobenou provozní činností. Autorka této diplomové práce je 

toho názoru, že nikoliv, opíraje se přitom např. o rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky sp. zn. 25 Cdo 270/01 ze dne 29. 1. 2003, kde soud uzavřel, že škoda 

způsobená nesprávnou opravou motoru není škodou ve smyslu § 420a, neboť nebyla 

důsledkem nebezpečných vlivů provozu, a o závěry Fialovy59. Jak navíc bude ukázáno 

níže, rakouské právo při vyvozování odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za 

bezpečnost sjezdové trati taktéž aplikuje ustanovení § 1299 obecného zákoníku 

občanského, upravující princip subjektivní odpovědnosti.  

 

Odpovědnost za škodu ve smyslu § 420a občanského zákoníku není odpovědností 

absolutní. Ustanovení § 420a odst. 3 občanského zákoníku rozeznává dva důvody, 

jejichž existence zbavuje škůdce odpovědnosti za škodu (důkazní břemeno existence 

těchto důvodů lpí na škůdci). Prvním z důvodů je situace, kdy škoda byla způsobena 

neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu. Odborná literatura charakterizuje 

neodvratitelnou událost nemající původ v provozu následujícím způsobem: 

„Neodvratitelnou událostí, nemající původ v provozu, je třeba rozumět živelní událost 

(pohromu), které nemohlo být tím, kdo činnost provozuje, zabráněno, ani nemohla být 

odvrácena, a to ani při vynaložení takového úsilí, jež by bylo možné vynaložit. Za 

neodvratitelnou událost nelze považovat neodvratitelné jednání třetí osoby (srov. 

analogicky R 16/1969). Takto chápaná neodvratitelná událost se blíží pojetí 

kvalifikované náhody – vyšší moci (vis maior). Neodvratitelnou však není škodní událost 

(např. požár z blesku), které by zabránil řádně instalovaný hromosvod.“60  

 

Druhým z důvodů je případ, kdy škoda byla způsobena vlastním jednáním 

poškozeného61. V případě, kdy bude škoda způsobena také zaviněným jednáním 

poškozeného, bude se aplikovat § 441 občanského zákoníku. 

                                                           
59 Fiala, J., Kindl, M., a kolektiv. Občanský zákoník – Komentář. Praha: Woulters Kluwer Česká 
republika, 2009, str. 686; 
60 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1301; 
61 Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 890/2000 ze dne 25. 5. 2000 dovodil, že v případě, kdy 
vznik škody „přivodil zčásti žalobce svým vlastním jednáním, resp. opomenutím, provozovatel se 
odpovědnosti zprostí v rozsahu, v jakém se na vzniku škody podílelo jednání poškozeného“. 
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4.1.5 Případy zvláštní odpovědnosti za škodu 

 

V §§ 421 až 437 občanského zákoníku jsou upraveny případy tzv. zvláštní odpovědnosti 

za škodu. S ohledem na téma této diplomové práce bude dále pojednáno jen o těch 

zvláštních úpravách odpovědnosti za škodu, jejichž praktická aplikace přichází v úvahu 

při provozování lyžařského areálu. 

 

4.1.5.1 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků 

 

Dle ustanovení § 427 odst. 1 občanského zákoníku platí, že „fyzické a právnické osoby 

provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu“. 

Dle odstavce 2 uvedeného paragrafu platí, že „stejně odpovídá i jiný provozovatel 

motorového vozidla, motorového plavidla, jakož i provozovatel letadla“. 

 

Primární otázkou je, zda je provozovatel lyžařského areálu osobou provozující dopravu 

ve smyslu shora citovaného § 427 odst. 1 občanského zákoníku. Odpověď na tuto 

otázku byla částečně dána již v kapitole 3 této diplomové práce. Pokud provozuje 

lanovou dráhu (kabinová či sedačková lanovka), podniká v drážní dopravě ve smyslu 

drážního zákona62, a je tedy osobou provozující dopravu ve smyslu shora citovaného § 

427 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud však provozuje lyžařský vlek (tzv. poma), 

provozuje živnost volnou dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., a odpověď 

v tomto případě již není tak jednoznačná.  

 

Po nahlédnutí do uvedené přílohy č. 4, konkrétně do její položky č. 51, v níž je 

uvedeno, že náplní volné živnosti „Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a 

silniční motorové dopravy)“ je „potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně 

jiných zásilek. Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, 

přeprava břemen nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, 

doprava zásilek (vyjma písemných zpráv určených konkrétní osobě) poslem a další 

související činnosti. Doprava osob lyžařskými vleky. Doprava nestandardními 

                                                           
62 Dle § 60 odst. 3 drážního zákona není provozování drah (mezi něž patří dle drážního zákona i dráhy 
lanové) a drážní dopravy živností podle živnostenského zákona, jedná se o podnikání dle zvláštního 
zákona. 
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dopravními prostředky. Obsahem činnosti nejsou činnosti spočívající v rozvodu plynu a 

tepelné energie, provozování poštovních služeb, ani činnosti spočívající v provádění 

oprav, revizí, prohlídek a zkoušek lyžařských vleků“, je autorka této práce toho názoru, 

že i osoba provozující lyžařský vlek je osobou provozující dopravu ve smyslu shora 

citovaného § 427 odst. 1 občanského zákoníku.  

 

Aby provozovatel odpovídal za škodu dle § 427 odst. 1 občanského zákoníku, je třeba, 

aby tato škoda byla vyvolána zvláštní povahou provozu. Rozhodně není možno říci, že 

jakákoliv škoda vzniklá v souvislosti s provozem lanové dráhy (případně vleku) bez 

ohledu na cokoliv jiného, je škodou vzniklou ve smyslu uvedeného ustanovení.  Škodní 

událost je vyvolaná zvláštní povahou konkrétního typu provozu dopravního prostředku 

v případě, že je způsobena okolností vlastní právě provozu tohoto dopravního 

prostředku a je objektivně způsobilá vyvolat škodu.63 K výkladu pojmu škoda 

způsobená zvláštní povahou provozu se často vyjadřovaly i české soudy, jak plyne 

z některých níže citovaných judikátů. 

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR sp. zn. 1 Cz 42/71 ze dne 27. 10. 1971: „Motorové 

vozidlo je v provozu nejen tehdy, když se pohybuje, ale i tehdy, když sice stojí, ale v 

chodu je jeho motor. Provozem motorového vozidla je i příprava k jízdě a bezprostřední 

výkony po ukončení jízdy, jakož i výkony potřebné na udržování vozidla. Už samo 

uvedení motoru do chodu patří k provozu motorového vozidla bez ohledu na to, zda se 

vozidlo uvede do pohybu anebo ne, zda se to stalo na cestě, případně na jiném 

prostranství přístupném veřejnosti anebo ještě v garáži, a zda motor uvedl do chodu 

sám provozovatel nebo jeho pracovník. Mezi okolnosti, které mají původ v provozu, 

patří i nedostatky nebo vady materiálu, i když nejsou zjevné. Za takto způsobenou 

škodu, jako škodu odvozující svůj původ z provozu, nemůže se provozovatel 

odpovědnosti zbavit.“ 

 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 7 Co 193/74 ze dne 23. 7. 1974: 

„Odpovědnost za škodu způsobená provozem dopravních prostředků se posuzuje podle 

ustanovení § 427 o. z. jen tehdy, je-li tato škoda vyvolána zvláštní povahou provozu 
                                                           
63

 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1322; 
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dopravního prostředku, a nikoli tedy byla-li způsobena porušením právní povinnosti v 

souvislosti s provozem dopravního prostředku škoda, nevyvolaná povahou tohoto 

provozu. (…) Základním předpokladem pro posouzení odpovědnosti za škodu podle 

ustanovení § 427 odst. 2 o. z. je to, že jde o škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu 

letadla a že vzniklá škoda musí být v příčinné souvislosti s tímto provozem. Za 

současného stavu technického rozvoje je pochopitelné, že se letadel používá i k jiným 

účelům než k dopravě, a není tedy ničím neobvyklým, že se jich používá i při leteckém 

postřiku různých porostů a zemědělských plodin. V takovém případě je ovšem letadla 

použito jako pracovního zemědělského stroje, a jestliže při postřiku použitý chemický 

prostředek zasáhl např. rostliny, otrávil vodu, zvířata či užitečný hmyz (v daném 

případě včelstva), nejde o škodu způsobenou zvláštní povahou provozu letadla, nýbrž 

toxickými vlastnostmi použitého chemického prostředku. Není tedy rozdílu mezi tím, 

když ke škodě (uhynutí včel vlivem toxického působení chemického postřiku) dojde při 

postřiku prováděném ze země nebo při leteckém postřiku. Lze sice připustit, že při 

postřiku prováděném z letadla vlivem povětrnostních podmínek či jiných okolností může 

zpravidla docházet k většímu rozptylu postřikové látky, což však nemění ničeho na 

nedostatku příčinné souvislosti mezi vlastním provozem letadla a škodou vzniklou 

toxickým působením použitého chemického přípravku na organismus rostlin, zvířat či 

zejména hmyzu. V takovém případě je nutno posuzovat odpovědnost škůdce podle 

ustanovení § 421 o. z. a nikoliv podle ustanovení § 427 odst. 2 o. z.“ 

 

Rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 20 Co 31/77 ze dne 5. 5. 1977: 

„Odpovědnost za škodu způsobenou provozem pohyblivých schodů (eskalátorů) ve 

stanicích metra je třeba posoudit jako škodu vyvolanou povahou provozu dopravního 

prostředku ve smyslu ustanovení § 427 a násl. o z.“ 

 

V případě lanové dráhy (potažmo lyžařského vleku) se jejím provozem rozumí nejen 

její pohyb, ale „i příprava k jízdě a bezprostřední úkony po skončení jízdy, včetně 

vystupování z něj“.64 Odpovědnost téměř za veškeré škody způsobené lyžařům nebo 

snowboardistům při přípravě k užití lanové dráhy (případně vleku), při užití samém a 

při vystupování z lanové dráhy (případně vleku) proto bude řešena dle § 427 

občanského zákoníku. Byť bylo shora uvedeno (a částečně i podpořeno rozhodnutím 

                                                           
64 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 282/2001 ze dne 28. 1. 2003; 
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Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 7 Co 193/74 ze dne 23. 7. 1974), že nikoliv 

každá škoda způsobená porušením povinnosti při provozování dopravy je nutně škodou 

ve smyslu § 427 občanského zákoníku, v případě provozu lanové dráhy (potažmo 

lyžařského vleku) si lze jen obtížně představit situaci, kdy by tomu tak nebylo (zranění 

lyžaře unašečem, poškození oblečení unašečem, zranění lyžaře padajícím lanem lanové 

dráhy, zranění lyžaře způsobeného z důvodu jeho vypadnutí ze sedačkové lanovky, 

apod. budou všechna řešena dle § 427 občanského zákoníku). K uvedenému je třeba 

dodat, že mimo škody bezprostředně vzniklé v důsledku škodné události provozovatel 

dle § 429 občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou odcizením nebo 

ztrátou věcí, pozbyla-li fyzická osoba při poškození možnosti je opatrovat. 

  

Odpovědnost za škodu dle § 427 občanského zákoníku je odpovědností objektivní. 

Jediný liberační důvod je upraven v § 428 následovně: „Své odpovědnosti se nemůže 

provozovatel zprostit, jestliže škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v 

provozu. Jinak se odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být 

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.“ K úplnému 

zproštění odpovědnosti tedy nemůže dojít za situace, kdy okolnosti, jimiž byla škoda 

způsobena, měly svůj původ v povaze provozu. V tomto směru tedy odpovědnost za 

škodu dle § 427 občanského zákoníku tenduje k odpovědnosti absolutní.  

 

Je třeba upozornit, že obsah pojmu „okolnosti, které mají původ v provozu“ dle § 428 

občanského zákoníku není totožný s obsahem pojmu „škoda vyvolaná zvláštní povahou 

provozu“ dle § 427 odst. 1 občanského zákoníku. Pojem „okolnosti, které mají svůj 

původ v provozu, je užší než pojem „škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu“. „Za 

okolnost mající původ v provozu je považováno např. selhání brzd, vada materiálu, 

upadnuté kolo, nedostatečná údržba zařízení provozu, ale i okolnosti a nedostatky na 

straně řidiče, popřípadě osob při provozování dopravy použitých (zraková vada, 

přechodná zdravotní indispozice apod.). Jde o okolnosti „uvnitř“ vlastního provozu, 

které souvisí s organizací, řízením a realizací provozu. Byla-li příčinou vzniku škody 

tzv. vnitřní škodní událost, nepřichází v úvahu zproštění se odpovědnosti provozovatele 

bez ohledu na to, zda škodě mohlo či nemohlo být zabráněno.“65 

                                                           
65 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1327; 
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Avšak i v případech, kdy budou mít okolnosti, jimiž byla škoda způsobena, svůj původ 

v povaze provozu, bude moci nést odpovědnost za škodu částečně i jiný subjekt, než je 

provozovatel lyžařského areálu (resp. lanové dráhy nebo lyžařského vleku). Tento závěr 

je možno přijmout s ohledem na dikci § 441 občanského zákoníku, dle něhož platí: 

„Byla-li škoda způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li 

škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám.“.66 

 

Pokud byla příčinou škody okolnost nemající původ v provozu, a škodě zároveň 

nemohlo být zabráněno ani veškerým objektivně možným úsilím k odvrácení té 

okolnosti, jež škodu vyvolala, dochází ke zproštění odpovědnosti provozovatele.“67 Dle 

§ 430 odst. 1 občanského zákoníku pak místo provozovatele odpovídá za škodu ten, kdo 

použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel 

odpovídá společně s ním, jestliže takové užití dopravního prostředku svou nedbalostí 

umožnil. 

 

4.1.6 Společná odpovědnost 

 

Nést odpovědnost za škodu současně samozřejmě může hned několik subjektů. 

V takovém případě tyto subjekty odpovídají solidárně (§ 438 odst. 1 občanského 

zákoníku). Následné vypořádání mezi škůdci řeší § 439 občanského zákoníku. Dle 

tohoto ustanovení platí, že ten, „kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, 

vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody“. Pouze v odůvodněných 

případech může soud rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své 

účasti na způsobení škody (§ 438 odst. 2 občanského zákoníku)68. Pokud někdo 

                                                           
66  K tomu i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Cz 8/71 ze dne 24. 9. 1971 „Také v případě 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku, byla-li škoda způsobena 
okolnostmi, které mají původ v provozu, lze použít ustanovení § 441 o. z. V souvislosti s ustanovením § 
427 odst. 1 a § 428 o. z. nepůjde tu o výlučné zavinění poškozeného, nýbrž jen o jednu z příčin škody 
vyvolané zvláštní povahou provozu.“ 
67 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1328; 
68 K tomu viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 215/96 ze dne 30. 5. 1997 
„Společná a nerozdílná odpovědnost více škůdců za způsobenou škodu podle ust. § 438 odst. 1 ObčZ je 
pravidlem. Dělená odpovědnost více škůdců za způsobenou škodu podle ust. § 438 odst. 2 ObčZ je 
výjimkou z tohoto obecného pravidla a lze ji proto vyslovit pouze v odůvodněných případech. Použití ust. 
§ 438 odst. 2 ObčZ vyžaduje podrobné pozitivní zdůvodnění.“ 
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odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih (§ 440 

občanského zákoníku). 

 

Podíl na vzniku škody však může mít i poškozený. V takovém případě dle § 441 

občanského zákoníku platí následující: „Byla-li škoda způsobena také zaviněním 

poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, 

nese ji sám.“ O aplikovatelnosti tohoto ustanovení při vyvozování odpovědnosti 

provozovatele lyžařského areálu za škodu jistě nemůže být pochyb. V tomto směru by 

byla velmi zajímavou situace, kdy by lyžař lyžující bez lyžařské helmy (její užívání 

stále není povinné) narazil do nechráněného nosného sloupu lanové dráhy a způsobil si 

tím těžká poranění hlavy. Tato situace bude rozebrána v následujících kapitolách této 

diplomové práce. Ke spoluodpovědnosti poškozeného při aplikaci § 427 odst. 1 a § 428 

občanského zákoníku viz shora citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Cz 

8/71 ze dne 24. 9. 1971. 
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5 Náhrada škody a případný nárok na poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění 

 

Shledání odpovědnosti za škodu u konkrétního subjektu samozřejmě není pouhým 

teoretickým cvičením. Pokud totiž škoda vznikne, musí zpravidla být nahrazena.  

 

V důsledku provozování lyžařského areálu může poškozeným vzniknout škoda jak na 

zdraví, tak i na majetku. Co se týče rozsahu náhrady škody na majetku (objemu toho, co 

je škůdce povinen nahradit)69, dle § 442 odst. 1 občanského zákoníku se hradí skutečná 

škoda a ušlý zisk (k výkladu pojmů viz bod 4.1.3 shora). Při určení výše škody na 

majetku se dle § 443 občanského zákoníku vychází z ceny v době poškození, kterou se 

rozumí cena obvyklá definovaná v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)70. Přednostně se 

škoda hradí v penězích, pouze pokud o to požádá poškozený a je-li to možné a účelné, 

hradí se škoda uvedením do předešlého stavu (§ 442 odst. 1 občanského zákoníku). 

 

Při újmě na zdraví nebo životě se nahrazují účelné náklady spojené s léčením, ztráta na 

výdělku, ztráta na důchodu, bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění, 

náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady spojené s pohřbem71. 

 

5.1 Účelné náklady spojené s léčením 

 

Účelné náklady spojené s léčením jsou veškeré náklady vedoucí ke zlepšení zdraví 

poškozeného, jedná se zejména o „náklady na doplňky léčby, na rehabilitaci, na nákup 

léčebných či ortopedických pomůcek, na dietní či vydatnější stravu, na výpomoc v 

                                                           
69 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 471; 
70 Dle uvedeného ustanovení se cenou obvyklou rozumí „cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 
kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“ 
71 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 473; 
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domácnosti a na péči o poškozeného v případě jeho bezmocnosti, jakož i náklady 

nejbližších příbuzných poškozeného spojené s návštěvami nemocného v nemocnici; musí 

jít o náklady prokazatelně vynaložené“72.  Tyto náklady se hradí tomu, kdo je fakticky 

vynaložil (viz § 449 odst. 3 občanského zákoníku). Je třeba uvést, že „náklady, které 

zdravotní pojišťovna vynaložila na léčení poškozeného formou zdravotnických výkonů 

zdravotnickému zařízení, nejsou náklady spojenými s léčením ve smyslu ustanovení § 

449 odst. 1 a 3 obč. zák. a nárok zdravotní pojišťovny na náhradu škody podle § 20a 

zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění předpisů 

pozdějších, není nárokem na náhradu škody na zdraví poškozeného podle občanského 

zákoníku.“73 

 

5.2 Ztráta na výdělku a ztráta na důchodu 

 

Ztrátou na výdělku se rozumí majetková újma, která vznikla poškozenému v důsledku 

zranění.74 Ztráta na výdělku se dle § 445 občanského zákoníku hradí peněžitým 

důchodem. Vychází se přitom z průměrného výdělku poškozeného, kterého před 

poškozením dosahoval. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

poškozeného činí rozdíl mezi jeho průměrným výdělkem před poškozením a 

nemocenským (§ 446 občanského zákoníku), náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při invaliditě činí rozdíl mezi průměrným výdělkem před 

poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození s připočtením případného 

invalidního důchodu (§ 447 odst. 1 občanského zákoníku). 

 

Institut ztráty na důchodu plynule navazuje na institut ztráty na výdělku, který je 

upraven v ustanovení § 446 a § 447 občanského zákoníku. Dle ustanovení § 447a 

občanského zákoníku se poškozenému za ztrátu na důchodu poskytuje náhrada, přičemž 

„náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, 

na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže 

by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta 

                                                           
72 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1409; 
73 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 2079/97 ze dne 15. 9. 1999; 
74 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 474; 
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náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou fyzická osoba 

pobírala v období rozhodném pro vyměření důchodu.“ 

  

5.3 Bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění 

 

Bolestným a náhradou za ztížení společenského uplatnění se nahrazuje újma imateriální 

povahy. Výše uvedených náhrad se určuje dle vyhlášky 440/2001 Sb., o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění. Lze uvést, že „bolestným se odškodňují 

bolesti, které poškozený vytrpěl při úrazu, při léčení a při odstraňování důsledků úrazu 

(při tzv. rehabilitaci).“75 Náhradou za ztížení společenského uplatnění se pak rozumí 

„odškodnění za nepříznivé důsledky (poškození zdraví) pro životní úkony poškozeného, 

pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb a pro splnění jeho životních 

úkolů. Nejde tu jen o viditelné poškození (zohyzdění). (…) Náhrada za ztížení 

společenského uplatnění vyjadřuje především ztrátu či omezení dosavadních schopností 

poškozeného uplatnit se v těch formách společenského života, které slouží rozvoji jeho 

osobnosti.“76 

 

5.4         Náklady na výživu pozůstalých 

 

Za škodu usmrcením náleží pozůstalým po usmrceném jednorázové odškodnění, a to ve 

výši stanovené v § 444 odst. 3 občanského zákoníku. 

 

V případě úmrtí osoby, která pravidelně a fakticky poskytovala výživu pozůstalým 

v době svého úmrtí, nebo měla takovou povinnost stanovenu zákonem, je škůdce 

povinen nést náklady na výživu pozůstalých namísto osoby usmrcené. Náhrada nákladů 

na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového 

zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu (§ 448 odst. 1 občanského zákoníku). Dle § 

448 odst. 1 občanského zákoníku se při výpočtu náhrady vychází z průměrného výdělku 

zemřelého. Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých však nesmí úhrnem převýšit 

                                                           
75 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1384; 
76 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1384; 
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částku, do které by náležela zemřelému náhrada za ztrátu na výdělku podle ustanovení § 

447 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

5.5     Náklady spojené s pohřbem 

 

Při usmrcení se dle § 449 odst. 2 občanského zákoníku hradí též přiměřené náklady 

spojené s pohřbem, pokud nebyly uhrazeny pohřebným poskytnutým podle zákona č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tyto náklady se hradí tomu, kdo je fakticky 

vynaložil (viz § 449 odst. 3 občanského zákoníku). 

 

5.6 Nároky z práv na ochranu osobnosti 

 

Vedle nároku na náhradu škody na majetku či zdraví není možno úplně ponechat 

stranou nároky z práv na ochranu osobnosti. Problematika ochrany osobnostních práv je 

upravena v § 11 a násl. občanského zákoníku. Právní základ ochrany osobnosti je 

upraven již v § 11 občanského zákoníku77. Dle uvedeného ustanovení platí, že „fyzická 

osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a 

lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“ V případě, 

že dojde k porušení osobnostních práv, může se takto dotčená osoba domáhat nároků 

upravených v § 13 občanského zákoníku.  

 

Primárně se může dotčená fyzická osoba domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných 

zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů 

a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Pokud by se takové zadostiučinění nejevilo 

postačujícím, a to zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické 

osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích78. Tyto nároky však není možno směšovat s nárokem na 

                                                           
77 Právo na ochranu osobnosti je však upraveno i v různých ustanoveních Listiny základních práv a 
svobod, např. se jedná čl. 6 a čl. 10 a taktéž v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod;  
78 Dle § 15 občanského zákoníku platí, že „po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat právo na ochranu 
její osobnosti manželu nebo partnerovi 1a) a dětem, a není-li jich, jejím rodičům“. 
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náhradu škody79. Za škodu se totiž odpovídá podle ustanovení občanského zákoníku o 

odpovědnosti za škodu (viz § 16 občanského zákoníku). 

  

Pokud tedy bude lyžař či snowboardista zraněn či usmrcen v důsledku porušení 

povinností provozovatele lyžařského areálu, nemusí se on, resp. jeho pozůstalí, domáhat 

pouze nároku na náhradu škody, domáhat se lze 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 stále vycházejí z premisy, že 

zadostiučinění v penězích nemůže být vyšší než jednorázové odškodnění za škodu 

usmrcením. K tomu se např. vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 

1123/2008 ze dne 10. 4. 2008 následovně: „Určení výše nároku na přisouzení náhrady 

nemajetkové újmy v penězích lze zjišťovat značně obtížně. Vesměs se proto uplatní 

postup podle ustanovení § 136 o.s.ř., kdy soud tuto výši určí podle své úvahy. I ta však 

podléhá hodnocení. Základem úvahy podle zmíněného ustanovení je pak zjištění 

takových skutečností, které soudu umožní založit ji na určitém kvantitativním posouzení 

základních souvislostí posuzovaného případu (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 28. února 2006, č.j. 30 Cdo 1286/2005). 

 

Těmto požadavkům napadené rozhodnutí podle názoru dovolacího soudu vyhovělo, když 

přihlíží jak k závažnosti vzniklé újmy, tak k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. 

Současně s ohledem na výtku dovolatelky vztahující se k § 444 odst. 3 o.z. je nutno 

zdůraznit, že odvolací soud toto ustanovení ve svém rozhodnutí zmínil pouze v 

souvislosti s vymezením relací při hodnocení míry zásahu do různých složek osobnosti 

fyzické osoby. Je nepochybné, že takováto úvaha je zcela legitimní, přičemž však 

současně neznamená, že by toto ustanovení bylo přímo aplikováno na danou věc.“  

 

Uvedený závěr však dle názoru autorky této diplomové práce nemůže obstát.  

                                                           
79 Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 315/01 ze dne 20. 5. 2002 uvedl následující: „Taktéž nelze ztotožňovat 
nemajetkovou újmu, byť třeba i zmírněnou peněžitým zadostiučiněním, na straně jedné s majetkovou 
újmou či dokonce újmou na zdraví na straně druhé. V této souvislosti nelze pominout ani preventivní 
působení občanskoprávní ochrany a psychologické hledisko působení na původce neoprávněného zásahu 
plynoucí z možnosti přiznat za splnění zákonných podmínek i náhradu způsobené nemajetkové újmy v 
penězích.“ 
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Dle § 13 odst. 2 občanského zákoníku určí soud výši zadostiučinění v penězích s 

přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva 

došlo. Bude-li ponecháno stranou, že ani paušální náhrada za úmrtí dle § 444 odst. 3 

občanského zákoníku se nejeví jako dostatečná, není dle názoru autorky proč jít cestou 

komparace nároků dle § 13 odst. 2 a § 444 odst. 3 občanského zákoníku. K tomuto 

závěru se je možno klonit i po prostudování odůvodnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. 16/04 ze dne 4. 5. 200580. 

                                                           
80 „Ústavní soud posuzoval, zda lze za použití interpretačních pravidel vyložit ustanovení občanského 
zákoníku, vymezující náhradu škody tak, že by bylo možné pod toto ustanovení podřadit i nárok na 
náhradu imateriální škody, spočívající ve ztrátě blízké osoby. Zde nemohl pominout, že v období od 
podání ústavní stížnosti byla do zákona včleněna úprava odškodnění pozůstalých novelizovaným 
ustanovením § 444 občanského zákoníku, do kterého byl vložen nový odstavec 3, který tuto problematiku 
řeší jednorázovým plněním. Tímto ustanovením zákonodárce upravil způsob a rozsah náhrady za tento 
druh imateriální škody. Tato úprava neumožňuje svojí jednoznačností žádný prostor pro odlišný výklad. 
Je však natolik paušální, že ji nelze považovat za vyčerpávající řešení daného problému. Proto 
nevylučuje, pokud jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních 
právech, aby se dotčené osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti.“ 
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6 Praktické dopady odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu 

za škodu 

 

Jak již bylo shora naznačeno, při vzniku odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu 

za škodu je třeba rozlišovat, zda škoda byla vyvolána při dopravě lyžařů na lanové dráze 

či lyžařském vleku zvláštní povahou tohoto provozu, či zda vznikla při cestě lyžaře či 

snowboardisty po sjezdové trati z kopce do údolí. Jelikož právní režim je v uvedených 

případech odlišný, je následující pojednání rozděleno na dvě subkapitoly.  

 

6.1 Odpovědnost provozovatele lyžařského areálu za škodu dle § 427 

 občanského zákoníku při dopravě lyžařů či snowboardistů 

 

Součástí provozu lyžařského areálu je zajištění dopravy lyžařů, potažmo snowboardistů, 

na kopce, z nichž tito mohou sjet po lyžařských sjezdovkách opět dolů. Při přepravování 

uvedených osob prostřednictvím lanových drah a lyžařských vleků samozřejmě existuje 

zvýšené riziko vzniku škod. Z uvedeného důvodu podléhá provoz lanové dráhy, popř. 

lyžařského vleku, nejen poměrně přísné veřejnoprávní regulaci, ale i zpřísněné právní 

úpravě odpovědnosti za škodu. 

 

Jak již bylo dovozeno v subkapitole 4.1.5.1 této diplomové práce, provozovatel lanové 

dráhy, popř. lyžařského vleku, je provozovatelem dopravy ve smyslu § 427 odst. 1 

občanského zákoníku. V případě, že vznikne škoda vyvolaná zvláštní povahou provozu 

uvedených dopravních zařízení, provozovatel za takto vzniklou škodu odpovídá bez 

ohledu na své případné zavinění. Odpovědnosti se může zprostit, jen jestliže prokáže, že 

škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. 

V případě škody způsobené okolnostmi majícími původ v provozu se dokonce 

odpovědnosti nemůže zprostit vůbec (§ 428 občanského zákoníku).  

 

Je třeba podotknout, že automaticky ne za každou škodu způsobenou při dopravě lyžařů 

či snowboardistů bude odpovídat na základě objektivního principu provozovatel 

lyžařského areálu (resp. lanové dráhy, či lyžařského vleku). Jako příklad lze uvést škodu 

způsobenou krádeží uvnitř kabiny lanové dráhy. Na základě principu objektivní 
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odpovědnosti bude provozovatel odpovídat pouze v případě škody vyvolané zvláštní 

povahou provozu lanové dráhy či lyžařského vleku. Co se však rozumí škodou 

vyvolanou zvláštní povahou provozu těchto dopravních zařízení? Dle odborné literatury 

se jedná o škodu vyvolanou „určitou okolností, která je vlastní právě provozu určitého 

dopravního prostředku a která je objektivně způsobilá vyvolat škodu“81.   

 

Nemůže být pochyb, že specifickými vlastnostmi dopravy lanovou dráhou či lyžařským 

vlekem bude zejména pohyb unašečů zavěšených na lanech, nasedání a sesedání 

(nastupování a vystupování) uživatelů během jízdy lanové dráhy či lyžařského vleku a 

přeprava uživatelů ve výškách. Škoda na zdraví či majetku vyvolaná uvedenými 

specifiky dopravy lanovou dráhou či lyžařským vlekem bude škodou ve smyslu § 427 

odst. 1 občanského zákoníku. Přitom nebude rozhodující, zda škoda vznikne při 

samotné přepravě, během přípravy k přepravě či při vystupování.  

 

Pravděpodobně jediné rozhodnutí vyšších soudů řešící problematiku odpovědnosti za 

škodu dle § 427 občanského zákoníku vzniklou při provozu lanové dráhy je již shora 

uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 282/2001 ze dne 28. 1. 2003. Co 

se týče skutkového stavu, soudy rozhodující danou kauzu dospěly k následujícímu: 

„(…) rozhodl tak o nároku žalobkyně na náhradu za poškození zdraví, k němuž došlo 

dne 24. 1. 1996, kdy žalobkyně utrpěla zlomeninu bederního obratle. Po provedení a 

zhodnocení důkazů vycházel soud prvního stupně ze zjištění, že žalobkyně při 

vystupování z lyžařské lanovky na černé sjezdovce ve Š. M. na lyžích uklouzla na vrstvě 

ledu, která byla na výstupní plošině, a směrem dozadu spadla z vyvýšené výstupní 

plošiny několik metrů dolů na svah.“ 

 

Při právním hodnocení věci Nejvyšší soud uzavřel následovně: „Zcela správně odvolací 

soud shodně se soudem prvního stupně posoudil uplatněný nárok jako nárok na 

náhradu škody vyvolané zvláštní povahou provozu, neboť lanová dráha plní funkci 

dopravního prostředku ve smyslu ust. § 427 obč. zák., a její provoz je zdrojem zvýšené 

možnosti způsobení škod na lidském zdraví a majetku. Provozem se rozumí nejen pohyb 

dopravního prostředku, ale i příprava k jízdě a bezprostřední úkony po skončení jízdy, 
                                                           
81 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1321; 
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včetně vystupování z něj. Provozovatel by se mohl své odpovědnosti zprostit, pokud 

škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat (§ 428 

obč. zák.). Žalovaná se však své odpovědnosti nezprostila, neboť jak správně poukázal 

odvolací soud, bylo v jejích možnostech učinit řadu opatření k zajištění větší 

bezpečnosti lyžařů při výstupu. Ostatně, jak vyplývá z výsledků řízení, následně byla 

výstupní rampa opatřena řádnou záchrannou sítí. 

 

Správný názor zaujal odvolací soud i v otázce spoluzavinění žalobkyně na vzniku škody 

ve smyslu ust. § 441 obč. zák. K tomu, aby byla založena spoluodpovědnost 

poškozeného, musí být splněny předpoklady obecné odpovědnosti za škodu podle § 420 

obč. zák., tedy i porušení prevenční povinnosti podle § 415 obč. zák., jež uvažoval soud 

prvního stupně, se musí vztahovat k takovému jednání či opomenutí poškozeného, které 

se na vzniku škody podílelo. Existence takového jednání, spočívajícího např. v 

nedodržení pokynů pro výstup z lanovky, pak musí být prokázána, a nikoliv založena jen 

na domněnce. Odvolací soud, který z těchto hledisek posuzoval po právní stránce základ 

nároku na náhradu škody způsobené na zdraví žalobkyně pádem z výšky, při aplikaci 

práva nepochybil.“ 

 

Soud tedy uzavřel, že provozovatel lanové dráhy odpovídal za škodu, neboť tato vznikla 

ve smyslu § 427 odst. 1 občanského zákoníku. O liberaci v daném případě nemohla být 

řeč, jelikož provozovatel zanedbal některá opatření sloužící k ochraně lyžařů.  

 

Ze shora citovaného § 428 občanského zákoníku vyplývá, že a) provozovatel se 

odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, b) své odpovědnosti se však nemůže 

provozovatel zprostit, jestliže škoda byla způsobena okolnostmi, které mají svůj původ 

v provozu. 

 

6.1.1   Možnosti liberace 

 

Provozovatel lanové dráhy potažmo vleku se může liberovat, pouze pokud prokáže, že 

škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí. Možnost liberace je 

automaticky vyloučena v případě, kdy byla dopravní zařízení provozována v rozporu 
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s drážním zákonem, jiným závazným právním předpisem, provozovatel by neplnil 

obecnou prevenční povinnost dle § 415 občanského zákoníku, atd.  

 

Ani v případech, kdy by provozovatel prokázal splnění shora uvedených zákonných 

povinností, nebyl by bez dalšího liberován. Ustanovení § 428 občanského zákoníku věta 

první je třeba vykládat velmi restriktivně82.  Veškeré možné úsilí, které lze požadovat na 

provozovateli, aby se předešlo vzniku škody, je tedy třeba chápat jako objektivní 

kategorii. Pouze pokud by za použití žádného z reálně aplikovatelných postupů nedošlo 

k zabránění vzniku škody, byl by provozovatel z odpovědnosti liberován83.  

 

Na základě výše uvedeného je autorka této práce přesvědčena, že v drtivé většině 

případů škod vzniklých ve smyslu § 427 občanského zákoníku by se provozovateli 

lanové dráhy potažmo vleku nepodařilo liberovat, škodě by totiž často bylo možno 

efektivně předejít zastavením jejich provozu. 

 

6.1.2   Nemožnost liberace 

 

Své odpovědnosti za škodu se provozovatel nemůže zprostit, jestliže škoda byla 

způsobena okolnostmi, které mají svůj původ v provozu. Odborná literatura za takové 

okolnosti považuje „okolnosti „uvnitř“ vlastního provozu, které souvisí s organizací, 

řízením a realizací provozu. Byla-li příčinou vzniku škody tzv. vnitřní škodní událost, 

nepřichází v úvahu zproštění se odpovědnosti provozovatele bez ohledu na to, zda škodě 

mohlo či nemohlo být zabráněno.“84 Při provozu lanové dráhy či lyžařského vleku se 

bude jednat např. o škodu způsobenou utržením kabiny lanové dráhy z důvodu jejího 

                                                           
82 K tomu rozhodnutí R 24/1970: „Vynaložením veškerého úsilí ve smyslu ustanovení § 428 o. z. je třeba 
rozumět veškerou objektivně možnou péči, kterou mohla organizace (podnik) vyvinout; při zjišťování 
tohoto „vynaložení veškerého úsilí k zabránění škody; nejde o zjišťování protiprávního úkonu ze strany 
organizace (podniku) provozujícího dopravu. Pouhé upozornění cestujícího na protiprávnost počínání 
spočívajícího v otvírání dveří autobusu za jízdy je úsilím směřujícím k zabránění škody (a má nepochybně 
význam i z hlediska posouzení zavinění poškozeného), avšak nelze je považovat za vynaložení veškerého 
úsilí k zabránění škody, jestliže měl pracovník organizace (podniku), provádějící dopravu, současně 
objektivní možnost vyvinout k uvedenému cíli ještě účinnější úsilí než slovní upozornění cestujícího.“ 
83 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1328; 
84 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I., II. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 1327; 
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špatného ukotvení (ale ne již např. z důvodu silného větru). Z odpovědnosti za takovou 

škodu se provozovatel nemůže liberovat žádným způsobem. 

 

Ze shora uvedených důvodů je autorka této práce toho názoru, že případné zprošťování 

odpovědnosti za škodu způsobenou dle § 427 občanského zákoníku bude v zásadě 

ovlivnitelné jen zavedením takových mechanismů řízení podniku a školení 

zaměstnanců, které by v některých důsledcích mohly být sice efektivní ve věci liberace, 

avšak naprosto neefektivní z hlediska ekonomických výsledků (minimem by však mělo 

být dodržování závazných předpisů v oblasti drážní dopravy a níže rozebrané normy 

ČSN 01 8027).  

 

Jako vhodnější se spíše jeví možnost „zbavit se“ části odpovědnosti přenesením 

břemene na poškozeného v případě existence zavinění za způsobenou škodu na jeho 

straně. S ohledem na dikci § 441 občanského zákoníku, dle něhož platí: „byla-li škoda 

způsobena také zaviněním poškozeného, nese škodu poměrně; byla-li škoda způsobena 

výlučně jeho zaviněním, nese ji sám“ a judikaturu soudů vyšších stupňů85 je možno 

„přenést“ toto břemeno částečně na poškozeného (ovšem ne bez dalšího, vždy je třeba 

vycházet z existence zavinění poškozeného), jak v případě odpovědnosti, u níž existuje 

možnost liberace dle § 428 věta druhá občanského zákoníku, tak i v případě, kdy dle 

věty první uvedeného ustanovení taková možnost liberace není dána. Tato možno se 

nabízí zejména s ohledem na právní úpravu obsaženou v drážním zákoně, konkrétně 

oprávnění provozovatele upravená v jeho § 22 a § 37, a tomu odpovídající povinnosti 

přepravovaných osob, mezi něž patří i povinnost dbát pokynů provozovatele 

k zabezpečení bezpečnosti osob, resp. povinnost řídit se přepravním řádem přijatým dle 

§ 37 drážního zákona.  

 

S ohledem na uvedené se jako nejvhodnější postup jeví vypracování podrobného 

přepravního řádu, jeho učinění součástí ujednání (uživatel je přepravován na základě 

smlouvy o přepravě uzavřené s provozovatelem) mezi uživatelem a provozovatelem 

lanové dráhy, potažmo lyžařského vleku, a jeho zveřejnění na viditelném místě. Takový 
                                                           
85  K tomu i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Cz 8/71 ze dne 24. 9. 1971 „Také v případě 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku, byla-li škoda způsobena 
okolnostmi, které mají původ v provozu, lze použít ustanovení § 441 o. z. V souvislosti s ustanovením § 
427 odst. 1 a § 428 o. z. nepůjde tu o výlučné zavinění poškozeného, nýbrž jen o jednu z příčin škody 
vyvolané zvláštní povahou provozu.“ 
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přepravní řád by v žádném případě neměl být brán za jakýsi všelék zbavení se 

odpovědnosti za způsobenou škodu, vždy bude třeba posuzovat konkrétní situaci a 

zavinění poškozeného.  

 

Přepravní řád by sice nepochybně v řadě případů jen duplicitně upravoval povinnosti 

lyžařů vycházející z již několikrát zmiňovaného § 415 občanského zákoníku, přesto by 

však mohl v řadě případů alespoň předejít výlučné odpovědnosti provozovatele 

lyžařského areálu za škodu. Jako příklad by mohlo sloužit zakotvení povinnosti lyžařů 

používat při přepravě lyžařské helmy. Nošení uvedené ochranné pomůcky totiž není 

v České republice obligatorní a je otázkou, zda je její nepoužívání možno považovat za 

jednání v rozporu s obecnou prevenční povinností zakotvenou v § 415 občanského 

zákoníku (dle autorky zcela nepochybně, tento závěr však s ohledem na výskyt helem u 

českých lyžařů zřejmě nebude všeobecně přijímán). Porušení dané povinnosti, 

samozřejmě s ohledem na další skutkové okolnosti konkrétního případu, by mohlo 

v případě zranění lyžaře na hlavě alespoň částečně sejmout stoprocentní odpovědnost za 

škodu na straně provozovatele lyžařského areálu86.  

 

Z uvedených důvodů nelze než doporučit naprosto pregnantně upravit povinnosti lyžařů 

a snowboardistů v závazném přepravním řádu, a to jak povinnosti při přípravě 

k dopravě, během dopravy, tak i při opouštění dopravního zařízení, stanovit povinnou 

výbavu přepravované osoby, povinnosti dohledu nad dopravovanými dětmi do určitého 

věku, atd. Dodržování uvedených požadavků by bylo třeba důsledně kontrolovat, osoby 

tyto požadavky neplnící z přepravy vylučovat. V případě, že by provozovatel následně 

prokázal, že lyžaři či snowboardistovi vznikla škoda i v důsledku jeho zavinění (jednání 

v rozporu s pokyny provozovatele, jednání v rozporu se smlouvou o přepravě a 

závazným přepravním řádem), nesl by tento škodu poměrně dle § 441 občanského 

zákoníku. 

 

 

 

 

                                                           
86 Teoreticky zajímavou by mohlo být i zavedení povinnosti k používání ochranných pomůcek na páteř. 
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6.2 Odpovědnost provozovatele lyžařského areálu za škodu vzniklou lyžařům či 

 snowboardistům při užívání sjezdové trati 

 

Součástí provozu lyžařského areálu je i péče o kvalitu a bezpečnost sjezdových tratí, 

které k lyžařskému areálu náleží. V tomto směru nebyly povinnosti provozovatele 

lyžařského areálu až do nedávna nikterak konkrétně normativně upraveny. Změnu 

přinesla až novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o 

výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, č. 301/2009 Sb., která nabyla 

účinnosti dne 1. 1. 2010. 

 

Uvedená novela zavedla v § 11c zákona č. 159/1999 Sb. definici lyžařského areálu 

následující textací: „Lyžařským areálem se rozumí lyžařská oblast vytvořená za účelem 

provozování zimních sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými 

tratěmi, lyžařskými cestami a ostatními specifickými tratěmi, značená podle českých 

technických norem určených pro značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu 

13d).“ Poznámka 13d obsahuje odkaz na ČSN 01 8027, tedy technickou normu o 

značení a zabezpečení v zimním středisku. Samotná ČSN 01 8027 pak upravuje 

zejména podmínky zabezpečení lyžařského areálu.  

 

Tento legislativní postup, kdy jsou pravidla zabezpečení areálu zakotvena v technické 

normě, na niž odkazuje pouze poznámka pod čarou, se nedá považovat za příliš šťastný. 

K závaznosti (resp. nezávaznosti) poznámky pod čarou se již několikrát vyjádřil Ústavní 

soud87. O minimálně zprostředkované závaznosti pravidel obsažených v ČSN 01 8027 

vůči provozovateli lyžařského areálu by nemělo být pochyb, k této by bylo možno dojít 

např. prostřednictvím aplikace § 415 občanského zákoníku. Pokud by tedy lyžařům či 

snowboardistům vznikla škoda pro nedodržení povinností provozovatele lyžařského 

areálu upravených v normě ČSN 01 8027, tento by nejspíše odpovídal škodu dle 

obecného § 420 občanského zákoníku pro porušení prevenční povinnosti stanovené § 

415 občanského zákoníku. 

                                                           
87 Srov. nález I. ÚS 22/99 ze dne 2. 2. 2000, „Posláním poznámek pod čarou či vysvětlivek je pouhé 
zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu formou legislativní pomůcky, která z povahy věci 
nemůže stanovit závazná pravidla chování nebo pravidla pro interpretaci daného ustanovení. Taková 
pravidla musí právní předpis buď uvést přímo nebo odkázat na jiný zřetelný právní předpis či pravidlo 
chování vyjádřené jinou formou (např. mezinárodní smlouva apod.).“ 
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Problémem však je ta skutečnost, že norma ČSN 01 8027 upravuje i pravidla chování 

pro lyžaře a snowboardisty (zejména Příloha č. 1 obsahující 10 pravidel FIS pro pohyb 

na sjezdových tratích) a závaznost těchto pravidel pro jiné subjekty než provozovatele 

lyžařského areálu je velmi problematická. Do doby přijetí normativní úpravy pravidel 

pohybu na sjezdových tratích se dá pouze doporučit části ČSN 01 8027 vyvěšovat na 

viditelných místech lyžařského areálu (nástup na lanovou dráhu, pokladny, atd.). Byť 

totiž i české soudy judikovaly, že pravidla FIS pro pohyb na sjezdových tratích jsou pro 

lyžaře závazná, přestože nejsou právem88, zajímavým by byl po 1. 1. 2010 spor, kdy by 

se lyžař hájil tím, že částečně odpovídá za škodu způsobenou porušením FIS pravidel i 

provozovatel lyžařského areálu, neboť nejednal dle § 415 občanského zákoníku, když se 

uživatelům lyžařského areálu neumožnil s těmito pravidly seznámit.  

 

Norma ČSN 01 8027 neobsahuje však jen FIS pravidla pro užívání sjezdových tratí, ale 

i pravidla jiná. 

 

Technická norma ČSN 01 8027 je rozdělena do 8 částí a obsahuje 6 informativních 

příloh. Z hlediska tématu této diplomové práce se jako důležité jeví části č. 4 – značení 

v zimním středisku, č. 5 – zabezpečení v zimním středisku, č. 6 – pravidla pro 

zabezpečení pohybu v lyžařském areálu a příloha č. 1 obsahující 10 pravidel FIS pro 

pohyb na sjezdových tratích.  

 

Je možno shrnout, že technická norma ČSN 01 8027 upravuje v části č. 4 „způsob 

zajištění organizace lyžařského prostoru v zimním středisku v oblastech týkajících se 

zajištění značení, specifikace obtížnosti tratě, zajištění úpravy, kontroly a zabezpečení 

tratí“. Značení je rozlišováno na značení s funkcí bezpečnostní, orientační a informační, 

norma upravuje též povinnost umisťování orientačních map, značení náročnosti tratí, 

povinnost umisťování orientačních tabulí a piktogramů. Řádným používáním 

předepsaného značení může provozovatel lyžařského areálu nepochybně předcházet 

škodám, které při provozování lyžařského areálu vznikají. Při jejich nerespektování by 

                                                           
88 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.“ 
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mohl za případnou škodu odpovídat i výlučně poškozený (lyžař či snowboardista), opět 

však třeba podotknout, že norma ČSN 01 8027 není bez dalšího pro tyto návštěvníky 

závazná.  

 

V části č. 5 upravuje norma ČSN 01 8027 povinné zabezpečení lyžařského areálu a, co 

je velmi podstatné, rozlišuje zdroje nebezpečí v lyžařském středisku a opatření 

k bezpečnosti provozu. 

 

Dle části č. 5 normy ČSN 01 8027 se při sjezdovém lyžování se mohou vyskytnout 

zdroje typického a atypického nebezpečí na sjezdových tratích. 

 

Zdroje typického nebezpečí jsou zejména: 

a) hrany terénu; 

b) terénní nerovnosti; 

c) stromy; 

d) rozježděný terén; 

e) proměnlivá či omezená výška sněhu; 

f) informační tyče s ukazateli; 

g) běžná údržba sjezdových tratí; 

h) bariéry sněhu vzniklé úpravou či zasněžováním; 

i) zábrany ohraničující sjezdové tratě; 

j) opravné práce. 

 

Typická nebezpečí pak dle normy nevyžadují ze strany provozovatele lyžařského areálu 

žádná opatření. S typickým nebezpečím se prý musí uživatel sjezdové tratě zásadně 

vypořádat sám a přizpůsobit tomu své lyžařské (fyzické) schopnosti a způsob pohybu na 

sjezdových tratích.  

 

Zdroje atypického nebezpečí pak dle části č. 5 normy ČSN 01 8027 působí na uživatele 

sjezdové tratě jako nástrahy. Jsou to: 

a)  všechny pevné a dočasné překážky instalované provozovatelem lyžařského 

areálu na sjezdových tratích nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. traťové 

podpěry lanových drah a vleků, sloupy osvětlení pro večerní lyžování, nadjezdy 
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a podjezdy, prvky zasněžovacího systému, nadzemní přípojná místa, stabilní a 

mobilní sněžná děla atd.); 

b) křížení sjezdových tratí s jinou sjezdovou tratí, lyžařskou cestou, běžeckou tratí 

či jinou cestou; 

c) propasti a strmé úseky mimo sjezdové tratě; 

d) ocelové lano a kotvicí prvek navijáku sněžné rolby; 

e) organizace závodních tréninků pro lyžaře a snowboardisty; 

f) organizace akcí na sjezdových tratích (soutěže organizované provozovatelem 

lyžařského areálu nebo jiným pořadatelem, prezentace, show apod.). 

 

Z hlediska atypického nebezpečí musí dle normy provozovatel lyžařského areálu zajistit 

opatření k bezpečnosti provozu. 

 

Norma ČSN 01 8027 dokonce i přesně specifikuje opatření, která je třeba provést z 

pohledu atypického nebezpečí na sjezdových tratích. Jedná se o následující: 

a) všechny provozovatelem lyžařského areálu instalované pevné a dočasné 

překážky na sjezdových tratích nebo v bezprostřední blízkosti sjezdových tratí 

(např. traťové podpěry lanových drah a vleků na sjezdových tratích a prudkých 

místech dráhy vleku, sloupy osvětlení k večernímu lyžování, prvky 

zasněžovacího systému – nadzemní hydroboxy, stabilní sněžná děla, tyče pro 

zasněžování, atd.) je potřebné zajistit pomocí bezpečnostních matrací, 

b) vytyčení nebezpečného okraje trati, ohraničení volně stojících mobilních 

sněžných děl na sjezdových tratích, oddělení sportovních akcí od veřejného 

lyžování je potřebné náležitě zabezpečit, 

c) vysoké srázy, rokliny, odkloněné sjezdové tratě patřící k atypickým nebezpečím 

v lyžařském areálu je potřebné zajistit odpovídajícími sítěmi. 

 

Nejzazší možností zajištění bezpečnosti je uzavření sjezdové trati, když se objeví 

atypické nebezpečí, které nemůže být ani odstraněno ani zabezpečeno, např.: 

a) úprava sjezdové tratě za provozu lyžařského areálu (např. úprava rolbou na laně 

navijáku); 

b) nesjízdnost sjezdové trati vlivem nepříznivých klimatických podmínek; 

c) kalamitní stavy (například silný vítr, nebezpečí pádu stromů, sněhová kalamita); 
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d) pořádání závodních tréninků, závodů, prezentačních akcí, sportovních show 

apod.; 

e) aktuální provozní podmínky v lyžařském areálu. 

 

Uzavírka sjezdové tratě nebo její části musí být provedena a označena viditelně na 

všech přístupových místech výstražnou tabulí 

 

Shora uvedené rozlišení zdrojů nebezpečí a opatření, jak jim je možno zabránit, 

samozřejmě může sloužit jako určité vodítko při vyvozování odpovědnosti za případnou 

škodu, není však možno nezmínit, že toto rozlišení je provedeno pouze v technické 

normě zmíněné v poznámce pod čarou zákona č. 159/1999 Sb., a bude spíše sloužit jako 

výkladové vodítko při interpretaci § 415 občanského zákoníku.  

 

Asi nebude sporu, že provozovatel lyžařského areálu, který nepřijme opatření proti 

atypickému nebezpečí, bude odpovídat za případně vzniklou škodu. Tato odpovědnost 

často bude výlučná, lze si však představit situaci, kdy část škody ponese i poškozený, 

např. tehdy kdy škoda vznikne i z důvodu na jeho straně (nelyžař bez ochranné helmy 

bude „šusem“ sjíždět extrémně náročnou sjezdovku a zraní se o nedostatečně chráněný 

sloup od lanové dráhy, bude zjištěno, že škoda by z části vznikla i tehdy, kdy by sloup 

byl zajištěn řádně). Na druhou stranu však nemůže být rozhodně konstatováno, že 

dodržení normy ČSN 01 8027 v případě atypického nebezpečí vyviní provozovatele 

lyžařského areálu bez dalšího. Matrací správně chráněný sloup umístěný ovšem 

v nepřehledné části sjezdovky by rozhodně neměl být považován za jednání nekolidující 

s § 415 občanského zákoníku. 

 

Co ovšem vyvolává větší výkladovou problematiku než určení nebezpečí atypického, je 

určení nebezpečí typického a s tím spojená odpovědnost za škodu na straně lyžařů a 

snowboardistů. Jak již bylo shora uvedeno, norma ČSN 01 8027 by měla sloužit jako 

výkladová pomůcka, jejíž nedodržení je přičitatelné k tíži provozovatelů lyžařských 

areálů. Tato technická norma však nemůže být závazným pravidlem chování pro 

uživatele lyžařských areálů, neboť nemá charakter právního předpisu s právní silou 

zákona. Nejen tato skutečnost, ale i samotná specifikace typického nebezpečí, které 

nevyžaduje ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná opatření s tím, že 
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s typickým nebezpečím se musí uživatel sjezdové tratě zásadně vypořádat sám a 

přizpůsobit tomu své lyžařské (fyzické) schopnosti a způsob pohybu na sjezdových 

tratích, budí rozpaky.  

 

Jeví se poměrně zřejmé, že např. některé stromy nacházející se uprostřed sjezdových 

tratí by měl mít provozovatel lyžařského areálu povinnost, když ne pokácet, tak alespoň 

zabezpečit obdobným způsobem jako sloup lanové dráhy. Pokud se lyžař o takový 

nezajištěný strom zraní (popř. si poškodí oblečení), nemůže být na základě normy ČSN 

01 8027 bez dalšího konstatováno, že výlučně poškozený lyžař nese veškerou 

odpovědnost za vzniklou škodu. 

 

S ohledem na charakter normy ČSN 01 8027 by se jako vhodný postup ze strany 

lyžařského areálu jevilo zejména její zveřejnění na viditelných místech lyžařského 

areálu a učinění jejího obsahu součástí dohody uzavřené (zakoupením lyžařského lístku 

dojde nepochybně nejen k uzavření dohody o přepravě, ale i k uzavření dohody 

umožňující uživateli užití sjezdařské tratě) mezi provozovatelem a uživatelem 

lyžařského areálu. S ohledem na skutečnost, že ani škody vzniklé z důvodu 

neupravenosti či specifického průběhu (terénní zlomy) sjezdové tratě nemohou být bez 

dalšího přičítány výlučně k odpovědnosti uživatelů lyžařského areálu, bylo by vhodné 

stanovit uživatelům lyžařského areálu povinnost užívat ochranné pomůcky, a to 

zejména s ohledem na charakter sjezdové tratě, její upravenost a také s ohledem na věk 

lyžařů. Byť by porušení takové povinnosti nemuselo mít ani s přihlédnutím k § 441 

občanského zákoníku zásadní vliv na odpovědnost provozovatele lyžařského areálu za 

škodu, mohl by k němu soud alespoň z části přihlédnout. 

 

Autorka této práce si dále dovoluje připojit názor, že s ohledem na charakter stran 

případného sporu ve věci náhrady škody a s ohledem na jejich povinnosti (výslovně či 

nevýslovně stanovené) bude snaha soudu vyvodit odpovědnost provozovatele 

lyžařského areálu za škodu, byť subjektivní, pravděpodobně silnější než u případného 

poškozeného (lyžaře či snowboardisty). Rozsah přičitatelné nedbalosti bude zřejmě tak 

široký, že se v důsledku bude blížit odpovědnosti objektivní (stejně jako tomu je 

v Rakousku při aplikaci § 1299 ABGB).  
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Část č. 6 normy ČSN 01 8027 upravuje pravidla pro zajištění pohybu v lyžařském 

areálu, konkrétně pohyb pásových vozidel v lyžařském areálu, pravidla pro další 

činnosti v areálu (např. zákaz sáňkování) a pravidla pro pořádání závodů a závodních 

tréninků v lyžařském areálu. Zatímco první a třetí uvedená pravidla pohybu jsou 

adresována provozovateli lyžařského areálu, a vyvozování odpovědnosti za jejich 

nedodržení by nemělo činit problém, pravidla pro další činnosti v areálu jsou 

adresována zejména uživatelům lyžařského areálu. Z tohoto důvodu je opět namístě 

jejich zveřejnění na viditelných místech lyžařského areálu a učinění jejich obsahu 

součástí dohody mezi provozovatelem a uživatelem lyžařského areálu (norma ČSN 01 

8027 konec konců se zveřejněním pravidel pro pohyb v areálu počítá ve své části č. 7). 

 

Technická norma ČSN 01 8027 včetně příloh tvoří přílohu č. 2 této diplomové práce.   
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7 Rakouská právní úprava odpovědnosti provozovatele lyžařského 

areálu za škodu v některých evropských zemích  

 

Sjezdové lyžování je v Rakousku (oficiálně Rapublika Rakousko, německy Republik 

Österreich, dále jen „Rakousko“), jedné z tzv. alpských zemí (často se proto také 

sportovní sjezdové lyžování označuje jako sjezdové lyžování v alpských disciplínách) 

velmi populární. Tomu odpovídá i bohatá judikatura ve věci odpovědnosti za škodu 

způsobenou při sjezdovém lyžování. Uvedená judikatura řeší převážně problematiku 

střetu uživatelů sjezdových tratí a aplikaci již několikrát zmiňovaných pravidel FIS, 

nejinak přistupují k řešení otázek odpovědnosti za škodu při provozování lyžařského 

sportu odborné publikace, a to nejen v Rakousku, ale i v ostatních alpských zemích89. I 

přesto však lze nalézt publikace90 a judikáty91, které se problematikou odpovědnosti 

provozovatele lyžařského areálu zaobírají. 

 

Co se týče odpovědnosti provozovatele lyžařského areálu za škodu, bude autorka této 

práce opět vycházet z předpokladu, že tento provozuje jak lanovou dráhu, jejíž definice 

vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES, o lanových drahách pro 

dopravu osob, tak i k ní přiléhající sjezdovou trať. Právní úprava odpovědnosti za škodu 

vzniklou při dopravě na lanové dráze a při užívání sjezdové trati je třeba odlišit, stejně 

jako tomu je i v České republice. I přes uvedené odlišnosti má však vztah mezi 

provozovatelem lyžařského areálu a jeho uživatelem dle rakouské právní teorie jeden 

společný znak. Tím je smlouva o přepravě, jejímž uzavřením provozovatel lyžařského 

areálu zajišťuje jak bezpečné dopravení uživatele do cíle lanové dráhy, tak i bezpečný 

sjezd po sjezdové trati do údolí92.  

  

                                                           
89 V tomto směru nelze než doporučit knihu autorů Dambeck, G., Wagner, H. Recht und Sicherheit im 
organisierten Skiraum, Praxishandbuch. München: Interski Vermittlungs-, Reise- und Verlags-GmbH, 
2007; knihu Heermann, P. Haftung im Sport. Stuttgart: Richard Boorberg Verlag, 2008; případně alespoň 
časopisecký článek Králík, M., K právní odpovědnosti lyžařů za úrazy na lyžařských drahách in Bulletin 
advokacie. Praha: Česká advokátní komora, vydání č. 11 a č.12, 2006, str. 57 – 64; 
90 Haidlen Ch. Pistensicherheit. Innsbruck: Schneiakademie, 2007; 
91 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora sp. zn. 2Ob501/93 ze dne 4. 2. 1993; 
92 GSchöpf, M., GSchöpf, H. Rakousko, právní posuzování nehod a úrazů při provozování zimních sportů 
v Rakousku in Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, vydání č. 10, 2005, str. 73 – 75; 
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Odpovědnost provozovatele lyžařského areálu při dopravě lyžařů či snowboardistů na 

lanové dráze či lyžařském vleku v Rakousku řeší zejména Eisenbahn- und 

Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, tedy zákon o povinné odpovědnosti na železnicích a u 

motorových vozidel (dále jen „EKHG“) a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, tedy 

obecný zákoník občanský (dále jen „ABGB“).  

 

Odpovědnost provozovatele lanové dráhy či lyžařského vleku za způsobenou škodu je 

upravena v § 5 až § 10 EKHG. Odpovědnost za škodu je uvedeným právním předpisem 

upravena velmi přísně. Provozovatel lanové dráhy či lyžařského vleku odpovídá za 

škodu způsobenou během přepravy bez ohledu na své zavinění. Zprostit se 

odpovědnosti za způsobenou škodu provozovatel může jen tehdy, pokud prokáže, že 

škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí, kterou nebyl s to odvrátit (za tu se 

považuje např. škoda způsobená poškozeným, zvířetem, atd.). To upravuje § 9 odst. 1 a 

2 EKHG. V případě, kdy byla škoda způsobena i zaviněním poškozeného, postupuje se 

dle § 1304 ABGB, dle něhož platí: „Wenn bei einer Beschädigung zugleich ein 

Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so trägt er mit dem Beschädiger den 

Schaden verhältnismäßig; und, wenn sich das Verhältnis nicht bestimmen läßt, zu 

gleichen Teilen“ tedy „Je-li při poškození zároveň zavinění se strany poškozeného; nese 

škodu se škůdcem poměrně; a nelze-li poměr určiti, rovným dílem.“ 

 

V § 15 EKHG je upravena i maximální výše náhrady škody, kterou je v penězích 

povinen provozovatel v případě odpovědnosti za zranění či úmrtí nahradit (v případě 

úmrtí až 1.600.000 EUR). Ustanovení § 16 EKHG pak upravuje maximální výši 

náhrady škody způsobené na majetku.  

 

K odpovědnosti provozovatele lanové dráhy za způsobenou škodu je dohledatelná i 

judikatura. Je třeba říci, že tato se v zásadě omezuje na výklad shora uvedeného § 9 

odst. 2 EKHG a případnou liberaci provozovatele lanové dráhy či lyžařského vleku. 

V tomto směru lze např. zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora sp. zn. 2Ob56/92 

ze dne 16. 12. 1992, v němž byla řešena následující skutková situace. Šest let a osm 

měsíců stará poškozená při přepravě na sedačkové lanové dráze otevřela ochranný rám 

dříve, než to bylo bezpodmínečně nutné (60 m před výstupním bodem), ze sedačky 

vypadla a přivodila si vážná zranění (zejména zlomeninu krčku kyčelního kloubu). 
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Žalovaný, provozovatel lanové dráhy, se v řízení bránil tím, že nemůže nést 

odpovědnost za škodu, neboť škoda vznikla výlučně zaviněním poškozené a on nemohl 

žádným rozumným prostředkem vzniku škody zabránit (resp. musel by pod celou 

lanovkou natáhnout záchrannou síť, což po něm není možno požadovat). Nejvyšší 

soudní dvůr však konstatoval, že žalovaný mohl zabránit vzniku škody, zejména 

výslovným poučením přepravované při nástupu, že nemá otvírat ochranný rám a že se 

nemá bát, jelikož jí při výstupu bude poskytnuta pomoc, pročež bylo rozhodnuto o jeho 

poměrné odpovědnosti za škodu. Autorka této práce je toho názoru, že takové 

požadavky na provoz lanové dráhy téměř hraničí s absolutní odpovědností za škodu.  

 

Problematika odpovědnosti za škodu však není v komparaci s českou právní úpravou až 

tak zajímavá, neboť úprava odpovědnosti za škodu je velmi podobná s tím rozdílem, že 

jádro této soukromoprávní odpovědnosti obsahuje v českém právním řádu § 427 

občanského zákoníku a rakouském právním řádu EKHG. S ohledem na uvedené se tato 

práce dále zaměří na odpovědnost za škodu vzniklou při užívání sjezdové trati.  

 

Jak již bylo shora uvedeno, rakouská jurisprudence vychází primárně z premisy, že 

lyžař či snowboardista získá zakoupením skipasu, tedy uzavřením smlouvy o přepravě, 

nárok na zajištění bezpečného sjezdu po značených sjezdových tratích. Za případné 

porušení této povinnosti odpovídá provozovatel lyžařského areálu dle § 1299 ABGB93, 

toto ustanovení nezakládá! objektivní odpovědnost, pouze stanoví přísnější měřítka pro 

pečlivé jednání podnikatele.94 

 

Stejně jako v případě českého právního řádu je v Rakousku vycházeno ze skutečnosti, 

že na sjezdové trati se mohou vyskytovat typické a atypické zdroje nebezpečí, jejich 

rozlišení vycházející z technické normy ÖNORM S 4611 se však judikatorně vyvíjí. 

S typickými zdroji nebezpečí se lyžař či snowboardista musí vypořádat, atypické zdroje 

nebezpečí vyžadují ze strany provozovatele zvláštní přístup (označení, zábrany, atd.).  

                                                           
93 Dle uvedeného ustanovení platí „Kdo se veřejně hlásí k úřadu, k umění, k živnosti nebo řemeslu; nebo 
kdo bez nutnosti dobrovolně převezme jednání, jehož provedení vyžaduje zvláštních uměleckých znalostí 
nebo neobyčejné píle, dává tím na jevo, že důvěřuje své nutné píli a potřebným neobyčejným znalostem; 
musí tedy státi za jejich nedostatek. Věděl-li však ten, kdo mu jednání svěřil, o nezkušenosti jeho; nebo 
mohl-li při obyčejné opatrnosti věděti, je zároveň posléze uvedený vinen nedopatřením.“ 
94 K tomu Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému, díl 
pátý.  Praha: 1937, reprint ASPI, 2002, str. 774; 
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Co se týče typických zdrojů nebezpečí, případná škoda jimi způsobená bývá přičtena na 

vrub lyžaře či snowboardisty. Je vycházeno z toho, že lyžování samo o sobě je určitým 

zdrojem nebezpečí a primárně sám lyžař musí nést odpovědnost za to, že je s to 

zhodnotit, na jaký svah se s ohledem na své schopnosti a kondici může vydat. Není 

možno po provozovateli lyžařského areálu, resp. sjezdové dráhy, rozumně požadovat, 

aby lyžaře či snowboardisty ochránil před veškerými nebezpečími, které s sebou 

lyžařský sport může přinést95. Byť se typické zdroje nebezpečí známé v Rakousku 

v některých případech blíží těm rozeznávaným v České republice, jejich určení je přeci 

jen přesnější a zjednodušuje přístup soudů při rozlišování odpovědného subjektu.  

 

Typickými zdroji nebezpečí dle rakouské právní úpravy jsou: 

a) dobře viditelné hrany terénu a terénní nerovnosti; 

b) tvrdý či zledovatělý povrch sjezdové tratě; 

c) malé kameny či odtáté drobné předměty na sjezdové trati; 

d) vydřená místa, která zbržďují; 

e) sněžné boule; 

f) části sjezdové trati s vlhkým a měkkým sněhem; 

g) informační tyče s ukazateli, které se nacházejí uprostřed nejméně 50 m širokého 

a plochého svahu; 

h) zasněžovací zařízení (musí být zabezpečena, pouze pokud to okolnosti 

vyžadují); 

i) stromy na okraji sjezdové tratě. 

 

V případě, že lyžař či snowboardista utrpí škodu z důvodu spočívajících v atypických 

zdrojích nebezpečí, odpovídá za škodu provozovatel lyžařského areálu s tím, že jeho 

odpovědnost je sice fomálněprávně charakteru subjektivního, prakticky se však blíží 

odpovědnosti objektivní. Z odpovědnosti za škodu se provozovatel vyviní pouze tehdy, 

když prokáže, že učinil veškerá opatření k předejití škody, která po něm bylo možno 

požadovat, popř. když prokáže, že si škodu zavinil poškozený svým jednáním96 97.  

 
                                                           
95 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora sp. zn. 1Ob401/97w ze dne 27. 1. 1998; 
96 Haidlen, Ch. Pistensicherheit. Innsbruck: Schneiakademie, 2007, str. 8 až 10; 
97 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora sp. zn. 2Ob501/93 ze dne 4. 2. 1993; 
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Atypickými zdroji nebezpečí jsou: 

a) nezajištěná jáma (cca. 2m2 velká) uprostřed sjezdové trati;  

b) cca. 25cm vysoký, těžko viditelný schod; 

c) nebezpečné zúžení sjezdové tratě; 

d) betonový základ sloupu lanové dráhy; 

e) obtížně sjízdná místa sjezdové tratě označené jako trať jednoduchá; 

f) cca. 10 cm ze sjezdové trati vyčuhující kus ledu; 

g) podpěrný sloup lanové dráhy na příkré sjezdové trati; 

h) cca. 2 m vysoká zídka na konci příkré sjezdové trati; 

i) stromy za zatáčkou sjezdové tratě. 

 

Shora uvedený výčet není úplný. Lze se však přiklonit k názoru, že rozlišení typických 

a atypických nebezpečí je v Rakousku provedeno daleko lépe, než je tomu v České 

republice. Je totiž naprosto zjevné, že ocelové lano a kotvicí prvek navijáku sněžné 

rolby, organizace závodních tréninků pro lyžaře a snowboardisty, popř. organizace akcí 

na sjezdových tratích (soutěže organizované provozovatelem lyžařského areálu nebo 

jiným pořadatelem, prezentace, show apod.) představují nebezpečí, kterému 

provozovatel lyžařského areálu musí předcházet téměř výlučně uzavřením celé sjezdové 

tratě, není je proto nezbytně nutné uvádět jako atypické nebezpečí na trati. Oproti tomu 

stromy za zatáčkou sjezdové tratě jsou často příčinou škody na zdraví lyžařů, technická 

norma ČSN 01 8027 je však jako atypické nebezpečí neuvádí.  
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8 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 problém98, 

otázkou zůstává výklad povinností lyžařů a snowboardistů při využívání lyžařského 

                                                           
98 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 
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areálu. Tento 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 právem99, 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 

                                                                                                                                                                          

provozovateli lyžařského areálu by však nemělo být pochyb, k této by bylo možno dojít např. 
prostřednictvím aplikace § 415 občanského zákoníku. 
99 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.“ 
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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 důchodu, bolestné a náhrada za ztížení 

společenského uplatnění, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady spojené 

s pohřbem100, 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 

                                                           
100 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J., a kolektiv. Občanské právo hmotné, díl třetí: Závazkové právo. 
Praha: Aspi, 2006, str. 473; 
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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.  
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12 Resumé v anglickém jazyce 

 

The topic of this thesis is "Liability for damage of the ski area operator." Legislation of 

the ski area operator's liability for damage is primarily embodied in the Civil Code. 

When interpreting and applying the legal rules in Civil Code, is necessary based not 

only on this codification, but also use other legal regulations, even non-legal nature. 

 

In drawing conclusions about a private law liability for damage of the ski area operator 

is necessary to distinguish between two main activities with which the operation of the 

ski area is linked, and those are a) operation of the cableways, ski lifts and other 

transport facilities providing the transportation of skiers or snowboarders to the top and 

b) management of the downhill slopes allowing ride down the slopes of the skiers or 

snowboarders from the final station of the cableway or ski lift down the valley. This 

distinction is necessary not only from a purely practical point of view but also from a 

legal perspective. 

 

Operation of the cableways, ski lifts or other transport facilities providing the 

transportation for skiers or snowboarders is the provision of transport services within 

the meaning of the Railway Act. Any damage cause by the special nature of this 

operation is damage according to § 427 paragraph 1 of the Civil Code, for which is 

responsible the ski area operator on the basis of objective principles (accountability for 

consequence). In contrast of above mentioned, the damage that occures to the skiers and 

snowboarders on the ski slope, is attributable to the ski area operator only if its creation 

results from a ski area operator´s act, so the ski area operator is responsible for the so-

called fault within the meaning of § 420 of the Civil Code. The range of the minimum 

of the necessary care of the ski area operator for safety of the ski slopes is however so 

broad that his liability will be almost objective accountability. 

 

This thesis examines in detail not only the abovementioned proposal issues. The second 

chapter focuses on the historical foundations of liability by the imperial patent No. 

946/1811 Sb.z.s, general Civil Code and Act No. 141/1950 Coll., the Civil Code. The 

following chapter then deals with the binding of the ski area operator by the Act No. 
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266/1994 Coll, Railway Act. The fourth and fifth chapter focus on the theory of liability 

according to law No. 40/1964, the Civil Code, and the theory of compensation and 

reasonable satisfaction under this Act. Materie of these chapters is in the following 

chapters referring to the practical issues, separately are analyzed (i) liability for damage 

of ski area operator for the damage that occures during transportation people up the hill 

and (ii) liability for damage of the ski area operator for the damage that occures to the 

people using the ski slope. The last chapter is devoted to Austrian legislation of the 

liability for damage of the ski area operator, which is due to the long history of skiing 

incomparably more sophisticated than the Czech legislation.   
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13 Seznam klíčových slov v anglickém jazyce 

 

 

 

1. Odpovědnost za škodu 

  - Liability for damage 

 

2. Lanová dráha 

  - Cableway 

 

3. Česká technická norma ČSN 01 8027 – Značení a 

zabezpečení v zimním středisku 

  - Czech technical standard ČSN 01 8027 - Marking  

  and security in the winter resort 

 


